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FILMLEIDING
Om aan de menschen leiding te kunnen geven moet men
twee voorwaarden vervullen : ten eerste weten wat moet
ij n, ten tweede weten wat is.
Wij, katholieken, zijn aan de eerste voorwaarde nooit te
kort gekomen. Aan de tweede voorwaarde dikwijls, te dikwijls. De geschiedenis der filmbeweging is eens te meer een
treurig bewijs van de tekortkoming waarover wij hef hier
hebben.

z

I. Twee feiten

Toen, een veertig jaar geleden, de kinematografie werd
uitgevonden, hebben de katholieken dat feit ongemerkt laten
voorbijgaan. Een ander soort menschen hebben het wel hun
aandacht waardig gekeurd, en wat meer is : ze hebben er
weten munt uit te slaan. Is het niet een treffende bizonderheid dat het eerste kommercieel sukses van de nieuwe nijverheid bestond in het vertoonen van louter pornografische filmen ? Die filmen werden natuurlijk in het geheim vertoond
en vermenigvuldigden verbazend vlug. Zij waren immers heel
wat aantrekkelijker dan zelfs de aantrekkelijkste boeken of
beelden van dit slag. De film was echter nog zoo onvolmaakt : een opeenvolging van levende en dansende beeldjes,
die de zenuwen op de proef stelden en de oogen overmatig
vermoeiden.
Doch de film groeide. Zij groeide bitonder snel en zij
verhuisde heel gauw van de ondeftige zaaltjes, of de barak
der foorkramers (« Electric theatre -- moving pictures )>)
naar de paleizen der stad en de beste zalen der minste dor-
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pen. Frankrijk was de bakermat geweest, en Frankrijk werd,
met Pathé, Gaumont, Aubert, de heerschei over de wereldproduktie. De katholieken moesten nu wel bemerken dat
er iets gaande was, en zij begonnen na te denken, zelfs te
handelen. Maar de oorlog kwam, en de volkeren van Europa
hadden zooveel werk om mekaar te vermoorden, dat er geen
tijd meer overbleef om zich nog veel met die nieuwigheid, de
film, bezig te houden. Dat was een eenige kans voor Amerika : daar had men tijd en dollars, en daarbij goesting en
verstand om met de nieuwe uitvinding nieuwe dollars te
vergaderen. In twee jaar was Hollywood uit den grond gestampt en spuwde het filmen met een tempo van duizend
per jaar.
Toen na den oorlog de moede volkeren der oude wereld
weer aan de film begonnen te denken, stonden ze voor het
feit dat Amerika, alleenheerscher was met 90 % der geheele
produktie. Dat werd voor millioenen geesten in 't verzwakte
Europa en in gansch de wereld een «pacifistische », ja zelfs
een « plezante » inval van Amerika. De Amerikaansche film
heeft het menschdom overrompeld met Amerikaansche gevoelens, Amerikaansche begrippen en met de Amerikaansche
levenswijze. Briand, de Fransche vredespiloot heeft, met de
armen in de lucht, in volle « chambre des députés » uitgeroepen : « mais c'est la colonisation du monde par l'Amérique ».
Dan hebben de katholieken ook bemerkt dat de film een
macht was. Ze hebben daarbij moeten inzien dat, in de meeste gevallen, de heerschende film heidensch was, of nog erger : dilettantisch, huichelachtig en sentimenteel-kristelijk,
wanneer zij braaf wilde zijn.
II. Een half redmiddel: katholieke onthouding

Dat waren de twee groote feiten, zeker wat laat, maar beter laat dan nooit ingezien. Wat nu gedaan ? Welk redmiddel gevonden tegen dat moderne geloofsgevaar ?
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Er is in katholieke middens een kreet opgegaan die lang
als een katholiek wachtwoord werd aangezien : Niet naar
de kinema ! De kudde moet bewaard, dus de deuren gesloten, de beurzen dicht, de oogen toe. Niet naar de kinema !
Jammer maar, dat het wachtwoord geen rekening hield met
een derde, even wezenlijk feit : het psychologisch feit, dat
de kinema zoo wondergoed aanpast bij de noodwendigheden
van den modernen doorsnee-mensch, waarvan het een heldendaad mocht heeten nooit naar de kinema te gaan. Na een
dag van werk, door machines en rationalisatie van alle originaliteit en vreugde beroofd, moet het immers een krieuwelende begeerte zijn zich eens in 't vrije, bewegende spel der
verbeelding te verlossen ; voor de massa der geloovigen was
het misschien wel beter nooit naar de kinema te gaan, maar
dat is, helaas, ongeveer onmogelijk. Weer hebben de katholieken, wat laat, dit psychologische feit moeten ondervinden :
ze hadden het beter... voorzien.
III. Positiever werking: katholieke filmproduktie
De katholieken hebben dus ten slotte begrepen dat men
tegenover de slechte film wat anders moest kunnen stellen
dan raadgeving of verbod of sermoen. Vermits men in de
moderne wereld niet kon leven zonder film, bleef er niets te
doen dan film tegen film te stellen, de goede tegen de slechte. Als vrucht van die overwegingen zijn een vijftal katholieke filmmaatschappijen ontstaan : Holy-Name in Amerika,
Bonne Presse en Etoile in Frankrijk, Brabo in België, en Le.film in Duitschland.
Zelfbedrog is een groote ondeugd en zelfkennis een groote
deugd. We moeten hier zonder aarzelen noch vooroordeel
de werkelijke kansen van die produktie beschouwen. Vooreerst zijn gezegde maatschappijen ontstaan toen de wereldmarkt reeds voorzien was, en ze zijn geenszins tegen de geweldige kapitaalvormingen der neutrale maatschappijen opgewassen. Gevolg : zij beschikken slechts over tweede-rangs-
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kineasten, tweede-rangs-spelers, tweede rangs-filmen. Ongeveer alle groote talenten werden door de groote maatschappijen met millioenenslagen opgekocht. Wat jammerlijker is :
de technische minderwaardigheid werd over 't algemeen door
geen meerdere waarde van den inhoud vergoed. De heerschende filmsentimentaliteit heeft ook de meeste als kathohek verschenen filmen aangetast, en we worden dikwijls bijna evenzeer misvormd door het weekerige, het devotieuse,
ten slotte het valsche van vele zoogezegd katholieke filmen,
als door de niet-katholieke filmen zelf. We moeten daarom
nu niet in verwijten opgaan, zelfs niet in verwondering. De
eerste werken van een katholieke filmkunst konden geen
meesterwerken zijn ; één zaak staat vast : een film te maken
waarin dat gedoken, ontheatrale, diepe leven, dat de genade
is, wordt uitgedrukt, is ongeveer het moeilijkste wat men een
filmer kan opleggen.
Er schijnt echter wel verbetering te komen. De laatste filmen der Leo-Gesellschaft trekken meer en meer de aandacht
der ongeloovigen door werkelijke kunstwaarde en voor enkele weken kon deze maatschappij spijts de krisistijd haar
kapitaal van 400,000 mark tot 1 millioen mark verhoogen
(8,5 millioen frank), basis voor een internationale produktie.
Anderzijds is sedert enkele maanden een katholiek konsortium in vorming : de Eidophon, die zich tot doel stelt de
uitvinding van priester Kónnemann kommercieel met moreel
onschadelijke filmen uit te baten, en die reeds zijn eerste
film draait in de grootsche omgeving der midden-Europeesche bergen.
We mogen dus wel hopen dat de katholieke produktie eindelijk zal lukken. Maar we mogen nog niet blind betrouwen,
want nadere studie en het afwachten der eerstvolgende produktie moeten uitwijzen of die maatschappijen nu werkelijk
finantieel en filmisch goed werk leveren (we werden zoo
dikwijls reeds in onze verwachtingen teleurgesteld). En we
mogen van daaruit ook niet alleen de redding verwachten :
want de 10 katholieke filmen der huidige produktie (laten
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we zeggen 202 50 in de toekomst) loopen toch steeds min of
meer verloren tusschen de 1000 tot 2000 filmen der heidensche jaarproduktie.

IV. Verdere aanpassing: katho lieke kino
De priester die eenerzijds het kinobezoek zag vermeerderen, en anderzijds geen verbetering mocht vastste ll en in de
loopende filmproduktie, stond ten laatste voor een dilemma :
ofwel de groep getrouwen steeds te zien verminderen door
het ongekontroleerd kinobezoek, ofwel aan zijn kudde zelf
kinovoorstellingen te geven. De nood was in de meeste gevallen scherp genoeg om tot de tweede houding te doen besluiten. In alle katholieke middens zagen we de laatste jaren
katholieke kinogelegenheden als paddestoelen uit den grond

rijzen (gewoonlijk patronaten, werkliedenlokalen met een
apparaat en dg.) . In België alleen zijn er nu meer dan vijfhonderd, over de wereld zeker ettelijke duizenden.
Door den drang der zaken zelf, zijn in verschillende landen katholieke centralen ontstaan, die zooveel mogelijk deze
zalen groepeeren, verdedigen, en hun een passende programmatie bezorgen. In België kwam in 1928 de Katholieke Filmcentrale (Brussel, 81, Haachtsche steenweg) tot stand, onder
aandrang van HH. DD. HH. de Bisschoppen en van hun gevolmachtigde, kanunnik Brohée.
Het onmiddellijk doel van dit organisme van katholieke
aktie (vereeniging zonder winstgevend doel) is bemiddelaar
te zijn tusschen de vele heidensche verhuurmaatschappijen en
de katholieke zalen, zoodanig dat deze alle waarborg hebben
enkel de goede, uitgekozen filmen te krijgen, en ook door
het kollectieve huurkontrakt dat deze Centrale in naam van
haar zalen kan maken, voordeeliger prijzen te bekomen. Nu
zijn reeds meer dan honderd zalen aangesloten en onder de
praktische leiding van E. H. Cartuyvels zien ook de niet aangesloten zalen een organisatie groeien, die op hun aansluiting met recht aanspraak kan maken. Het is ten andere de
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positieve wil der bisschoppen dat alle katholieke zalen, in de
Centrale vereenigd, een blok zouden vormen tegenover de
verhuurders. Er bestaan echter ook enkele katholieke verhuurmaatschappijen die de goede, of ten minste onschadelijke filmen « ontdekken » en in het land brengen, om zoo
zelfs voor de andere zalen beter programmatje mogelijk te
maken.
Er wordt hier dus reeds heel wat gepresteerd door de
katholieken. Een reden te meer opdat we ook op de tekortkomingen en schaduwzijden der werking zouden wijzen.
De katholieke zalen, meestendeels patronaatzalen, komen
ongetwijfeld minderwaardig voor tegenover de pub li eke,
neutrale zalen. Pastoor of onderpastoor geeft immers ten
hoogste een- of tweemaal per week voorstelling, tegen zeer
volksche prijzen : hij kan derhalve geen dure filmen huren,
en heeft slechts zeer beperkte keus. Gevolg : in de katholieke
zalen geeft men de oude (nu nog meest stomme) filmen,
gewoonlijk wel onschadelijk maar meestendeels ook onartistiek, of zelfs niet interessant.
Tweede gevolg : het publiek bestaat uit kinderen en luitjes
die niet veeleischend zijn. De groote massa echter gaat naar
den publieken kino.
Des te klaarder treedt de nieuwe noodzakelijkheid naar
voren : we hebben behoefte aan groote, publieke kinos, in
handen van katholieken.
Enkele vooruitstrevende priesters hebben zelf hun zaal tot
een regelmatigen kino omgewerkt, die ongeveer kan konkurreeren tegen de publieke kinemas. Anderen hebben, wat
beter is, leeken gevonden die een gewonen kino stichtten,
zoo grootsch mogelijk opgezet, en die zich door hen laten
voorlichten bij de keuze der programmas. Dat is de weg der
toekomst, de weg die zeker naar iets definitiefs leiden moet.
We mogen echter de moeilijkheden ook hier niet verduiken. In Duitschland b. v. is de strijd voorloopig nog hopeloos : daar heerscht het tirannisch blinddoeksysteem, t. w.
de verplichting door de maatschappijen opgedrongen om de
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jaarproduktie, alles of niets, af te huren. De slechte filmen
moeten evenals de goede worden afgerold. Ook in andere
landen vinden we dergelijke misbruiken: in Frankrijk 'bederft
het « court-circuit »-systeem zeer veel : de zalen die moeten
aansluiten, nemen iedere week het gansche programma over
van hun voorganger in de reeks, zoowel het slechte als het
goede.
Deze faktoren en vele andere, al te verscheiden om ze hier
mee te deelen, stellen ons dus voor het laatste en belangrijkste feit dat moet ingezien: de katholieke zalen hebben het
moeilijk om zich op te werken, en de groote massa der katholieken gaat voorloopig nog naar kinos, waar hun onberedeneerd en afwisselend goed en slecht wordt aangeboden.
V. Het schaarsch gebruikte middel : de katholieke pers
Hoe kan men voor de 'katholieke kinobezoekers iets meer
doen dan kijven, verwijten, donderen of banbliksemen? Men
kan hun leiding geven, een aangepaste leiding, filmleiding.
Waar? In de kerk zelf, in de konferentiezaal, in de school,
in persoonlijke gesprekken? Ja, zooveel mogelijk. Het is wel
spijtig dat priesters en voordrachtgevers zoo weinig positieve
filmleiding geven; dat scholen en kolleges wel op letterkundige, plastische of muzikale opvoeding, maar nog niet op
filmopvoeding hebben gedacht. Dat komt ook wellicht. Er
zijn menschen die er aan denken, enkele die het doen. Er is
een Centrale die het in haar programma heeft geschreven, die
voordrachten met film organiseert voor allerhande kultuurkringen.
Dat alles is nog niet genoeg. Buiten de kino is de groote
geestelijke school van den modernen mensch : het dagblad
dat hem iederen dag aanspreekt, immer hamerend op dezelfde gedachten; het weekblad dat hem beleert; het illustratieblad, het tijdschrift, met een woord: de pers.
De pers is in de wereld wellicht het eenige dat tegen de
macht van de film opwegen kan. Waarom hebben wij toch
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zoo weinig de rol der persáktie begrepen in de katholieke
filmbeweging?
Wat kunnen wij doen voor de filmaktie in onze katholieke
pers? Wij kunnen aan de menschen een katholieke filmmentaliteit geven. Wij kunnen hun het belang doen inzien van
die bepaalde katholieke princiepen, die door de doorsneefilm het meest worden geloochend of vergeten. Wij kunnen
aantoonen waarin juist het subtiele filmgevaar bestaat en hoe
zij daartegen moeten reageeren. Wij kunnen de verkeerde
opvatting, die in vele filmen verdoken ligt, ontmaskeren en
de goede strekkingen, die niet genoegzaam ontwikkeld worden, tot hun logische konklusie brengen. Wij kunnen kortom
de menschen een positieve filmopvoeding geven die hun,
zooniet sterkte, dan toch 'katholiek inzicht geeft in die moderne werkelijkheid.
Dat is het werk vooreerst van den priester, van den modernen priester, die de moderne nooden van zijn volk begrijpt. Heeft men niet gezegd adat S. Paulus journalist zou
geworden zijn, leefde hij in dezen tijd?! Ach, waren er op
onze dagen wat meer priesters journalist, en speciaal filmjournalist! De wereld zou beter, de katholieken zouden kristelijker zijn.
Er zou echter reeds veel bereikt zijn, indien de priester de journalisten van zijn omgeving bizonder kon beinvloeden, en zoo noodig zelf ijverige en verstandige leeken tot journalistische medewerking aanzetten. Wat ons gebied, de film, aangaat, is het wel noodig min of meer principieels artikels geplaatst te krijgen, maar belangrijker is het,
en van blijvender waarde, in het filmnieuws zelf een keus te
doen. De menschen hoeven niet te weten wat het laatste
schandaal van een filmster is, of welke andere sensationeele
gebeurtenis ook van dien aard; wel- wat het filmnieuws is
dat den geheelen mensch, ook den moreelen en katholieken
mensdh, interesseert. Geef de menschen nieuws van de goede
pogingen gedaan op filmgebied, van de katholieke organisa10

ties, van gelukte of mislukte moreele aktie, en ge geeft hun
strijdlust, meer dan door een roerende aanwakkering; ge
wekt hun zin voor navolging en wedijver. Dat is krachtiger
dan veel gedachten en veel gevoelens ; ge vormt een overtuiging : « dat kan ik ook », wat veel praktischer is dan :
« dat moet ik ».
Doch het meest praktische is misschien wel het kortste :
een bondige nota iedere week (vooral in de provinciebladen) :
« Dit zijn filmen voor U! » en hier is meer taktiek dan logiek
noodig; taktiek is een soort praktische logiek. Zooals in vele
omstandigheden heerscht hier het princiep : « qui trop
embrasse, mal étreint. » Wie de menschen zou willen weghouden van alle filmen die maar eenigszins schadelijk zijn,
zou 3/4 der filmen moeten verbieden. Het gevolg zou zijn
dat de menschen besluiten; « het zijn kwezelaars », en ze
zouden gauw genoeg hebben van filmleiding. Het volle goed
te wi ll en bekomen, zou oorzaak zijn dat men niets bereikt.
Praktisch moet dus begonnen worden met het grootste
kwaad te vermijden en enkel de bepaald twijfelachtige, gevaarlijke of slechte filmen uit te sluiten. Die maat verschilt
eenigszins volgens de omstandigheden, en er is vooral een
zeer merkbaar onderscheid te maken tusschen stad en dorp,
zoodat een voorbehouden film die stedelingen betrekkelijk
weinig schaden kan (zij zijn wat verhard), in dorpen veel
onheil zou stichten.
Over slechte, gevaarlijke, bizonden voorbehouden filmen,
spreekt men taktisch liefst niet, want men maakt ze veel te
interessant met ze slecht te noemen. De menschen zijn nu
eenmaal nieuwsgierig, soms ongezond nieuwsgierig en het
zorgvuldig aanduiden der slechte filmen, « c'est apprendre
les gens a désobéir », zegt Pierre Dumaine.
Het is trouwens over 't algemeen niet aan te raden de
menschen te veel te gebieden of te verbieden. Veel beter is
het, in hen het inzicht te doen ontstaan, dat hun een dienst
bewezen wordt, zoodat ze met vreugde en overtuiging de
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filmleiding volgen. Daarom is het noodig dat de filmleidingnota niet enkel de moreele waarde der toegelaten filmen aangeeft, maar ook de artistieke en populaire waarde. Al wie
den kino geregeld bezoekt, wordt nu geregeld ontgoocheld,
want dikwijls moet hij ondervinden, dat wat door plakbrief
of persreklaam als meesterwerk wordt aangèprezen, in werkelijkheid niet enkel vuil maar ook dom en soms op den
hoop toe vervélend is. Kunnen de menschen ondervinden dat
het programma, door de katholieke filmleiding-nota aangeduid als schoon en interessant, in waarheid zoo is, dan zullen ze gauw de gewoonte opdoen enkel naar die filmen te
gaan, en met vrucht zal men de slechte filmen kunnen doodzwijgen. Wanneer nu een slechte film door te veel ophef, of
door een onschuldigen titel de menschen lokt, dan is voorzeker beters te vinden dan het even aantrekkelijke: « verboden ». Men geve den strijdlustigen wekroep: « boycot ».
VI. De organen der katholieke filmpersaktie
De eenige vraag die de opvatting: « Wat moet de katholieke filmpersaktie worden? », nuttig maken kan, is de volgende: «Hoe kan deze worden? » Wij zien onmiddellijk in
dat de katholieke filmpersaktie, om werkelijkheid te worden,
twee organen noodig heeft: een centraal inlichtingsorgaan
en een organisatie om die inlichtingen ter plaats bruikbaar
te maken.
Inlichtingsdienst op filmgebied is vooreerst een katholieke
filmcensuur. Ieder weet dat de staatscensuur een tamelijk
twijfelachtig ding is, meer op politiek dan op princiepen gesteund. Dikwijls is een film voor « kinderen toegelaten » een
subtiel vergift, en een andere voor « kinderen niet toegelaten » een weldaad. Katholieke censuur is er noodig, opdat
naar klare en vaste beginselen een oordeel wordt geveld over
de moreele waarde der filmen, en bovendien dan ook over
hun artistieke en populaire waarde. Daarbij hoort natuurlijk
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een centraal dokumentatiebureau, dat voor alle filmen de
censuur en andere inlichtingen bewaart en klasseert, en ook
de katholiek-georinteerde artikels en berichten verzamelt,
die de persaktie mogelijk maken.
Om dat alles regelmatig in berichten en nota's aan de pers
mee te deelen is een speciaal orgaan vereischt, een persbulletijn, meer nog : een organisatie.
De leidende artikels die het persbulletijn aan alle aangesloten bladen geeft zullen slechts door . provinciale en lokale
bladen overgedrukt worden. De groote bladen vragen de
exclusiviteit voor de artikels die zij drukken, en voor deze
moet dan een groep journalisten gevormd, om dezelfde richlijnen op origineels wijze voor ieder van die bladen te bewerken. De berichten zullen echter die moeilijkheid niet opleveren: het is nu eenmaal gewoonte dat zelfs konkurreerende
dagbladen hun nieuws ontvangen van dezelfde persagenties.
De lokale aanpassing der filmcensuur vraagt echter een
bizondere organisatie. Het persbulletijn geeft immers de
moreele, artistieke en populaire waardebepalingen der filmen
naarmate zij het land binnenkomen : zegge iedere week vier
tot acht filmen, die voor directeuren en persmannen worden
vertoond vooraleer zij aan de zalen worden verhuurd en drie,
vier filmen die zonder « presentatie » hun « première » kunnen wagen. Diezelfde filmen komen weken, soms. maanden,
jaren later in de verschillende steden en dorpen van het land.
Het is een illusie te denken, dat de dagblad-redacteurs nu
zelf het werk zullen doen, de vroeger meegedeelde inlichtingen op te sporen voor hun blad. Er moet dus in iedere stad
of dorp, waar kinema's zijn, een aktief man gevonden, die
zoo vroeg mogelijk verneemt welke filmen in de verschillende zalen voor de volgende filmweek zijn vastgesteld, die met
behulp van persbulletijn en filmcatalogen in een persnota,
de moreele, artistieke en populaire waarde vastlegt van deze
filmen die ongeveer onschadelijk zijn, en zoo wekelijks de
aangepaste filmleiding aan de lokale pers bezorgt.
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Het spreekt vanzelf dat dit een werk is van veel takt en
ondervinding en dat de centrale inlichtingsdienst enkel borg
staat voor de filmen die zeker onschadelijk zijn, het aan de
verantwoordelijkheid der lokale overheid en organisatie overlatend, om in steden b. v. enkele voorbehouden of twijfelachtige filmen toch te vermelden indien dat noodig is om
grooter kwaad te vermijden.
Zijn dit alles nu plannen, toekomst-plannen? Neen. Gedeeltelijk is het reeds verwezenlijkt.
Katholieke censuur bestaat sinds enkele jaren in Duitschland (Berlijn en München), in Oostenrijk, Frankrijk, Elzas,
Italië, Nederland en op verschillende wijze wordt ze ook
min of meer aan het publiek bekend gemaakt. De vorm tot
nu toe meest aangenomen is een speciaal tijdschrift dat aan
de belangstellenden (vooral priesters die zalen besturen), de
nodige ddkumentatie geeft : zoo heeft men de « Deutsche
Filmzeitung » van Munchen, de « Dossiers du Cinéma » van
Parijs, « Rivista del Cinematographo » voor Italië, « Mededeelingen » (vroeger Filmgids) voor Nederland. In Januari
jl. stichtte kanunnik Reymond zelfs een maandschrift, om bizonder aan de familiehoofden van Parijs filmleiding en leiding op alle gebied van vermakelijkheid te geven. « Choisir »
werd reeds bij den aanvang op 25.000 ex. getrokken en
verschijnt nu sedert einde September wekelijks en wordt later
uitgebreid voor de provincies.
Het meest systematisch ien meest omvattend persinitiatief is echter wel het persbulletijn dat P. Friedrich Muckermann S. J. met zijn broeder Richard váór 7 jaar begon :
«Film-Rundschau». Nu geeft het ddkumentatie voor 120 bladen, wat zoo enkele millioenen lezers beteekent. Zijn invloed
is zoo groot geworden, dat zelfs het groote neutrale filmdagblad « Lichtbildbuhne » er rekening mee houdt en erkent dat
het de beste filmraadgever is.
In ons land wordt nu eindelijk de filmpersaktie ook georganiseerd. Dit jaar werd in de Katholieke Filmcentrale de
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Docip gesticht ,(Dokumentatie der Cinematographische Pers),
waar alle inlichtingen over de filmen der laatste vijf, zes jaar
worden geklasseerd, waar bizonder de bestaande katholieke
censuren der verschillende landen worden opgeschreven en
waar de lokale censuur, gelijktijdig ingericht, wordt bijgehouden. Op dit rdokumentatiehureau komen ook de voornaamste tijdsthrif ten, en de mededeelingen van verschillende
katholieke korrespondenten, (die in de filmcentra werden aangeworven, zoodat voor de pers al het nuttige filmmateriaal
aanwezig is, zoowel voor inlichtingen, artikelen, rubrieken
als voor de persbulletijnen zelf. Nu verzorgt Docip de filmrubrieken van een tiental bladen en weekbladen, en de lezers
der groote katholieke bladen zullen reeds gewoon zijn aan
de nota's «Filmleiding » (Ciné-séfection) die hen wijzen op
de klassieke, ernstige, vermakelijke, varia-filmen der week die
voor hen geschikt zijn naarmate hun leeftijd en ontwikke
ling. Ook de luisteraars van den Katholieken Vlaamschen
Radio-Omroep zullen reeds de veertiendaagsche « filmkroniek van Docip » kennen die in katholieken geest de aandacht trekt op de merkwaardige filmen en wendingen in de
filmbeweging, (in den Katholieken Franschen omroep (R. C.
B.) heeft Docip vijf minuten wekelijks, en ook in het N. I. R.
is om de veertien dagen de filmkroniek katholiek) .
Dodh nu moet gewekt om de provinciale pers, en wel
meest de stedelijke weekbladen, yen de parochiebladen in de
mogelijkheid te stellen aan hun lezers filmleiding te geven.
Daarvoor verschijnt, zoohaast de verklarende kataloog voor
de produktie der vijf laatste jaren klaar is, wekelijks het
pergbulletijn « Filmleiding» (in 't Fransch «Ciné-sélection»)
dat behalve een leidend artikel en enkele belangrijke filmberichten, ook de volledige inlichtingen geeft over de nieuwe
filmen (scenario, uitgebreid esthetisch, populair en moreel
oordeel) . Met behulp van deze inlichtingen, op steekkaartenformaat gedrukt en geschikt om alfabetisch geklasseerd te
worden, kan dus ieder plaatselijk blad aan zijn lezers melden
welke de filmen zijn die voor hen geschikt zijn.
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Dat alles kan echter niet tot stand komen zonder een leger
medewerkers dat de plaatselijke pers beïnvloedt, dat de persnota « Filmleiding » bij middel der Docip-dokumentatie helpt
opstellen, dat blijft kontroleeren of steeds de goede filmen
worden aanbevolen, en de slechte worden verzwegen, dat
helpt vermijden dat in katholieke bladen nog aankondigingen
of lovende publiciteitsartikels verschijnen voor filmen die
geloof en zeden dooden. In een woord, dat alles vraagt een
« Katholieke Filmliga » die voor de katholieke filmorganisatie moet zijn wat de « Katholieke Vlaamsche Radio Vereeniging » is voor de katholieke radioorganisatie. (* Zie
belangrijke nota achteraan) .
VII. De invloed op de zalen
Het is zeker goed en mogelijk vele menschen te beïnvloeden om enkel naar de goede filmen te gaan kijken. Het is
echter beter zooveel mogelijk de zalen te beïnvloeden om
enkel de min of meer goede filmen te vertoonen, laat ons
zeggen de slechtste te weren. Dat kan, zoo men het publiek
maar in beweging brengt en de kinobezitters het financieel
gevolg van die beweging laat voelen.
Het heerlijkste voorbeeld daarvan is de toestand in NoordBrabant en Nederlandsch-Limburg. Daar hebben, onder den
drang van het volk en vooral . van den bond der katholieke
burgemeesters, alle bioskoophouders met de katholieke filmcentrale, waarvan Pater Welter O.P. de oprichter is, het akkoord getroffen dat ze voor volwassenen enkel die filmen
zouden draaien die hij toelaatbaar verklaart. Een heugelijk
feit dus : de menschen die het minst geleid willen worden
(en dus het meest leiding noodig hebben), moeten daar
willens nilljens de censuur der keuringscommissie van de
K.F.C. aanvaarden, want zij krijgen de gelegenheid niet
de filmen te zien die zij ontoelaatbaar verklaart. Dat is natuurlijk enkel mogelijk in streken waar een sterke katholieke
meerderheid aanwezig is.
Ook buiten dat geval zijn er echter nog mogelijkheden.
Men kan het wegnemen van een bizonder slechte film beko16

pen, boycotten zal (zoo handelde Wienken in Berlijn) . Men
kan het wegknippen van een enkele passage verkrijgen, zoo
men belooft voor de film, die anders goed is, in de pers
te ijveren (zoo lukte het onlangs te Brussel) . Men kan zelfs
bekomen dat enkele bioskoophouders akkoord sluiten om de
slechte filmen te weren, zoo men dan in de pers hun zaal als
goede zaal bekend maakt. En zoo meer !
De invloed op de zalen moet met alle middelen die in ons
bereik staan, nagestreefd. Het publiek zelf moet de rechtstreeksche en afdoende middelen vinden om zijn eischen te
stellen aan de zalen die het bezoekt. Er zijn zekere filmen
die een beleediging zijn voor ieder kinobezoeker, en tegen
dergelijke filmen mag dan ook wel eens publiek protest uitgelokt. Het is ten andere beter één kordaat protest vóór het
kwaad gebeurd is dan te laat het slecht resultaat te moeten
bevinden. Kan. Reymond heeft op die wijze, door tijdige verwittiging, kunnen bereiken dat de film « Le rosier de Madame Husson » door het hevig en georganiseerd protest der
katholieke huisvaders, in Marseille niet binnenkwam.
Al deze initiatieven zijn het werkterrein voor de « Katholieke Filmliga » waarover wij het zooeven hadden. Aan haar
leden, priesters of leeken, komt de taak toe, bij middel van
de Docip-documentatie (cataloog en bulletijn) op voorhand
te zien wat de waarde is der filmen die in hun stad of dors
geprogrammeerd zullen worden en wanneer een of ander der
ergste pornographisehe of antigodsdienstige filmen aangekondigd is, tijdig burgemeester en politiehoofd te verwittigen
om het verbod tot vertooning te bekomen. Aan hen de taak
met de kinobestuurders betrekkingen aan te knoopen en in
veel gevallen zullen zij ondervinden dat er veel goede wil is,
en dat de vervanging van een minder goede film door een
betere zoo mogelijk graag wordt toegestaan.
Doch niet enkel negatief moet men werken met boycot der
radikaal-slechte filmen, ook positief met de bizonder goede
filmen in bescherming te nemen.
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En vermits nu het woord « bescherming » uitgesproken is,
moet ook een ander woord nauwer daarmee in verband gebracht.
Censuur. Het is zeer gemakkelijk zich boos te maken wanneer een bestaande plaatscensuur een of ander dom verbod
heeft uitgevaardigd. Laten wij echter eens eenvoudig redeneeren. De groote meerderheid der menschen zijn niet bekwaam om zichzelf te beschermen. Daarom is er in elke geordende maatschappij een hoogex organisme noodig dat de
menschen beschermt ; daarom is er gezag noodig dat, tegen
den eigen wil der zwakken in, hen beschermt tegen wat voor
hen nadeelig is ; daarom is er op filmgebied een censuur
noodig die de slechte filmen buiten het bereik stelt der
massa. Tegen dit besluit kan zelfs de vurigste vrijheidszin
niet opwegen, en ook de meest liberale Staten hebben ten
slotte staatscensuur moeten inrichten. Wij katholieken in het
bitonder, moeten meer kunnen dan klagen over de gebreken
der bestaande staatscensuren. Wij moeten actief meewerken
om de staatscensuur te helpen haar essentieele rol te vervullen. Het voorbeeld van Duitschland is bemoedigend op dit
gebied. In Berlijn heeft Kan. Wienken als lid der staatscensuur grooten invloed, en een krachtige katholieke persoonlijkheid, Dr Kloidt, slaagt er gewoonlijk in, als voorzitter
van den raad, de socialisten de redelijkheid van zijn voorstellen te doen inzien, en ze te laten uitvoeren. Zoo trof in
Duitschland de staatscensuur de film «'Mamselle Nitouche »
(gevaarlijkst omdat zij fijn geestig, schijnbaar zonder erg de
kloosterdeugd, de oude deugd, of liever de deugd zonder
meer, bespot) ; de film kwam niet in de zalen dan wanneer
zij, tot driemaal toe gewijzigd, ongeveer onschadelijk was.
In België daarentegen loopt zij ongewijzigd, wekenlang,
« enfants admis ». Er kan dus nog heel wat verbetering worden aangebracht, en zoo noodig kan wel een der staatswetten
toegepast die aan de gemeenteoverheid macht geeft te weren
wat een openbaar gevaar is, ook als men dat gevaar in Brussel niet heeft bemerkt.
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VIII. De pers en de produktie
Ten slotte komt heel het vraagstuk der filmleiding neer op
de leiding der filmproduktie. Leiding geven aan het publiek
in zijn filmgedachten en in de keus zijner filmbezoeken is
goed, en zelfs mogelijk in veel meer gevallen dan wij gewoonlijk denken. Leiding geven aan de programmatie der
zalen, en zooveel mogelijk aan de censuur zelf, die 't slechtste
moet weren, is nog beter en van veel verder strekkende uitwerking. Maar de filmproduktie zelf leiden in gezonde banen, de proportie vermeerderen van de goede filmen in verhouding met de slechte : dat is de eenige afdoende oplossing
van het filmprobleem.
Er is een ekonomische wet die de filmproduktie zoo goed
als alle andere produktie beheerscht : de vraag. Geen meubelfabriek denkt er nog aan meubels te maken in empire-stijl.
Waarom ? Ze worden niet meer gevraagd. Het laatste model
echter, dat in den smaak valt van het publiek, wordt gemaakt
in alle meubelfabrieken der beschaafde wereld. Het wordt
« gevraagd » ! Zoo is het ook met de filmfabrikatie. De film
is wat de filmbezoekers vragen, of liever, wat de filmmakers
denken dat de bezoekers vragen. Dit is het groote euvel : het
filmpubliek weet nog niet wat het wil, het heeft tot nu toe
aangenomen ongeveer alles wat met voldoende reklaamgerucht werd aangeboden. Het publiek is op filmgebied nog
bitonder passief. Klaarder gezegd : het beste deel van 't filmpubliek is schuldig passief gebleven, en de katholieken vooral
hebben uitgeblonken in klagen, niet in vragen. Daar ligt
nochtans de knoop der filmkwestie : de filmtoestand zal verbeteren naarmate de katholieken, en alle menschen die zichzelf eerbiedigen, de film vragen die hen eerbiedigt.
Dat besef begint nu eindelijk door te dringen. Het is de
groote drijfkracht der steeds sterkere groepeering van alle
katholieke zalen in de verschillende f ilmcentralen, en van de
eerste pogingen naar internationale organisatie. Zeggen we
aan den neutralen maar verstandigen filmvoortbrenger : hier,
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zooveel honderde zalen die filmen vragen van die bepaalde
soort, de deftige soort... de filmfabrikant zal gehoorzamen
omdat zoó het profijt langs zijn kant blijft. Het is aan die
taktiek te danken dat Kan. Reymond met verschillende firmas akkoord maakte voor filmen die zullen verschijnen
« sous le patronage du Comité Catholique du Cinéma », en
dat hijzelf reeds een scenario maakte dat door een der groote
neutrale maatschappijen zal uitgewerkt worden. En als die
Fransche honderdtallen, met Elzas, België, Duitschland,
Oostenrijk, Nederland tot duizendtallen samensluiten... wat
dan ?
Een systematische persaktie kan misschien nog gewichtiger
invloed hebben. Laten we het sukses van die goede filmen,
die ook artistiek of ten minste boeiend zijn verzekeren, en
dat in alle steden en in a ll e landen waar die filmen in aanmerking kunnen komen. Het is enkel kwestie goed de oogen
open te houden, want die filmen bestaan, al zijn ze gewoonlijk niet met de groote tamtamreklaam der andere uitgebaat.
Wat meer is, het publiek is wel passief, doch het is nog niet
grondig bedorven ; de meeste menschen begeeren niet bij
voorkeur zich met het schunnige en slechte te vermaken. Zij
zouden liever met deftige filmen gediend zijn, als die filmen
dan werkelijk mooi of ten minste boeiend zijn.
In alle middens, zoowel ongeloovige als , geloovige, kan
men belangstelling wekken voor die filmen die vooreerst de
menschelijke waarden, het gezond verstand, de oprechte gevoelens, de natuurlijke moraal eerbiedigen.
Het is volstrekt mogelijk dat een stoot, uit enkele middens, b.v. katholieke, gegeven, aanleiding geeft tot een internationale beweging der pers en der publieke opinie, die de
filmproduktie noodzakelijk op betere banen leidt. Het beste
teeken van die mogelijkheid, of liever de beginnende verwezenlijking er van is wel het feit, dat Ufa, de groote Duitsche
maatschappij, onlangs aan P. Muckermann S.J. kwam voorstellen om filmen te maken naar de eischen van het publiek
zijner « Film-Rundschau ».
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Dat alles geschiedt zonder strijd en zonder diskussie. Het
geld immers houdt niet van strijd noch van diskussie. Het
dient gedwee alwie den weg kan wijzen naar meerder geld
en profijt.
Laten wij, door de pers, van enkele goede filmen een financieel sukses maken, en de producent zal met vreugde in
't hart, andere dergelijke filmen op de markt brengen. Als
de deugd rendeert in filmhandelszaken, dan is voor hem de
leus : leve de deugd ! en leve zelfs het katholicisme dat dit
soort artikel weer beter doet rendeeren !
Zoo staat aan 't einde van de katholieke persaktie toch
weer de goede film voor ons, de goede film, beste strijder
tegen de slechte film, de goede film hoopvol zaad voor een
betere volksopvoeding.
Het woord is nu aan de katholieken en wel bizonder aan
de katholieke pers. Laat de pers vooropgaan, het publiek zal
volgen, en de zalen volgen, en de film zelf volgt. Zoo helpe
ons God !
DE « KATHOLIEKE FILMLIGA » IN VLAANDEREN
Bij het ter perse gaan van deze brochure kunnen we onze
lezers reeds mededeelen dat eindelijk de Katholieke Filmliga
werkelijk in vorming is. En we kunnen nu reeds klaarder
aflijnen welke de verschillende werkzaamheden zijn die het
programma uitmaken voor de volgende maanden en jaren.
I. De katholieke filmopvoeding van ons Vlaamsche volk
wordt georganiseerd en dit bij middel van uitgekozen filmvoorstellingen welke door een voordracht ingeleid worden,
die de toeschouwers leert het juiste standpunt in te nemen.
Het is reeds vernederend genoeg dat het weer ongeloovigen
zijn welke hier, en ook in andere landen, het eerst moedig
voor de film als kunst zijn opgekomen en in de verschillende
filmligas en kinemaclubs vertooningen hebben ingezet, die
niet door het winstbejag maar door de liefde voor de filmkunst worden ingegeven. Ons, katholieken, interesseert evenzeer als wie ook, de kunst in de film, doch ons interesseert
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meer nog de levensbeschouwing in de kunst, en daarom organiseert de Katholieke Filmliga reeds dit jaar (vanaf November maandelijks) de volgende reeksen filmvoordrachten :
A) In samenwerking met de verschillende organisaties
van hooger ontwikkelden in Antwerpen, Brussel, Leuven,
Gent, de reeks « Levensbeschouwing der groote kineasten »,
waar door de beste katholieke filmkritici van Vlaanderen de
diepere vragen zullen gesteld en beantwoord worden.
1. Chaplin : fatalisme of berusting ? 2. Dreyer : visionair of opmerker ? 3. Pabst : revolutionair of dokumentair ? 4. Clair : anarchisme of poesie ? 5. Vidor : pessimisme of psychologie ? 6. Eisenstein : materialist of idealist ?
En hier wordt de oplossing nu eens niet met argumenten
maar met filmen bewezen : een groote film en fragmenten
uit andere filmen.
Natuurlijk, vermits hier voor een gevormd publiek de vragen behandeld worden die de leiders van 't volk moeten inzien, zullen zoowel de konferenties als de filmen voor geestelijk volwassenen voorbehouden blijven.
B) In samenwerking met het Davidsfonds de reeks « Klassieken en Baanbrekers van de film ». Hier ook een konferentie die een eerste inleiding is tot de filmkunst, een kort overzicht van de verschillende scholen en avant-garde experimenten, en een uitzicht op het beter-menschelijke, moreele, en
godsdienstige dat nog worden kan. En dat alles weer geillustreerd door gepaste filmen : 1° Een Amerikaansch klassieker,
Vidor : de Menigte, en twee Vlaamsche baanbrekers : De
Keukeleire : Boksmatch, en Storck : Pleziertreinen. 2° Een
Duitsche klassieker, Murnau : de Laatste der Menschen, en
twee Duitsche baanbrekers : Richter en Basse. 3° Een Fransche
klassieker, Clair : de Hoed in Italiaansch Stroo en twee Fransche baanbrekers : Dulac en Man Ray-Clair. 4° Een Skandinaaf sche klassieker, Stiller : de Schat van Arne, en twee
baanbrekers : Kirsanov en Chomette. 5° Een Russische klassieker, Turksip en twee Nederlandsche baanbrekers : Ivens
en in.
22

Deze voordrachten en filmen zijn zoo gekozen dat ze ook
voor familievertooningen schikken (kinderen toegelaten).
Reeds een 15-tal Davidsfondsafdeelingen zijn toegetreden
en nog andere kunnen aansluiten, ook wanneer ze bijvoorbeeld de baanbreker-filmen liever gedeeltelijk weglaten (wat
de programmaprijzen bizonder doet dalen), of wanneer ze
slechts een paar der programma's aannemen.
C) In de verschillende andere kultuurorganisaties : volksontwikkeling, vredes, werkliedenkringen, kajotterskringen,
konferenties over « Filmgevaren en Filma postolaat ».
De goede wendingen der filmkunst : 1) natuurfilm,
2) stemmingsfilm, 3) volksfilm, 4) goede komiek, 5) sociale
film, 6) religieuze film, met of zonder filmvoorstellingen.
Reeds een tiental dergelijke opvoedingsavonden (ook voor
het niet ontwikkeld publiek) zijn in voorbereiding, en de
bonden die iets dergelijks begeeren, hebben zich maar te
wenden naar de « Katholieke Filmliga » in de bureelen der
K. F. C., 81, Haachtsche Steenweg, Brussel.
II. De katholieke voorlichting op filmgebied moet zich
uitbouwen in iedere stad en dorp door :
1) de medewerking in de plaatselijke pers om filmleiding
te geven zoowel door artikels als door het opmaken van de
verklarende keus der programma's die voor katholieken
passen. Praktisch het uitwerken der « Filmleiding »-kroniek
waarover we het vroeger hadden ;
2) het bewaken van . de aankondigingen en kritieken op
filmgebied (om het slechte te doen verwijderen) ;
3) de plaatselijke censuur voor filmen die door den Gentralen Dokumentatiedienst « Docip » nog niet opgegeven zijn,
of die nog voor een bizonder publiek onderzocht moeten
worden.
III. De katholieke invloed op de programmatie der zalen
moet verwezenlijkt door :
1) het aanknoopen van betrekkingen met de kinobestuurders, om hen vriendschappelijk te doen opmerken welke
filmen kwaaddoende zijn;
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men, met de bedreiging dat men in de pers de zaal bekam2) het verwittigen van burgemeester-politiehoofd wanneer
een bizonder slechte film aangekondigd is welke, als aanstoot
tegen de openbare zedelijkheid, verboden moet worden;
3) protestmeetingen en andere maatregelen wanneer
slechte wil zich klaar heeft gemanifesteerd.
Wie er dus iets voor voelt zich in dienst te stellen van de
katholieke filmbeweging, gelieve zich als lid op te geven bij
de Katholieke Filmliga. Aan de leden wordt dan als strijdmateriaal een vertrouwelijk abonnement op de Docipdokumentatie toegestaan, ook wel om hen als priester of huisvader
in de mogelijkheid te stellen op dat gebied zieleleiding te
geven. Een van de eerste medewerkingen die we van alle
toekomstige leden verwachten is, dat ze een omhaling doen,
of een milde gift storten om de hooge lasten der Docipinrichting te helpen dekken (postchek 187.66, Cartuyvels,
20 Cornet de Grezstraat, hoek Haachtsche Steenweg, Brussel) .
Het slotwoord der filmleiding moet dus wel zijn dat we
staan voor een groote beweging en een groot gebouw in ons
nieuwe Vlaanderen, beter wellicht dan elders en geroepen om
groot te worden. Na dit proza nu, de daad, en Vlaanderen
zal voorgaan in de moderne wereld.
Nota voor Rijksnederland

De dokumentatie der Docipinrichting staat ook ter beschikking van de Rijksnederlandsche bladen en personen.
Daar bizonder de Duitsche filmen, en ook het oordeel der
katholieke filmkeuring wordt bijgehouden, zullen de bulletijnen-Docip ook in Rijksnederland voor filmleiding kunnen
dienstbaar zijn. Zij, die echter zich in den dienst willen stellen van den uitbouw eener Katholieke Filmliga in Rijksnederland, doen best zich onmiddellijk in verbinding te stellen met
het sekretariaat der Katholieke Filmcentrale, Keizersgracht,
453, of met Pater J. Th. Welter, voorzitter der commissie
voor filmkeuring der K.F.C., Spuistraat 12 te Amsterdam,
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