
 
 

Onze programmeur, Paul Hegeman, heeft zich ten doel gesteld het filmhart van de
Cinebergen bezoeker in deze onwerkelijke tijd warm te houden. Dit zal hij doen in de
vorm van een column.
 

De magie van de filmzaal
Hoe vaak is de cinema in de vorm van bioscoopbezoek al doodverklaard. Eerst was er
de opkomst van de TV in de jaren ’50. Daar was toch geen kruid tegen gewassen. In
grote paniek namen producenten hun toevlucht tot spektakelfilms vol massascènes die,
geprojecteerd op reusachtige, bolvormige schermen, het huiskamerschermpje moesten
wegconcurreren. Maar toen duidelijk werd dat films waarbij de inhoud prevaleert boven
de vorm het erg goed aan de kassa bleven doen, kwam er weer wat rust in de tent.
Enkele decennia later spookte het weer toen de videoband zijn entree deed. Je kon je
favoriete films niet alleen aanschaffen, je kon ze ook nog opnemen. Wederom werd de
ondergang van de bioscoop voorspeld. En wederom was het loos alarm; het effect was
zelfs averechts. De videoband had zowaar een positief effect op de populariteit van de
film. 
Schrikken bleef het toen de kwaliteit van de VHS overtroffen werd door de introductie
van de DVD, en men vervolgens door de opkomst van het internet films kosteloos kon
downloaden. Die schrik was steeds weer kortstondig, want het publiek gaf uiteindelijk
toch de voorkeur aan het gezamenlijk beleven van een film. Met als gevolg dat
afgelopen jaar nooit eerder zoveel mensen wereldwijd naar de bioscoop en de
filmtheaters zijn gegaan.
Anno 2020 komt het gevaar uit een onverwachte, niet technologische hoek. De
coronacrisis houdt de zalen al meer dan een maand gesloten, zodat we overgeleverd
zijn aan de huiskamer en het futloze TV-aanbod compenseren door de films van de
streamingdiensten te plunderen. Bange geesten voorspellen wederom de ondergang
van de cinema, ook al omdat de geplande producties – ondergetekende is ook
slachtoffer – voorlopig geannuleerd zijn. Maar dat is buiten het collectieve elan van de
mens gerekend. De magie van het gezamenlijk beleven van een film in een donkere
zaal met groot scherm en top geluid valt niet te overtreffen, heeft eeuwigheidswaarde.
Hoe dat komt? Omdat de mens in weerwil van al die idioten die hem tot een zielloos
consumerend individu willen reduceren in feite een in en in sociaal wezen is. 
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