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Inleiding  
 

Waarom krijgt bijv. de OPERA een grote steun van Uw Departement… en het 

concertgebouw… en  het Theater? Een steun die zeer terecht gegeven wordt… maar legt U 

ons, „cineasten”, nu eens eindelijk uit, waarom de Nederlandse film afgescheept wordt met 

het belachelijke sommetje van 80.000,- guldens?
1
   

 

Deze wanhoopskreet richtte cineast Gerard Rutten in 1951 via het vakblad Cinemagia aan zijn 

naamgenoot, de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Prof. dr. F. J. Th. Rutten. Rutten 

wilde met zijn betoog om aandacht vragen voor de filmkunst, omdat deze volgens de cineast niet de 

erkenning kreeg die ze verdiende. Met eenzelfde insteek ontstond in 1950 het tijdschrift Cinemagia  

onder de Beroepsvereniging van Nederlandse Cineasten (BVNC). In februari 1950 zag de eerste 

uitgave van dit tijdschrift het licht met als voornaamste doel om “het respect voor de arbeid van 

cineasten en de kunstzinnige en culturele betekenis van de in Nederland vervaardigde films te doen 

toenemen”.
 2 3

 Hoewel de intentie bestond een tweemaandelijks tijdschrift uit te geven, verlieten in vijf 

jaar slechts elf afleveringen de pers. In juni en juli 1955 werden de laatste twee Cinemagia’s 

uitgebracht door  de Nederlandse Beroepsverenging van Filmers (NBF), een vereniging die na een 

scheuring binnen de BVNC in september 1952 werd opgericht.
4
  

Cinemagia werd uitgegeven door een beroepsvereniging en hiermee onderscheidt het blad 

zich van andere Nederlandse filmbladen die gericht waren op het publiek, zoals Filmliga (1927-1936), 

Film forum (jaren ’50), Skoop (1963-1993) en Skrien (1968-2009). In zijn artikel “Het Nederlandse 

filmtijdschrift en de markt” maakt Thunnis van Oort onderscheid tussen “bladen gericht op een breed, 

bioscoopgaand publiek” en “specialistische bladen die kleine, specifieke doelgroepen bedienden.”
5
 

Dit laatste type tijdschrift was volgens Van Oort nauwelijks relevant voor de distributie- en 

vertoningsbranche. Van Oort stelt als volgt: “Bladen als Filmliga en Film forum interesseerden zich 

vooral in filmmakers, zeker die van eigen bodem, en kwamen op voor de belangen van (een artistieke 

voorhoede van) filmmakers en waren actief in het promoten van een beter werkklimaat voor 

Nederlandse filmmakers.”
6
 Ook wilden deze bladen de film als kunst promoten.

7
 Cinemagia vertoont 

overeenkomsten met Filmliga en Film forum, omdat het vakblad zich op de belangen van Nederlandse 

filmmakers en de Nederlandse filmproductie richtte en film als kunstvorm benaderde.  

                                                           
1
 Gerard Rutten, “Aan rutten van rutten”, Cinemagia, 6 (1951), 5.   

2
 P. Hans Frankfurther, “Verantwoording.” Herdrukte versie Cinemagia,(1977), 1.  

3
 A. H. Wegerif, “Voorwoord van het bestuur”, Cinemagia, 1.1 (1950), 4.  

4
 Frankfurther, “Verantwoording.”, 1. 

5
 Thunnis van Oort, “Het Nederlandse filmtijdschrift en de markt.” Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 13.2 

(2010), 172.  
6
 Ibidem, 172.  

7
 Ibidem, 169. 
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Volgens Van Oort was de benadering van film als kunstvorm een strategie die veel 

Nederlandse filmtijdschriften gebruikten om de belangen van film te promoten.
8
 Deze benadering 

vond haar oorsprong bij de vereniging Filmliga, die van 1927 tot 1933 bestond en film in Nederland 

tot een volwassen kunstvorm wilde maken.
9
 De Filmliga ontstond als tegenreactie op het 

vertoningsverbod van een Russische film en de vereniging had als doel “om in besloten kring te 

vertoonen, dat wat men in bioscopen niet of bij vergissing te zien krijgt”.
10

 De Filmliga zette zich fel 

af tegen de amusementsfilm en de bijbehorende sterrencultuur.
11

 Deze felle houding kan verklaard 

worden vanuit Bourdieu’s theorie van het culturele veld. Bourdieu stelt namelijk dat een object wordt 

gedefinieerd door zich te positioneren in het netwerk van machtsrelaties.
12

 Deze positionering gaat 

gepaard met een strijd, omdat de keuze voor een bepaalde positie het afwijzen van andere posities 

betekent. Zo positioneerde de Filmliga het object film binnen het culturele veld als zijnde een zuivere, 

autonome kunstvorm en voerde de vereniging een strijd tegen de commerciële, kitscherige bioscoop. 

Bourdieu observeert hierbij een omgekeerde economie waarin men enerzijds cultureel succes bepaalt 

door onafhankelijkheid van de economie en anderzijds commercieel succes bepaalt door economische 

winst.
13

 Kunst en commercie staan in deze theorie dus tegenover elkaar gepositioneerd.  

Interessant is om te onderzoeken of van een dergelijke positionering van film ook sprake was 

in Cinemagia. De hoofdvraag die in deze studie centraal staat, is daarom: ‘Hoe positioneerden de 

auteurs van Cinemagia zichzelf en het filmmedium binnen het culturele veld?’ De deelvragen 

betreffen: ‘Wie waren de auteurs van Cinemagia  en welke positie hadden zij in het Nederlandse 

filmmilieu?’ ‘Welke opvattingen en denkbeelden hadden de auteurs van Cinemagia over film en hoe 

positioneerden zij het medium binnen het culturele veld?’ En: ‘Op welke manier vroegen de auteurs 

om erkenning voor het filmmedium?’ 

Relevantie en plaats in debat   

Thunnis van Oort onderzocht reeds vanuit een economisch perspectief het landschap van de 

Nederlandse filmpers.
14

 Hij richtte zich in dit onderzoek echter uitsluitend op publiekstijdschriften en 

op de periode tussen de wereldoorlogen, terwijl mijn onderzoek zich op een vakblad van vlak na de 

oorlog richt. Er is al veel academische aandacht is uitgegaan naar de beginperiode van cinema en het 

Interbellum. Karel Dibbets schreef bijvoorbeeld verschillende boeken over de Nederlandse film en 

                                                           
8
 Van Oort, 166.  

9
 Ansje van Beusekom, „Film als Kunst? Opvattingen over film en filmkunst in Nederland (1918-1927)” in 

Jaarboek 1 Mediageschiedenis, geredigeerd door Karel Dibbets, Bert Hogenkamp, Michel Hommel, Sonja de 

Leeuw, René Witte en Huub Wijfjes, 73-97 (Amsterdam: Stichting mediageschiedenis, 1989), 73.  
10

 Céline Linssen, Hans Schoots en Tom Gunning. Het gaat om de film!: een nieuwe geschiedenis van de 

Nederlandsche Filmliga 1927-1933. Amsterdam: Bas Lubberhuizen, Filmmuseum (1999), 23.  
11

 Van Oort, 165.  
12

 Pierre Bourdieu, “The field of cultural production, or: the economic world reversed.” Poetics 12 (1983), 312-

313.  
13

 Bourdieu, “The field of cultural production”, 321.  
14

 Thunnis van Oort, “Het Nederlandse filmtijdschrift en de markt.” Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 13.2 

(2010).  



5 
 

bioscoop tot 1940.
15

 De Nederlandse film uit de directe naoorlogse periode is echter nog weinig 

onderzocht. Bert Hogenkamp deed weliswaar onderzoek naar deze periode, maar beperkte zich tot de 

documentairefilm.
16

 Bart Hofstede onderzocht de positie van de Nederlandse film in het wereldwijde 

filmlandschap in een lange tijdsperiode van 1945 tot en met de jaren ’90.
17

 Met mijn studie zoom ik 

specifiek in op een korte periode vlak na de oorlog door het vakblad Cinemagia te onderzoeken. Dit 

tijdschrift is tot heden weinig belicht in de Nederlandse filmgeschiedschrijving.
18

 Mede om deze 

reden is Cinemagia een interessante bron om meer inzicht en informatie te verkrijgen over de positie 

van Nederlandse film uit de periode direct na de oorlog. Met mijn studie wil ik zo een bijdrage 

leveren aan de bestaande kennis over deze nog weinig onderzochte periode. De theorie van Pierre 

Bourdieu over het culturele veld vormt voor deze studie het vertrekpunt om de positionering van film 

als kunst in Cinemagia te analyseren.  

  

Theoretisch kader 

Volgens Bourdieu zijn esthetische oordelen niet louter een kwestie van smaak maar onthullen zij ook 

machtsrelaties tussen verschillende sociale klassen.
19

 Bourdieu stelt dat iedere maatschappij, cultuur, 

groep van mensen die zichzelf als een collectief beschouwt, bepaalde theorieën over de wereld en hun 

plaats hierbinnen erop nahouden.
20

 Gedrag kan volgens Bourdieu niet als een individueel component 

benaderd worden, maar vindt zijn oorsprong in een supra-individuele structuur dat het individu als het 

ware overstijgt.
21

 Uitspraken en opvattingen kunnen daarom niet los worden gezien van de context 

waarin zij bestaan. Ze leggen structuren bloot waarbinnen de auteur zich beweegt. Om deze context 

aan te duiden, introduceert Bourdieu het begrip veld. Hij omschrijft dit veld als een sociale, relatief 

autonome wereld waarin een eigen logica heerst die zich uit in structurele en functionele 

overeenstemmingen.
22

 Omdat een object altijd onderdeel is van dit groter geheel, het veld, kan het 

nooit los van andere objectieve relaties binnen het veld worden waargenomen. Iedere positie die een 

                                                           
15

 Karel Dibbets. Film and the First World War. (Amsterdam University Press, 1995). Karel Dibbets. Sprekende 

films: de komst van de geluidsfilm in Nederland 1928-1933. (Amsterdam: Cramwinckel, 1993). En: Karel 

Dibbets & Frank van der Maden. Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940. (Weesp: het 

Wereldvenster, 1986). 
16

 Bert Hogenkamp. De documentaire film, 1945-1965: de bloei van een filmgenre in Nederland. (Uitgeverij 

010, 2003).  
17

 Hofstede. In het wereldfilmstelsel. Identiteit en organisatie van de Nederlandse film sedert 1945. (2000). 
18

 In  De documentaire film, 1945-1965 wordt één zin aan Cinemagia gewijd, waarin de auteurs vermelden dat 

Geesink Dollywood, Trio Film en Visie Film regelmatige adverteerders waren in het verenigingsorgaan 

Cinemagia: Bert Hogenkamp. De documentaire film, 1945-1965: de bloei van een filmgenre in Nederland. 

(Uitgeverij 010, 2003), 107. Verdaasdonk schrijft uitgebreid over de rol van de BVNC en de historische context 

van de jaren ’50, maar gaat nauwelijks in op de inhoud van hun orgaan Cinemagia. In: “Het ontstaan en de 

ontwikkeling van de beroepsvereniging” In: Verdaasdonk, Dorothee. Beroep: Filmregisseur. Het verkrijgen van 

continuïteit in een artistiek beroep. (Zeist: Kerckebosch BV, 1990), 57-67.  
19

 Judith Thissen, “The Historical Dynamics of Film Exhibition in the Netherlands”. 8.  
20

 Richard Jenkins, Pierre Bourdieu, (London: Routledge, 1992), 69. 
21

 Jenkins, 74. 
22

 Dick Pels, “Inleiding”. In Pierre Bourdieu. Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. Gekozen door 

Dick Pels, geredigeerd door Lolle Nauta, Dick Pels en Gerard de Vries. (Amsterdam, Van Gennep, 1989), 12.    
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object inneemt is dus een strategie om zichzelf te definiëren, aangezien een object wordt gedefinieerd 

door zich te positioneren in het netwerk van machtsrelaties (deze relaties kunnen zowel relaties tussen 

actoren onderling als tussen actoren en objecten betreffen).
23

 Omdat de keuze voor een bepaalde 

positie het afwijzen van andere posities betekent, gaat positionering gepaard met een strijd. Om deze 

strijd te voeren zet men volgens Bourdieu het kapitaal -een vorm van macht die binnen elk veld 

aanwezig is- in. Dit kapitaal is onevenredig verdeeld en kan als eigendom worden ingezet om meer 

winst te behalen binnen de context van het betreffende veld. Bourdieu observeerde dat economisch en 

cultureel kapitaal binnen het culturele veld omgekeerd gerelateerd zijn aan elkaar.
24

 Zo herkende hij 

een omgekeerd principe van hiërarchie binnen het veld van culturele productie, waarbij de „verliezer 

wint”.
25

 Men treft hier een wisselwerking tussen enerzijds een economisch-politiek principe waarbij 

men succes bepaalt door economische winst en anderzijds een autonoom principe waarbij men succes 

bepaalt door onafhankelijkheid van de economie.
26

  

Volgens Hofstede verhoudt Bourdieu’s duale veldstructuur van cultureel kapitaal enerzijds en 

economisch kapitaal anderzijds zich echter minder goed tot creatieve industrieën zoals film. Film is 

namelijk een „bijzonder kostbaar, kapitaal- arbeids- en kennisintensief product” en is daarom als 

autonome kunst nagenoeg onmogelijk.
27

 Film is volgens Hofstede onderworpen aan een culturele én 

een economische dynamiek – en deze werken ook nog eens op elkaar in. Dit dualistische karakter van 

film heeft ertoe geleid dat er twee opvattingen van films bestaan, die in de praktijk verschillende 

uitingen kent: publieksfilm versus auteursfilm, bioscoop versus filmtheater, commercieel versus 

experimenteel, amusement versus kunst.
28

 Niet alleen in de praktijk van filmmakers wordt dit 

onderscheid gemaakt, maar ook in veel wetenschapsanalyses en filmkritieken. Daarom pleit Hofstede 

voor een filmsociologie waarin dit onderscheid geen rol mag spelen in de probleemstelling. Hij stelt 

het volgende: “De sociologie is niet geïnteresseerd in wat kunst is, wat mooi is, maar in de mensen en 

mechanismen die bepalen wat mooi is, wat als kunst beschouwd mag worden, en waarom.”
29

 Huidige 

studie heeft daarom het sociale bestaan van een tegenstelling tussen kunst en commercie zelf als 

object. 

  

Methode en vooruitzicht  

Om inzicht te verkrijgen wie de auteurs van Cinemagia waren en wat voor rol zij speelden in het 

Nederlandse filmmilieu, zal op basis van primaire en secundaire bronnen informatie over de auteurs 

worden verzameld. Als primaire bron wordt de ledenlijst van Cinemagia gebruikt om gegevens over 

                                                           
23

 Pierre Bourdieu, “The field of cultural production, or: the economic world reversed.” Poetics 12 (1983), 312-

313.  
24

 Jenkins, Pierre Bourdieu , 140-142.  
25

 Bourdieu, “The field of cultural production.”, 319. 
26

 Ibidem, 321.  
27

 Hofstede, In het wereldfilmstelsel, 125.  
28

 Ibidem, 21.  
29

 Ibidem, 21. 
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de woonplaats van de auteurs te achterhalen. Als secundaire bronnen worden de digitale archieven 

van EYE Film Instituut Nederland en Beeld en Geluid en het boek De documentaire film, 1945-1965. 

De bloei van een filmgenre in Nederland van Bert Hogenkamp gebruikt. Deze secundaire bronnen 

dienen om informatie over de professionele levens, geboorte- en sterfdata van de auteurs te 

verkrijgen. Het is interessant om gegevens over de woonplaats, de leeftijd en het curriculum van de 

auteurs te onderzoeken, omdat het inzichten kan geven over de relatie van Cinemagia-auteurs met de 

Filmliga. De benadering van film als kunstvorm vond immers haar oorsprong bij de Filmliga en 

daarom is het interessant om te onderzoeken of er connecties zijn tussen de Cinemagia-auteurs en 

deze vereniging.  

Om antwoord op de tweede en derde deelvraag te verkrijgen zal een kwalitatieve en 

kwantitatieve analyse worden uitgevoerd naar de opvattingen in het tijdschrift Cinemagia. Allereerst 

wordt de inhoud van Cinemagia in kaart gebracht door de verschillende artikelen te categoriseren op 

basis van hun thema. Vervolgens zullen met een kwalitatieve analyse de verschillende discoursen 

over film uit Cinemagia in kaart worden gebracht. Door middel van een kwantitatieve analyse wordt 

per type discours het aantal artikelen opgeteld en worden vervolgens de percentages berekend over 

het aantal artikelen waarin dat discours aanwezig is. Met Bourdieu’s theorie over het culturele veld en 

Hofstede’s beschouwing hierop als uitgangspunt zullen de discoursen geanalyseerd worden. Ook 

zullen aan de hand van Bourdieu en Hofstede de verschillende discoursen ten opzichte van elkaar 

worden geanalyseerd, zodat uitspraken kunnen worden gedaan over de manier waarop de auteurs van 

Cinemagia het medium film positioneren. Begrippen als positie en veld leveren een conceptueel kader 

waarbinnen de discoursen over film benaderd worden.  

Deze thesis is als volgt opgebouwd: ‘Hoofdstuk 1: Van Franken tot Verschueren: de auteurs 

van Cinemagia’  schetst een historische context van de positie van Nederlandse film en het filmbeleid 

van de overheid vóór en tijdens Cinemagia. Ook  onderzoekt dit hoofdstuk wie de auteurs waren die 

aan het vakblad hebben bijgedragen. ‘Hoofdstuk 2: Het dominante discours in Cinemagia: Film als 

Kunst’ onderzoekt welke denkbeelden en opvattingen de Cinemagia-auteurs hadden over film. Ook 

analyseert dit hoofdstuk hoe de auteurs het medium positioneerden binnen het culturele veld. 

‘Hoofdstuk 3: Een strijd om erkenning bij de wetenschap en de overheid’ onderzoekt ten slotte hoe de 

Cinemagia-auteurs erkenning voor de Nederlandse film bij de wetenschap en de overheid zochten. 

Ook schetst dit hoofdstuk kort enkele historische veranderingen van het overheidsbeleid inzake film 

na Cinemagia.  
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Hoofdstuk 1: Van Franken tot Verschueren: de auteurs van Cinemagia 
 

Bert Haanstra, Mannus Franken, Gerard Rutten: een kleine greep uit het actieve ledenbestand van 

Cinemagia laat zien dat bekende namen uit het Nederlandse filmmilieu bij het vakblad waren 

aangesloten. In dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal: “Wie waren de auteurs van 

Cinemagia en welke rol speelden zij in het Nederlandse filmmilieu?” Eerst bespreekt dit hoofdstuk de 

positie van de Nederlandse film  in het culturele veld voor en ten  tijden van Cinemagia. Vervolgens 

gaat het in op de auteurs van Cinemagia en hun rol in het Nederlandse filmmilieu. 

 

De Nederlandse film voor en tijdens Cinemagia 

Het filmbeleid tijdens het Interbellum kan volgens Van den Heuvel worden bestempeld als negatief en 

defensief.
30

 De overheid positioneerde film voornamelijk als een potentieel zedenbedervend en 

maatschappijgevaarlijk amusement, dat gereguleerd diende te worden. Ze was nauwelijks bereid om 

de Nederlandse filmproductie financieel te ondersteunen.
31

 Interesse in het filmbedrijf was financieel 

van aard, aangezien de overheid vermakelijkheidsbelasting hief
 
.
32

 Een andere overheidsbemoeienis 

met film betrof de Centrale Commissie voor de Filmkeuring die vanaf 1928 actief keurde of films 

geen gevaar voor de openbare orde of goede zeden vormden. Was dit het geval, dan kon de keuring 

een film censureren of zelfs in zijn geheel verbieden.
33

 Eén van deze filmverboden was aanleiding 

voor een tegenreactie: van 1927 tot 1933 was onder leiding van Menno ter Braak en Henrik Scholte 

de Nederlandse Filmliga actief.
34

 In tegenstelling tot de overheid positioneerde de Filmliga het object 

film binnen het culturele veld als een zuivere, autonome kunstvorm en voerde ze een strijd tegen de 

commerciële, “kitscherige” bioscoop en de opvattingen van de overheid. Door film als kunst te 

positioneren, wilde de Filmliga het medium onttrekken aan commercie en censuur.
35

 

Film werd voor de Tweede Wereldoorlog alleen vanuit de ministeries van Justitie en 

Binnenlandse Zaken (vooral als probleem voor de openbare orde) benaderd.
36

 Filmregisseur Gerard 

Rutten pleitte daarom al voor 1940 voor overheidssteun ten behoeve van een continue Nederlandse 

filmindustrie.
37

 De overheid besteedde geen aandacht aan de productie, distributie en vertoning van 

Nederlandse films en dat terwijl de Nederlandse documentaire productie (o.a. Joris Ivens en Gerard 

                                                           
30

 Van den Heuvel, De moraliserende overheid: een eeuw filmbeleid. (Lemma, 2004), .38. 
31

 Van den Heuvel, 26-28, Verdaasdonk, 119-120. 
32

 Van den Heuvel, 70. Verdaasdonk, 25. 
33

 B. Hogenkamp, S. de Leeuw & H. Wijfjes (red.), Een eeuw van beeld en geluid. Cultuurgeschiedenis van 

radio en televisie in Nederland. (Hilversum: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, 2012), 33. 
34

 C. Linssen, H. Schoots en T. Gunning, Het gaat om de film! Een nieuwe geschiedenis van 

de Nederlandsche Filmliga 1927-1933 (Amsterdam: Uitgeverij Bas Lubberhuizen, 1999), 7. 
35

 Karel Dibbets. "Het taboe van de Nederlandse filmcultuur: neutraal in een verzuild land." Tijdschrift voor 

Mediageschiedenis 9.2 (2006), 53 
36

 Bart Hofstede en Annemoon van Hemel. Nederlandse cinema wereldwijd: de internationale positie van de 

Nederlandse film. (Boekmanstudies, 2000), 120. 
37

 Verdaasdonk,  Beroep: Filmregisseur, 26.  
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Rutten) op internationale festivals al redelijk vertegenwoordigd werd.
38

 Bovendien veroorzaakte de 

komst van de geluidsfilm een opbloei van de Nederlandse speelfilmproductie in 1934.
39

 Tijdens de 

oorlog kwam deze filmindustrie bijna volledig stil te liggen, maar kreeg de opvatting dat film een 

uitstekende documentaire en propaganda functie kon hebben steeds meer draagvlak.
40

 Zo stelde 

Gerard Rutten een ontwerp voor aan de Londense regering waarin hij pleitte voor overheidssteun en 

juist de culturele en documentaire waarde van film benadrukte.
41

 De nieuwe betekenis van film als 

cultuurdrager zorgde ervoor dat de overheid film meer als kunstzinnig, cultureel en onderwijzend 

medium ging positioneren. Dientengevolge kreeg na de Tweede Wereldoorlog het ministerie van 

Onderwijs, Kunst en Wetenschap de verantwoordelijkheid over film en richtte het zelfs een afdeling 

Radio en Film op.
42

 In 1946 en 1947 kreeg het filmwezen, waaronder de filmproductie, subsidie in het 

begrotingsplan toegewezen, waardoor de film niet meer geheel particulier hoefde te functioneren.
43

  

 Volgens Verdaasdonk kon er echter tot 1954 nauwelijks sprake zijn van enige 

productieomvang van films. De overheid stelde niet voldoende subsidie beschikbaar, maar verwachtte 

van regisseurs een investering van ongeveer de helft van de productiekosten. Hierdoor was het voor 

jonge filmmakers nagenoeg onmogelijk een film te produceren en kozen de ervaren regisseurs liever 

voor commerciële opdrachten, zoals reclame- bedrijfsfilms.
44

 De enige keren dat het ministerie actief 

de Nederlandse filmproductie stimuleerde was toen zij financiële steun verstrekte aan 

scenarioprijsvragen in 1949, 1950 en 1955. Pas in 1960 richtte de overheid de post ‘korte, culturele en 

kunstzinnige film’ op, waardoor voor filmmakers het grootste financiële risico wegviel.
45

 Geen 

wonder dus dat de Nederlandse filmproductie na de oorlog tot ongeveer 1960 minimaal bleef en de 

bioscopen vooral buitenlandse films vertoonden.
46

 De productie van kunst en speelfilms was te 

verwaarlozen en alleen over de documentaire- en animatiefilm kon men spreken van een 

betekenisvolle productie.
47

 Regisseurs die in die periode en tevens voor de oorlog actief waren, waren 

Jaap Speyer, Charles Huguenot van der Linden, Anton Koolhaas en Gerard Rutten. Succesvolle 

animatoren waren Joop Geesink en Marten Toonder. De documentaristen Max de Haas, Bert Haanstra 

en Herman van der Horst en speelfilmregisseur Fons Rademakers golden in de jaren vijftig als de 

nieuwe, jonge generatie.
48

  

  Vanwege de magere Nederlandse filmproductie besloten individuele filmmakers na de 

Tweede Wereldoorlog te gaan samenwerken. Zij hadden het idee dat ze met een dergelijke 

                                                           
38
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39
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40

 Verdaasdonk, 25. 
41
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samenwerking een betere positie konden verwerven. Daarom richtte een groep filmmakers in 1945 de 

Bond van Nederlandse Cineasten (BVNC) met Eduard Verschueren (directeur van N.V. Multifilm) 

als voorzitter op. De vereniging streefde ernaar om alle beroepsbeoefenaars lid te laten worden.
49

 

Volgens Verdaasdonk nam de overheid de BVNC serieus want in de sectie Filmkunst van de 

Voorlopige Raad voor de Kunst waren drie van de zeven raadleden vertegenwoordiger van de BVNC. 

De BVNC richtte vanaf 1950 het vakblad Cinemagia  op om meer respect voor de kunstzinnige en 

culturele betekenis van de in Nederland geproduceerde films te vragen.
 50

 Cinemagia vroeg dus in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse filmliga geen aandacht voor films en filmvertoningen, 

maar voor het stimuleren van de Nederlandse filmproductie. De leden van Cinemagia waren 

bovendien op professionele wijze betrokken bij film. De volgende paragraaf bespreekt wie de auteurs 

die schreven in  Cinemagia waren en welke rol zij speelden in het Nederlandse filmmilieu.  

 

De auteurs van Cinemagia 

Om te onderzoeken wie de auteurs van Cinemagia waren en welke rol zij speelden in het Nederlandse 

filmmilieu, zijn de persoonlijke gegevens in kaart gebracht. Deze persoonlijke gegevens betreffen hun 

woonplaatsen ten tijden van Cinemagia, hun geboorte- en sterfdata en informatie over hun 

professionele curriculum. In bijlage 1 staat een overzicht dat deze gegevens over de auteurs van 

Cinemagia weergeeft. Aangezien ik alleen de discoursen in Cinemagia’s artikelen onderzoek, zijn 

alleen de gegevens van de auteurs in kaart gebracht en niet van de overige leden van Cinemagia. Er 

moet rekening worden gehouden met het feit dat het overzicht in bijlage 1 niet volledig is. Van 

sommige artikelen is de auteur onbekend en over sommige auteurs heb ik geen informatie kunnen 

vinden.
51

 Ook moet in acht worden genomen dat sommige persoonsbeschrijvingen een bredere 

tijdsperiode beslaan dan de periode tijdens Cinemagia.  

In Cinemagia werd een onderscheid gemaakt tussen een sectie ‘filmkunstenaars’ en een sectie 

‘filmtechnici’. Een gemene deler van de auteurs was dat zij allen onder deze eerste sectie van 

‘filmkunstenaars’ vielen. Geen van hen viel -voor zover bekend- onder de sectie ‘filmtechnici’.
52

 Uit 

Cinemagia wordt echter niet duidelijk wat dit onderscheid tussen ‘filmtechnici’ en ‘filmkunstenaars’ 

precies inhield. Ten eerste was dit onderscheid onduidelijk omdat onder de sectie ‘filmkunstenaars’ 

zich niet alleen de regisseurs maar ook de producenten, montage- camera-, geluidsmannen en 

compositeurs verenigden.
53

 Welk soort filmprofessionals “overbleven” voor de sectie ‘filmtechnici’, 

stond echter nergens geschreven. Het onderscheid werd ook niet duidelijk in de artikelen. Ondanks de 

                                                           
49
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 A. H. Wegerif, “Voorwoord van het bestuur”, Cinemagia, 1.1 (1950), 4.  

51
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speciale afdeling ‘filmtechnici’, schreven namelijk de ‘filmkunstenaars’ de techniek gerelateerde 

artikelen. Neem auteur Ingenieur W. G. Sips die ondanks zijn bestuursfunctie in de sectie 

‘filmtechnici’ uitsluitend onder de ledenlijst van de sectie ‘filmkunstenaars’ is terug te vinden. Sips 

schreef twee  puur technische artikelen over filmmateriaal.
54

 We  zouden verwachten dat een dergelijk 

lid ofwel onder de sectie ‘filmtechnici’ of tenminste onder beide secties valt, maar dit was niet het 

geval. De scheidingslijn tussen filmkunstenaars en filmtechnici was in de ledenlijst heel duidelijk 

gemaakt, maar is in de praktijk van artikelen en bestuursleden dus niet per se duidelijk. Volgens 

Verdaasdonk liepen de belangen van beide secties ook niet altijd parallel, waardoor in 1952 

nauwelijks nog ‘filmtechnici’ waren aangesloten.
55

 Leden van de sectie ‘filmtechnici’ schreven dus 

voor zover bekend niet in Cinemagia: alle auteurs stonden in de ledenlijst onder de sectie 

‘filmkunstenaars’. 

 Zoals opgemaakt kan worden uit de tabel in bijlage 1, is een tweede gemene deler van de 

auteurs dat zij allen beroepsmatig verbonden waren met het medium film. De meeste van hen waren 

actief als filmregisseur. Filmregisseurs die in Cinemagia schreven waren Wim Gerdes, Bert Haanstra, 

Mannus Franken, Allan Penning, Gerard Rutten, Eduard Verschueren en Marten Toonder. Sommige 

van hen hebben (voornamelijk na Cinemagia) prijzen gewonnen met hun films. Zo won Gerdes in 

1955 met zijn film ER IS EEN TIJD VAN KOMEN de Staatsprijs voor filmkunst.
56

 Haanstra won met zijn 

films en documentaires verschillende prijzen, waaronder een Oscar voor FANFARE (1958).
57

 Ook 

Marten Toonder had succes met zijn tekenfilms die meerdere malen bekroond werden. Naast 

tekenfilms produceerde Toonder met zijn productiemaatschappij Toonder Studio’s ook commercials, 

opdrachtfilms en vrije films.
58

 Overige beroepen van de auteurs van Cinemagia waren componist, 

animator, decorontwerper, editor, schrijver en fotograaf. Paul Schuitema bijvoorbeeld was een 

fotograaf, filmer, grafisch ontwerper en docent aan de Haagse Academie voor beeldende kunsten.
59

 

Auteur A.H. Wegerif was decorontwerper en architect. Hij ontwierp voor de oorlog voor ongeveer 

twintig film decors.
60

 

Zoals blijkt uit de tabel waren de auteurs van Cinemagia uitsluitend mannen, wat gezien de 

tijdsperiode niet een uitzonderlijk gegeven is. De meerderheid (ruwweg 60%) van de auteurs kwam 

uit Amsterdam en naaste omgeving (Haarlem, Diemen). Overige leden kwamen uit de omgeving van 

Hilversum (zo’n 20%) of Den Haag (20%). Dat de meerderheid van de Cinemagia-redactie in 

Amsterdam gevestigd was, is een overeenkomst met de Filmliga. De Filmliga werd namelijk 
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opgericht in Amsterdam. Andere steden waar de Filmliga actief was, waren Rotterdam, Utrecht, 

Groningen, Haarlem, Den Haag, Delft, Arnhem en Enschede. In Amsterdam was echter het 

overkoepelend orgaan van de vereniging gevestigd.
61

 Als we kijken naar de geboortedata van de 

auteurs, kunnen we opmaken dat een deel van de auteurs de oprichting in 1927 van de Amsterdamse 

Filmliga als volwassene heeft meegemaakt. Deze auteurs zijn Mannus Franken, Gerard Rutten, 

Schuitema, Koos van de Griend en Wegerif. Hun leeftijd varieerde in 1950 van 45 tot en met 62 en in 

1927 van 22 tot en met 39 (gebaseerd op de aanwezige gegevens). Uit het onderzoek naar de curricula 

van de auteurs blijkt dat sommige van hen actief waren bij de Filmliga. Zo was Wegerif in de jaren 

’30 actief als bestuur van de Haagse Filmliga.
62

 Ook Mannus Franken was actief geweest bij de 

Filmliga als de Parijse vertegenwoordiger en programmeur.
63

 Het feit dat sommige auteurs in de 

Filmliga actief waren geweest, betekent dat de Filmliga waarschijnlijk van directe invloed is geweest 

op de benadering van ‘film als kunst’ die de Cinemagia-auteurs hadden. 

Naast een oudere generatie auteurs was er in Cinemagia ook sprake van een relatief jongere 

generatie auteurs. Bert Haanstra, Jan Mul en de gebroeders Toonder behoorden tot deze jongere 

generatie met een leeftijdsvariatie in 1950 van 25 tot en met 38 (gebaseerd op de aanwezige 

gegevens). Volgens Bourdieu is er binnen het culturele veld vaak een strijd tussen een oude, 

gevestigde generatie en een jonge, nieuwe generatie.
64

 Of dit tevens het geval was bij de BVNC en 

wellicht de scheuring binnen de vereniging kan verklaren, heb ik niet uit Cinemagia kunnen opmaken 

omdat ik geen gegevens heb over wie er bij de NBF actief waren. In de latere uitgaven van Cinemagia 

onder de NBF staan namelijk geen auteurs vermeld bij de artikelen. Ook staan er in deze laatste twee 

uitgaven geen ledenlijsten weergegeven, zoals dat in Cinemagia 3, (1950), 4 (1950) en 5 (1951) onder 

de BVNC wel het geval was. Mogelijk is een generatieconflict aanleiding geweest voor de scheuring 

binnen BVNC. Een andere mogelijke aanleiding zou een conflict tussen de eerder beschreven secties 

‘technici’ en ‘filmkunstenaars’ kunnen zijn.   

Conclusie   

Vanwege de matige omstandigheden van de Nederlandse filmproductie richtten filmmakers in 1945 

de vereniging BVNC op. Onder deze vereniging kwam in 1950 de eerste uitgave van het vakblad 

Cinemagia uit met als doel het respect voor de culturele en kunstzinnige waarde van Nederlandse film 

te doen toenemen zodat de filmmakers een betere positie konden verwerven. Over de auteurs van 

Cinemagia kunnen de volgende conclusies worden getrokken: zij vielen allen onder de sectie 

‘filmkunstenaars’ en zij waren allen beroepsmatig verbonden met het medium film. De meeste van 

hen waren actief als filmregisseur en woonachtig in de omgeving van Amsterdam. Dat sommige 

auteurs in de Filmliga actief waren geweest en in dezelfde stad woonden als waar de Filmliga destijds 

                                                           
61

 E. Poppe, Menno ter Braak en de Filmliga. (Enschede/Hengelo: Stichting Literaire Manifestaties, 1994), 9, 

10.  
62

 Digitaal archief van EYE Film Instituut Nederland. 
63

 Bert Hogenkamp, De documentaire film, 1945-1965, 70, 109.  
64

 Bourdieu, “The field of cultural production”, 333.  



13 
 

was opgericht, betekent dat de Filmliga waarschijnlijk van directe invloed is geweest op de manier 

waarop sommige Cinemagia-auteurs film, namelijk als kunst benaderden.   
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Hoofdstuk 2: Het dominante discours in Cinemagia: Film als kunst   
 

Voor de groep „filmindustrie” is „film” een middel om snel geld te verdienen (hetgeen niet 

 steeds gelukt, maar toch de uiteindelijke doelstelling is), voor de tweede (…) groep is „film” 

 een uitdrukkingsmiddel en een roeping. Ook zij willen zeker voor hun werk geld ontvangen, 

 sommigen ontvangen zelfs heel veel geld… maar het is niet hun voornaamste doel.
65

 

Gerard Rutten maakte in zijn artikel “De Catacomben: indrukken van het filmcongres te Bacharach” 

onderscheid tussen twee typen film, namelijk film als commercieel middel en film als kunstuiting. 

Volgens de auteur was dit laatste type film de “goede” film totaal anders dan “de filmindustrie”. 

Rutten is niet de enige Cinemagia-auteur met deze opvatting zoals uit de analyse van Cinemagia 

blijkt. Dit hoofdstuk analyseert de opvattingen en denkbeelden van de auteurs en de manier waarop zij 

het medium positioneerden. Eerst gaat dit hoofdstuk in op de algemene thema’s die in Cinemagia aan 

bod kamen. Vervolgens geeft het de resultaten weer van een kwalitatieve analyse van de discoursen 

over film. De ledenlijst en officiële, verenigings- en bestuursmededelingen zijn ook meegenomen in 

deze analyse, zodat de gehele inhoud van Cinemagia is geanalyseerd. Voor aanvullende informatie 

over de discoursen biedt bijlage 4 een compleet overzicht van de discoursen per uitgave van 

Cinemagia en per thema. In de voetnoten van deze paragraaf staan in plaats van volledige referenties 

van de artikelen, cijfers die corresponderen met de artikelen. Bijlage 3 verschaft een overzicht met de 

referenties die corresponderen met deze cijfers. Ook staat er in deze bijlage per artikel een korte 

omschrijving van de inhoud.  
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De thema’s in Cinemagia  

 

 Figuur 1: Percentages van de artikelen per thema.  

 

Figuur 1 geeft een indruk van de thema’s en onderwerpen die in Cinemagia aan bod kwamen. Dit 

diagram geeft overigens de percentages van artikelen weer, dus niet de percentages van bladzijden. 

Zoals uit het diagram valt op te maken, bestond de meerderheid van de artikelen uit algemene 

berichtgevingen (26%). Algemene berichtgevingen waren voorwoorden, verenigingsnieuws, 

ledenlijsten, bestuurs-, redactionele en officiële mededelingen. Cinemagia was in de eerste plaats een 

vakblad van de Beroepsvereniging van Nederlandse Cineasten, dus het is niet verbazingwekkend dat 

algemene berichtgevingen de meerderheid van het tijdschrift besloegen. Ook veelal gerepresenteerd 

waren overheidsgeoriënteerde artikelen (19%) en artikelen over techniek (18%). Onder 

overheidsgeoriënteerd versta ik zowel artikelen die direct aan de regering of het ministerie van 

Onderwijs, Kunst en Wetenschap waren gericht als artikelen die het beleid van de overheid als 

voornaamste onderwerp hadden. Onder het thema techniek vallen de artikelen die op technische wijze 

een filmonderwerp belichtten, zoals de decorbouw, het filmmateriaal of filmlenzen. Tevens wijdden 

de auteurs van Cinemagia artikelen aan film en educatie (12%). Zo schreven zij over de 

onderwijsfilm, film- en fotografieopleidingen en wetenschap. Overige artikelen waren 

filmbesprekingen (10%) over zowel Nederlandse als buitenlandse films en artikelen over 

filmontwikkelingen (9%) zoals beschrijvingen van film in het buitenland of van veranderingen die het 

medium onderging. Ten slotte waren er artikelen over de tekenfilm (3%). Bijlage 2 toont een 

overzicht van welke artikelen ik per thema gecategoriseerd heb.   
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Figuur 2: De aanwezige thema’s per uitgave van Cinemagia.  

 

 Figuur 2 geeft weer welke thema’s per uitgave van Cinemagia aan bod kwamen. Zoals uit het 

diagram valt op te maken, kende geen enkele Cinemagia een identieke thematische inhoud of 

volgorde aan artikelen. Het meest constant aanwezige thema was de algemene berichtgeving, die op 

Cinemagia 10 na, in iedere uitgave aanwezig was. Ook zien we dat de thema’s techniek en 

filmontwikkelingen tot respectievelijk Cinemagia 8 en 7 in nagenoeg iedere uitgave gerepresenteerd 

waren. Daarnaast zien we dat in ongeveer de helft van de uitgaven de thema’s ‘film en educatie’ en 

filmbesprekingen aan bod kwamen. Verder  kwamen er vanaf Cinemagia 5 in iedere uitgave 

overheidsgeoriënteerde artikelen voor. Het diagram laat een dalende lijn zien in het aantal artikelen 

per uitgave, waarvan het dieptepunt bij Cinemagia 10 ligt. De redactie spoorde haar leden aan om 

artikelen te sturen.
66

 Mogelijk was er echter weinig animo voor het schrijven van artikelen en was dit 

van invloed op de dalende lijn in artikelen en het einde van het vakblad.  

 

 

Film als kunst 

Hoe kan van iemand op dit zo moeilijke en onontgonnen terrein een opbouwend, gefundeerd 

betoog worden verlangd als het eenvoudigste onderzoek, het simpelste experiment meer kost 

dan een normale particulier zich kan veroorloven? Hier toont zich een andere zijde van de 

medaille, de commerciële, die in de film, vergeleken met andere kunsten, zulk een akelig 

belangrijke rol speelt.
67
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Dit citaat van auteur Koos van de Griend illustreert Hofstede’s beschouwing op film: film is 

onderworpen aan een culturele én een economische dynamiek en heeft daarom een dualistisch 

karakter.
68

 Hofstede stelt dat dit karakter heeft geleid tot de opvatting dat er twee soorten films 

bestaan: “het ene is op winst belust, terwijl het andere streeft naar schoonheid.”
69

  

Zoals uit de analyse van Cinemagia blijkt positioneerden de auteurs het filmmedium 

systematisch als dit laatste type film: ‘film als kunst’. Dit dominante discours ‘film als kunst’ was in 

54% van de artikelen aanwezig en kwam op verschillende manieren tot uiting.
70

  Zo positioneerden de 

auteurs van Cinemagia het filmmedium systematisch als een kunstuiting door het medium expliciet 

‘kunst’ te noemen en het experimentele, kunstzinnige en/of esthetische karakter van film te 

benadrukken.
71

 Ook maakten de auteurs in sommige artikelen de vergelijking van film met andere 

kunsten, zowel in het algemeen als specifiek met de schilderkunst en de muziek.
72

 Cinemagia auteur 

Marten Toonder stelde bijvoorbeeld: “De filmkunst is even oud als welke andere kunst dan ook.”
73

 En 

H.F. Mack maakte een vergelijking met muziek: “De film als kunstuitdrukking kan misschien beter 

begrepen worden, indien wij het met muziek vergelijken.”
74

 Beide citaten komen uit de (enige) twee 

artikelen over tekenfilm. Dit discours van ‘film als kunst’ kwam dus in alle artikelen over de 

tekenfilm naar voren. Verder was dit discours voornamelijk aanwezig in overheidsgeoriënteerde 

artikelen (77%), algemene berichtgevingen (67%) en filmbesprekingen (57%). Zo recenseerde auteur 

Wim Gerdes de film WAVERLY STEPS als volgt: “De dichterlijkheid van deze en zoveel andere scènes 

kan men om weet ik wat voor reden zuiver filmisch noemen. Dit stijlbegrip verheft “Waverly Steps” 

tot een stuk filmlyriek van formaat.”
75

 

 Volgens Bourdieu gaat de keuze voor een bepaalde positie in een veld gepaard met strijd.
76

 

Een strijd die de auteurs van Cinemagia voerden, was gericht tegen de commercie. In 12% van de 

artikelen positioneerden de auteurs zich tegen het discours van ‘film als commercie’.
77

 Het verzet was 

onder andere gericht tegen de bioscoop
78

, de Amerikaanse cinema
79

 en amusement
80

. Een uiting van 

Bourdieu’s omgekeerde principe van hiërarchie binnen het veld van culturele productie, zien we terug 

in Cinemagia, omdat sommige auteurs zich tegen het economisch-politieke principe, waarin succes 

                                                           
68

 Hofstede,  In het wereldfilmstelsel, 21.  
69

 Ibidem, 21.  
70

 Zie bijlage 3: artikelen 3 t/m 5, 9, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 40-42, 45, 46, 48-53, 58-63, 65-

67.   
71

 Zie bijlage 3: artikelen 3 t/m 5, 9, 14, 17, 18, 23, 28, 30, 35, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 58-60, 62, 63, 65-

67. 
72

 Zie bijlage 3: artikelen 3, 14, 17, 23, 30, 59.  
73

 Toonder, Marten. “Tekenfilm contra film.” Cinemagia 2 (1950), 10. 
74

 H. F. Mack. “Nogmaals tekenfilm.” Cinemagia 2 (1950), 15.  
75

 W. F. G. Gerdes. “Waverly Steps.” Cinemagia 1 (1950), 13.  
76

 Bourdieu, “The field of cultural production”, 312.  
77

 Zie bijlage 3: artikelen  1-3, 7, 40, 41, 43, 52.  
78

 Zie bijlage 3: artikel 41.  
79

 Zie bijlage 3: artikelen 1, 3, 40.   
80

 Zie bijlage 3: artikel 41.  



18 
 

wordt bepaald door economische winst positioneerden. Deze positionering sluit aan op de traditie van 

de Filmliga, die het filmmedium als kunst positioneerde door het onderscheid met de bioscoop voorop 

te stellen. De Filmliga beschreef de bioscoop vooral in sociale termen – in relatie tot de commercie, 

het gewone volk, Amerika – en zij definieerden het als kitsch, het tegendeel van kunst. De film werd 

daarentegen vooral beschreven in esthetische termen. Volgens de oprichters van de Filmliga stond 

film “los van commerciële eisen en de bedenkelijke smaak van het bioscooppubliek.”
81

 Een voorbeeld 

van deze opvatting in Cinemagia, is de uitspraak van Mannus Franken:  

 

Ik heb nooit ondervonden dat de Nederlandse bioscoopbezoeker zich veel rekenschap gaf, van 

wat hij op het witte doek te zien kreeg. Zijn oordeel vindt hij Vrijdags in de krant en voor de 

rest wil hij vermaakt worden.
82

 

 

Sommige auteurs van Cinemagia waren de traditie van de Filmliga nog niet vergeten. 

Cinemagia-auteurs, zoals Mannus Franken en A.H. Wegerif waren immers ook bij de Filmliga 

betrokken. De Filmliga was daarom deels van directe invloed op de manier waarop sommige 

Cinemagia auteurs de film positioneerden. Niet alleen de auteurs uit de “oudere” generatie, zetten 

zich af tegen het discours ‘film als commercie’. De jongere Jan Gerhard Toonder, die ten tijden van 

de Filmliga nog in zijn tienerjaren was, liet zich ook negatief uit over de bioscoop. Volgens deze 

auteur kregen de “vijfenzeventig millioen bioscoopgangers” in Nederland naast enkele goede films uit 

het buitenland “tientallen en honderden producten van vreemde wansmaak” te zien.
83

 Of Toonder 

representatief was voor of een uitzondering was van “zijn” generatie, durf ik niet te zeggen omdat ik 

van sommige auteurs de geboortedatum niet heb gevonden. Wel kan ik concluderen dat Cinemagia 

het gedachtegoed van de Filmliga over ‘film als kunst’ onder filmprofessionals in de jaren ’50 levend 

hield.  

 

Een aanloop tot de auteurspolitiek 

In het verlengde van het discours ‘film als kunst’ sprak de redactie in ongeveer een derde van de 

artikelen over filmmakers als ‘cineasten’ of ‘filmkunstenaars’.
84

  Een enkele keer beschreven zij de 

filmbeoefening zelfs als “het optreden als scheppend kunstenaar”.
85

 Volgens Bourdieu wordt iedere 

positie objectief gedefinieerd door het systeem van andere posities in het veld. Het bestaan van iedere 

positie hangt dus af van de structuur van het veld en van de manier waarop het kapitaal verdeeld 
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wordt.
86

 Uit het gebruik van de term ‘cineasten’ blijkt dat men afstand nam van de mogelijk 

ongunstige en minder passend geachte positie ‘filmers’. Er bestond destijds namelijk een Smalfilmliga 

voor amateurs, die haar leden uitdrukkelijk ‘filmers’ noemde.
87

 Waarschijnlijk wilden de 

‘filmkunstenaars’ zich duidelijk onderscheiden van de amateurs door mede een andere naamgeving te 

gebruiken en zich hiermee meer symbolisch kapitaal in het culturele veld toe te eigenen.
88

 Bovendien 

sloot de uitdrukking “cineast” beter aan bij de Franse benaming. De cinema beschouwden de 

cineasten volgens Verdaasdonk nog steeds iets anders dan de bioscoop.
89

  

Zoals in het vorige hoofdstuk reeds besproken, onderscheidden de auteurs in Cinemagia 

‘filmkunstenaars’ ook van ‘filmtechnici’. In 14% van de artikelen positioneerden de auteurs de film 

als kunst door zich tegen de techniek uit te spreken.
90

 Naast een onderscheid in de ledenlijst, 

bespraken zij in enkele artikelen de techniek als ondergeschikt aan de filmkunst.
91

 De techniek moest 

volgens auteur Paul Schuitema in dienst staan voor de filmkunst. Zo pleitte hij in zijn artikel “Beeld” 

dat technici “zich ondergeschikt moeten stellen aan de bedoelingen van de regisseur en geen eigen 

interpretatie van een beeld moeten nastreven”.
92

 Deze opvatting lijkt een aanloop te zijn tot de 

auteurspolitiek, een beroemde epoche in de filmkritiek en -theorie die zijn oorsprong vond in de jaren 

vijftig in het Franse filmtijdschrift Cahiers du Cinéma.
 93

 Onder hoofdredacteurschap van André 

Bazin en met medewerking van later als cineast beroemd geworden critici als François Truffaut, Jean-

Luc Godard, Jacques Rivette, Eric Rohmer en Claude Chabrol bracht Cahiers du Cinema een 

revolutie teweeg: ze gaven het woord aan de cineast.
94

 De auteurspolitiek is een strategie, een 

'politieke' stellingname, die inhoudt dat films in eerste instantie een product zijn van de regisseur en 

daarna pas van anderen en dat de regisseur de belangrijkste persoon van een productieproces is.
95

 De 

auteurspolitiek beschouwt regisseurs als scheppend kunstenaars en deze opvatting was in Cinemagia 

al aanwezig.  

Door zichzelf expliciet ‘filmkunstenaars’ en ‘cineasten’ te noemen en hierdoor andere posities 

impliciet af te wijzen, positioneerden de auteurs van Cinemagia zichzelf binnen het autonome deel 

van het culturele veld. Dit autonome deel was slechts schijn, want echt autonoom functioneren 

konden de filmmakers niet vanwege het kostbare karakter van film. Dit besef was wel degelijk 

aanwezig bij sommige auteurs, zoals blijkt uit dit citaat van auteur P. J. van Mullem: “De film is als 
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industrieproduct een veel te dure en ingewikkelde collectieve schepping dan dat zij door een eenzame 

genius, die de tijdsmaak trotseert, als meesterwerk zou kunnen worden tot stand gebracht.”
 96

 

 

Het economische en technische karakter van film 

 

Een film is nu eenmaal geen schilderij of een boek: het maken van een film vergt niet alleen 

veel tijd en inspanning, maar ook kostbare apparatuur, materiaal, medewerking van 

assistenten en een laboratorium.
 97

 

 

Dit citaat uit Cinemagia illustreert dat naast een economisch ook een technisch karakter onlosmakelijk 

met film verbonden is. Volgens Hofstede verhoudt Bourdieu’s duale veldstructuur van cultureel 

kapitaal enerzijds en economisch kapitaal anderzijds zich daarom ook minder goed tot film.  In 

Cinemagia zien we dat de auteurs zich niet alleen maar tegen de commercie positioneerden. In 21% 

van de artikelen bespraken zij op neutrale
98

 of positieve
99

 wijze de commerciële kant van film. In het 

artikel “Van trachten tot traditie” bijvoorbeeld, spreekt een onbekende auteur zich positief uit over de 

commerciële reclamefilm. Zijn uitspraak staat deels in contrast met het eerdere citaat van Mannus 

Franken over de bioscoopbezoeker die geen rekenschap geeft, omdat deze auteur het bioscooppubliek 

wel als kritisch weergaf:  

 

De reclamefilms waren vaak nog de aardigste, omdat die zich richtten naar het bioscoop-

publiek, dat geamuseerd en overtuigd moest worden en dat zich dit niet liet doen wanneer er 

geen goede filmische middelen werden toegepast. 

 

Ook stelde een andere onbekende auteur dat commerciële opdrachtfilms “grote kunstzin vertonen.”
100

 

Het onderscheid (commercieel versus experimenteel, amusement versus kunst, etc.) dat Hofstede 

observeert, is niet aanwezig in dit citaat. Kortom, het discours van ‘film als kunst’ ging in Cinemagia 

soms ook samen met het discours van ‘film als commercie’.  

Hoewel sommige auteurs zich negatief uitlieten over de technische kant van film, was er ook 

een aantal auteurs dat neutrale of positieve opvattingen had over techniek. In 44% van de artikelen 

bespraken de auteurs op neutrale
101

 of positieve
102

 wijze deze technische kant van film. De auteurs 

gebruikten het discours ‘film als techniek’ onder andere om het discours van ‘film als kunst’ te 
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versterken.
103

  Deze strategie was al in 1918 onder avant-garde kunstenaars zoals Theo van Doesburg 

aanwezig.
104

 Volgens Ansje van Beusekom integreerden deze moderne kunstenaars de filmtechniek in 

hun ideeën over moderne kunst. De filmtechniek was volgens hen juist de basis voor film als kunst en 

de moderne kunstenaar moest door middel van deze techniek een nieuwe kunstvorm creëren. Volgens 

Van Doesburg verloste filmtechniek de kunstenaar van het primitieve handwerk en van het statische 

karakter van het schilderij.
105

 In Cinemagia zien we de discoursen ‘film als kunst’ en ‘film als 

techniek’ samenkomen in filmbesprekingen, artikelen over techniek en artikelen over de tekenfilm. 

Zo evalueerden sommige auteurs films door de technische eigenschappen ervan te beoordelen. Andere 

auteurs gebruikten het discours ‘film als techniek’ om de kunstwaarde van film te beargumenteren. 

Auteur H.F. Mack sprak bijvoorbeeld: “Maar uit de aard der zaak is de techniek verre van de 

beslissende factor om iets tot een kunstwerk te kwalificeren, maar aan de andere kant is er een grote 

techniek nodig om iets tot een kunstwerk te doen uitgroeien.”
106

 

  

Conclusie 

Zoals blijkt uit de analyse van Cinemagia was ‘film als kunst’ het dominante discours van de auteurs. 

Zij positioneerden het medium systematisch binnen het autonome deel van het culturele veld, door 

een strijd te voeren tegen het discours ‘film als commercie’. Ook positioneerden de auteurs de film als 

kunst door zich tegen de techniek uit te spreken. Zij maakten namelijk een onderscheid in de ledenlijst 

en bespraken soms de techniek als ondergeschikt aan de filmkunst. Omdat een technische en 

commercieel karakter echter onlosmakelijk met film verbonden is, kan het medium nooit echt 

autonoom functioneren. In Cinemagia zien we daarom dat de auteurs zich niet alleen maar tegen, 

maar ook voor het discours ‘film als commercie’ positioneerden. Ook was er een aantal auteurs dat 

het discours ‘film als techniek’ juist gebruikten om het discours ‘film als kunst’ te versterken.  
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Hoofdstuk 3: Een strijd om erkenning bij de wetenschap en de overheid  
 

Volgens Bourdieu hangt het bestaan van kunst als symbolisch object onder andere af van de 

erkenning die zij krijgt van sociale vertegenwoordigers als musea en academies. Deze sociale 

constituties helpen de waarde van het kunstwerk te definiëren en te produceren.
107

 In Cinemagia zien 

we dat de auteurs deze erkenning zochten bij de wetenschap en de overheid. Dit hoofdstuk onderzoekt 

eerst de manier waarop de Cinemagia auteurs erkenning voor ‘film als kunst’ zochten bij de 

wetenschap en overheid. Ook gaat het hoofdstuk in op welke manier het discours ‘film als kunst’ 

indirect bijdroeg om de filmbeoefening verder te professionaliseren.  

 

Erkenning van de wetenschap  

 

Wanneer iemand niets van literatuur of muziek af weet, wanneer hij nooit van Beethoven of 

Michelangelo heeft gehoord, telt hij niet mee als beschaafd mens. Wanneer hij echter niets af 

weet van filmkunst en nooit van David Griffith, Asta Nielson, Charlie Chaplin, Pudowkin, 

Eisenstein heeft gehoord, kan hij toch als een beschaafd en ontwikkeld mens doorgaan: ja, 

men matigt zich het recht als over film en filmkunst een oordeel uit te spreken, ook al weet 

men er niets van.
108

  

 

Bourdieu stelt dat “works of art exist only if they are known and recognized (…) and received by 

spectators capable of knowing and recognizing them as such.”
109

 Wilde film dus als kunst bestaan, 

dan was er een publiek nodig dat het medium als zodanig herkende. In Cinemagia zien we daarom dat 

auteur P.J. van Mullem in drie artikelen voor de filmesthetiek als wetenschapsbeoefening en de 

vorming en scholing in filmappreciatie pleitte.
110

 Hij formuleerde verschillende beweegredenen voor 

deze leerstoel van film als kunst. Ten eerste gaf Van Mullem ‘de invloed van film’ als argument voor 

filmwetenschap. Volgens de auteur moest men “de wetten en de mogelijkheden van de filmkunst 

kennen om in staat te zijn deze grootste massabeïnvloeding, die zich ooit in de geschiedenis der 

menselijke cultuur voordeed, te controleren en te leiden.”
111

 Hij bepleitte met dit argument niet alleen 

een wetenschapsbeoefening van film, maar ook lessen in filmappreciatie op lagere, middelbaar en 

voorbereidend hoger onderwijs. Volgens Van Mullem moest het filmpubliek leren hoe zij films 

moesten zien en beoordelen. 
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Als tweede argument stelde Van Mullem dat voor andere kunsten zoals letteren, muziek, 

dramatische en beeldende kunst wel een speciale leerstoel bestond en dus ook voor de film een 

leerstoel moest komen. Bij voorkeur moest deze leerstoel gevestigd zijn aan een universiteit inclusief 

een hoogleraar “die grondige studie heeft gemaakt van de geschiedenis der cinematografie, de 

filmaesthetiek, de filmtechniek, de psychologie en sociologie der film, terwijl hij daarnaast voldoende 

georiënteerd dient te zijn in de algemene aesthetiek, de vergelijkende kunstwetenschap en de 

cultuurgeschiedenis.”
112

 Een laatst argument dat Van Mullem aanvoerde in zijn pleidooi voor een 

wetenschap in filmesthetiek was dat de mens voor het eerst in de geschiedenis de geboorte van een 

nieuwe kunst had mogen gadeslaan.  Volgens Van Mullem was dit uniek voor de film, omdat “de 

oorsprong van andere kunsten zich meestal in een historische nevel aan ons oog onttrekt.”
113

 Dat de 

wetenschap geen aandacht aan de film wijdde was volgens de auteur een “miskenning en 

verwaarlozing van de jongste muze door de officiële (kunst)wetenschap.”
114

  

  

Erkenning van de overheid 

Niet alleen bij de wetenschap, maar ook bij de overheid zochten de auteurs van Cinemagia erkenning 

voor film als kunst. De Nederlandse filmproductie was namelijk grotendeels afhankelijk van de 

overheid. In plaats van het onderscheid tussen een economisch-politiek en een autonoom principe dat 

Bourdieu maakte, is er volgens Hofstede bij film hoogstens een onderscheid tussen een markt- en een 

staatsoriëntatie.
115

 Hofstede legt dit als volgt uit: omdat film een bijzonder kostbaar, kapitaal- arbeids- 

en kennisintensief product is, kan film zich hooguit oriënteren op de staat om een zekere mate van 

onafhankelijkheid als kunstvorm verwerven. Sommige filmproducten zijn dus afhankelijk van het 

commerciële succes bij een breed publiek en andere zijn afhankelijk van subsidie van de overheid.
116

 

Omdat de Nederlandse film - afgezien van opdrachtfilms – commercieel weinig succes had, 

oriënteerden de auteurs van Cinemagia zich op de overheid. Het discours ‘film als kunst’ zetten zij in 

om kritiek op het overheidsbeleid te leveren en een pleidooi voor overheidssteun. 
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1. Figuur 1: Spotprent bij het artikel “De honger-kuur van de kip-met-de-gouden-eieren”  

Cinemagia 7 (mei 1951), 7.  

Bovenstaande spotprent, die als illustratie bij het artikel “De honger-kuur van de kip-met-de-

gouden-eieren” stond, vat de voornaamste kritieken van de Cinemagia-auteurs samen. De spotprent 

toont het volgende: een magere, kaalgeplukte kip (als symbool voor de film), Minister Lieftinck 

(minister van financiën), een zak met graan (symbool voor subsidie van Minister van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen, prof. mr. F.J.Th. Rutten), het gouden ei (symbool voor de 14.000.000 

gulden aan vermakelijkheidsbelasting). De tekst “Waarom zou ik dat stomme dier te eten geven 

zolang het gouden eieren legt?” duidt op het feit dat film via vertoningen veel 

vermakelijkheidsbelasting opbracht voor de overheid, terwijl de filmproductie nauwelijks een graantje 

(subsidie) mocht meepikken van deze opbrengst. De kritiek van Cinemagia-auteurs was dat de 

overheid de “filmkip” kaalplukte en te weinig terug investeerde in film, “alsof het de vooropgezette 

bedoeling is geweest om de Nederlandse filmkunst alle levensvatbaarheid te ontnemen” volgens Jan 

Gerhard Toonder in hetzelfde artikel.
117

 

 

Ik acht het de plicht van de overheid om de Nederlandse filmkunst moreel en financieel te 

ondersteunen. Niet omwille van ons persoonlijk welvaren of ter wille van onze hoge en minder 

hoge aspiraties, maar omwille van de Nederlandse cultuur.
118

  

Bovenstaand citaat is een voorbeeld van hoe de Cinemagia-auteurs het discours “film als kunst” 

inzetten als pleidooi voor overheidssteun. Dit pleidooi was gericht op dezelfde onderwerpen als de 
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auteurs hun kritiek richtten, namelijk subsidie
119

 en lagere belastingen
120

. Uit de analyse van 

Cinemagia blijkt dat in 70% van de overheidsgeoriënteerde artikelen het discours van ‘film als kunst’ 

wordt ingezet om voor overheidssteun te bepleiten.
121

 De Cinemagia-auteurs wilden dus voornamelijk 

erkenning van de overheid opdat zij financiële steun, zoals hogere subsidies konden krijgen. Met het 

discours ‘film als kunst’ leverden de auteurs dus kritiek en hielden zij een pleidooi voor 

overheidssteun.   

 

De professionalisering van de Nederlandse film 

Volgens Verdaasdonk vormt een financieringsstructuur een sociaaleconomische voorwaarde voor het 

ontstaan en de ontwikkeling van de beroepspraktijk.
122

 Zij duidt professionalisering namelijk aan als 

een continue beroepspraktijk met als voorwaarden een financieringsstructuur, een beroepsopleiding en 

een beroepsvereniging.
 123

 Omdat de Cinemagia-auteurs het discours ‘film als kunst’ inzetten in hun 

pleidooi voor financiële overheidssteun, zetten zij het dus ook indirect in voor de professionalisering 

van de Nederlandse filmproductie. In hoeverre hun pleidooi invloed had op het overheidsbeleid, valt 

echter lastig te zeggen. Wel zien we dat de overheid in 1955 de Staatsprijs voor de Filmkunst 

introduceerde. Deze tweejaarlijkse prijs (voor de categorie korte films) werd ingesteld op verzoek van 

de BVNC in navolging van de staatsprijs voor de literatuur. Voor de filmmakers had deze prijs een 

instrumenteel doel: hij werkte statusverhogend en kon zowel de verkoop van films als de financiering 

van nieuwe projecten gunstig stellen.
124

   

Ook richtten op 8 november 1956 de NBB en het ministerie van Onderwijs, Kunst & 

Wetenschap de Stichting Productiefonds voor de Nederlandse Film op met als doel aanzet te geven 

voor een continue speelfilmproductie. 
125

 Het Productiefonds was de eerste structurele samenwerking 

van de overheid en de NBB ter ondersteuning van de Nederlandse filmproductie. In een artikel van 

Cinemagia 9 (1952) pleitte de BVNC al voor een subsidie of een lening à fonds perdu van veertig à 

vijftig procent van het benodigde productiemateriaal, dat de overheid en de Nederlandse 

Bioscoopbond (NBB) gezamenlijk beschikbaar moesten stellen voor “de ondernemers en de 

kunstenaars”.
126

 Deze Cinemagia werd zelfs opgestuurd aan de leden van de Tweede Kamer der 

Staten Generaal met het dringende verzoek kennis te nemen van dit artikel.
127

 Omdat deze 

omschrijving veel overeenkomsten vertoont met het latere Stichting Productiefonds voor de 

Nederlandse Film, was het artikel mogelijk één van de aanleidingen voor dit fonds. Het 
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Productiefonds fungeerde als een belangrijke financieringsstructuur voor het ontstaan en de 

ontwikkeling van een continue beroepspraktijk van de Nederlandse film.  

Een andere voorwaarde voor professionalisering betreft volgens Verdaasdonk de bescherming 

en controle op de beroepsuitoefening.
128

 Een manier van bescherming verkrijgen beroepsbeoefenaren 

door zich in een belangenorganisatie te verenigen. Dergelijke organisaties verlenen regels aan een 

lidmaatschap uit de visie die men heeft op specifieke kennis en kunde die beroepsbeoefenaren moeten 

hebben.
129

 Cinemagia was een orgaan van de Bond van Nederlandse Cineasten (later Nederlandse 

Beroepsvereniging van Filmers) en uit Cinemagia blijkt dat deze bond in 1950 “allen die in ons land 

bij het vervaardigen van films zijn betrokken” in één organisatie verenigde.
130

 Het discours van ‘film 

als kunst’ werd ook hier ingezet. Cinemagia ontstond namelijk omdat de BNVC zich naar buiten 

wilde manifesteren “om het respect voor de arbeid van cineasten en de kunstzinnige en culturele 

betekenis van de in Nederland vervaardigde films te doen toenemen.”
131

 

 Een bescherming en controle op de beroepsuitoefening betekent ook dat de vaardigheden van 

professionals aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen en dat een consensus over deze 

beroepsvoorwaarden geformaliseerd wordt in een beroepsopleiding. In Cinemagia spreken de auteurs 

niet over het bestaan van een beroepsopleiding, de Nederlandse Filmacademie werd namelijk pas in 

1958 opgericht.
132

 Wel hebben sommige artikelen een educatief karakter ten aanzien van de 

filmbeoefening. De artikelen over techniek hebben bijvoorbeeld een dergelijk karakter.
 133

 Zo schreef 

Wim Gerdes over hoe je de doorlaarbaarheid van lenzen instelt.
134

 Auteur Wegerif schreef 

verschillende beschouwingen over “de wijze waarop filmdecors behoren te worden gebouwd”.
135

 Uit 

de vorm waarin deze artikelen geschreven zijn, zouden we kunnen opmaken dat Cinemagia onder 

andere kennis wilde verspreiden onder haar leden. 

 

Conclusie  

Omdat het bestaan van kunst als symbolisch object volgens Bourdieu afhangt van de erkenning die zij 

krijgt van sociale vertegenwoordigers en een publiek dat als zodanig herkend, voerden de Cinemagia-

auteurs een strijd voor erkenning van ‘film als kunst’. Zo pleitte auteur Van Mullem voor de 

filmesthetiek als wetenschapsbeoefening en de vorming en scholing in filmappreciatie. Ook pleitten 

verschillende auteurs voor de erkenning van film als kunst bij de overheid. Film als “autonome” kunst 

kan volgens Hofstede hooguit met subsidie van de overheid bestaan en de Cinemagia-auteurs hielden 
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daarom in hun artikelen pleidooi voor overheidssteun, waarbij zij het discours ‘film als kunst’ 

inzetten. Mogelijk heeft hun pleidooi bijgedragen aan de verschillende veranderingen van het 

overheidsbeleid na 1955.   
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Conclusie en discussie 
In deze scriptie is onderzocht hoe de auteurs van het vakblad Cinemagia zichzelf en het filmmedium 

binnen het culturele veld positioneerden. Tevens is onderzocht wie de auteurs van Cinemagia waren, 

welke opvattingen en denkbeelden zij hadden over film en op welke manier zij om erkenning vroegen 

voor het filmmedium. Over de auteurs van Cinemagia kan allereerst geconcludeerd worden dat zij 

allemaal beroepsmatig verbonden waren met het medium film. De meerderheid van hen was actief als 

filmregisseur. Overige beroepen waren componist, animator, decorontwerper, editor, schrijver en 

fotograaf. De auteurs positioneerden zichzelf in Cinemagia als ‘filmkunstenaars’ door zich te 

onderscheidden van ‘filmtechnici’. Uit Cinemagia wordt echter niet duidelijk wat dit onderscheid 

tussen ‘filmtechnici’ en ‘filmkunstenaars’ precies inhield. Verder waren de meeste auteurs 

woonachtig in de omgeving van Amsterdam, dezelfde stad waar de Filmliga werd opgericht en waar 

het overkoepelend orgaan van deze vereniging was gevestigd. Sommige auteurs van Cinemagia waren 

ook in de Filmliga actief geweest. De Filmliga is daarom waarschijnlijk van directe invloed is geweest 

op de benadering van film als kunst, die het vakblad Cinemagia had. 

Bourdieu omschrijft in zijn veldtheorie een autonoom principe waarbij succes wordt bepaald 

door onafhankelijkheid van de economie. Geconcludeerd kan worden dat de auteurs van Cinemagia 

systematisch het filmmedium als kunst positioneerden in het autonome deel van het culturele veld. 

Volgens Bourdieu gaat positionering gepaard met strijd. In Cinemagia zien we dat de auteurs onder 

andere de positie van ‘film als commercie’ afwijzen. Hun verzet tegen de commercie was hierbij 

gericht tegen de bioscoop, de Amerikaanse cinema en amusement. Deze positionering sluit aan op de 

traditie van de Filmliga, die het filmmedium als kunst positioneerde door het onderscheid met de 

bioscoop voorop te stellen. Cinemagia hield het gedachtegoed van de Filmliga over ‘film als kunst’ 

onder filmprofessionals in de jaren ’50 dus levend. Ook positioneerden de auteurs de film als kunst 

door zich tegen de techniek te verzetten. Naast een onderscheid in de ledenlijst tussen 

‘filmkunstenaars’ en ‘filmtechnici’, bespraken zij in enkele artikelen de techniek als ondergeschikt 

aan de filmkunst.  De opvatting van filmmaker als kunstenaar lijkt een aanloop te zijn tot de 

auteurspolitiek die in de jaren vijftig ontstond en regisseurs als scheppend kunstenaars beschouwde.  

Zoals Hofstede stelt zijn een economisch en een technisch karakter onlosmakelijk met film 

verbonden. De Cinemagia-auteurs verzetten zich daarom niet alleen tegen de commercie en techniek, 

maar bespreken de commerciële en technische kant van film soms ook positief. In sommige artikelen 

bespraken de auteurs de kunstzinnige waarde van commerciële films. Ook gebruikten sommige 

auteurs het discours ‘film als techniek’ om het discours van ‘film als kunst’ te versterken, een 

strategie die al vanaf de jaren ’10 van de 20
e
 eeuw gebruikt werd door avant-garde kunstenaars. 

 Volgens Bourdieu hangt het bestaan van kunst als een symbolisch object af van de erkenning 

die zij krijgt van sociale vertegenwoordigers. De Cinemagia-auteurs zochten daarom erkenning bij de 

wetenschap en de overheid. De auteurs zetten het discours ‘film als kunst’ in bij hun pleidooi voor 

erkenning. Zij pleitten voor een wetenschapsbeoefening van de filmesthetiek en voor financiële 
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overheidssteun. Vanwege het kostbare karakter van film, was deze overheidssteun nodig om een 

zekere mate van onafhankelijkheid van film als kunstvorm te verwerven. In hoeverre het pleidooi 

voor overheidssteun heeft bijgedragen aan de veranderingen in het overheidsbeleid na 1955, kunnen 

we echter niet vaststellen. Wel kan geconcludeerd worden dat de auteurs het discours ‘film als kunst’ 

indirect inzetten voor de professionalisering van de filmproductie, omdat het voorwerp (subsidie als 

financieringsstructuur) van hun pleidooi bij zou dragen aan een continue beroepspraktijk.   

 

Beperkingen en vervolgonderzoek 

Omdat Cinemagia niet de enige speler in het veld was die aanzet gaf tot veranderingen, kan er geen 

causaal verband worden getrokken tussen het pleidooi van Cinemagia en de latere veranderingen in 

het overheidsbeleid. Na de verschijning van de laatste Cinemagia uitgave is er hoe dan ook een 

stijgende lijn te zien in de professionalisering van de Nederlandse filmproductie. Vervolgstudie zou 

daarom kunnen onderzoeken in hoeverre Cinemagia daadwerkelijk een bijdrage geleverd heeft aan de 

professionalisering van de filmproductie door beleidsdocumenten uit die tijd te analyseren. Tevens 

zou vervolgonderzoek zich kunnen richten op een vergelijking van Cinemagia met andere cinefiele 

bladen, zoals Filmliga, Film forum, Skoop  en Skrien. Het is bijvoorbeeld interessant om te 

onderzoeken hoe het discours ‘film als kunst’ zich door de jaren heen heeft ontwikkeld en wat voor 

invloed het discours heeft gehad op de ontwikkelingen van Nederlandse film. Ten slotte kan 

vervolgonderzoek zich ook richten op een vergelijking van Cinemagia met andere vakbladen, 

bijvoorbeeld uit het buitenland.  

 Hoewel getracht is zorgvuldige en adequaat onderzoek te verrichten, kent deze studie in haar 

methode enige beperkingen. Zo moeten we rekening houden met het feit dat van sommige artikelen 

uit Cinemagia de auteurs onbekend zijn, waardoor zij niet meegenomen konden werden in de analyse 

van hoofdstuk 1. Ook is over sommige auteurs geen informatie gevonden, wat ten koste gaat van de 

volledigheid van de studie. Vervolgstudie zou daarom meer tijd kunnen investeren in een grondiger 

onderzoek naar de auteurs van Cinemagia. Ook wordt aanbevolen om de overige namen uit het 

ledenbestand in vervolgonderzoek mee te nemen, zodat wellicht ook het onderscheid tussen de secties 

‘filmtechnici’ en ‘filmkunstenaars’ duidelijk wordt.  

 Dit onderzoek maakte gebruik van de veldtheorie van Bourdieu en Hofstede om de discoursen 

in Cinemagia te analyseren. Een nadeel van Bourdieu’s veldtheorie is dat zijn begrippen als veld en 

kapitaal lastig te operationaliseren zijn en zij daarom in deze studie niet als objectieve meetmethodes 

gebruikt zijn. In plaats daarvan heeft deze studie de veldtheorie als algemeen vertrekpunt genomen. 

Het gevaar om te vertrekken vanuit een theorie is echter de confirmatie bias. De confirmatie bias 

impliceert het zoeken of interpreteren van bewijsmateriaal op een manier die gedeeltelijk aan 
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bestaande overtuigingen en verwachtingen voldoet.
136

 Om het risico voor deze bias te verkleinen, zou 

vervolgonderzoek eerst een discoursanalyse kunnen uitvoeren alvorens de resultaten aan een theorie 

te koppelen. Ook is het aan te raden om voor vervolgonderzoek meerdere onderzoekers dezelfde 

analyse te laten uitvoeren zoals dat in sociale wetenschappen gebruikelijk is. Deze manier 

bewerkstelligt een hogere betrouwbaarheid van het onderzoek. Hoewel een discoursanalyse nooit 

volledig objectief kan worden uitgevoerd, kan een hogere intersubjectiviteit bereikt worden door 

meerdere onderzoekers dezelfde analyse te laten doen.  

Cinemagia kan nog veel meer interessante inzichten verschaffen over het tijdsbestek waarin 

het vakblad geschreven is. Zo is er een tal van artikelen die een tijdsbeeld kunnen verschaffen over de 

technische ontwikkelingen van film in de jaren ’50. Meer onderzoek naar de inhoud van dit vakblad 

wordt daarom in ieder geval aangeraden.  
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Bijlagen  
 

Bijlage 1: Overzicht van auteurs en adverteerders van Cinemagia  

Auteur Woonplaats Geboorte 

en sterfdata  

Informatie  Bron 

Erends, R. Diemen Onbekend Onbekend - 

Franken, Mannus Amsterdam 1899-1953 

Franken was filmregisseur en 

maakte o.a. de films BRANDING 

(1928), REGEN (1929, beide met 

Joris Ivens) en JARDIN DU 

LUXEMBOURG. Ten tijden van de 

Filmliga was hij de Parijse 

vertegenwoordiger en 

programmeur. In 1949 keerde hij 

terug naar Nederland, waar hij 

nog een film maakte voor de 

Rijksvoorlichtingsdienst. 

Bert Hogenkamp, 

De documentaire film, 

1945-1965. De bloei 

van een filmgenre in 

Nederland, (Rotterdam 

2003), 70, 109 en 

digitaal archief van 

EYE Film Instituut 

Nederland. 

Gerdes, W. F. G. Laren Onbekend 

Wim Gerdes was filmregisseur 

van o.a. BEZET GEBIED (1946 met 

Frans Dupont). In 1955 werd zijn 

film ER IS EEN TIJD VAN KOMEN 

onderscheiden met de Staatsprijs 

voor filmkunst.  

Hogenkamp, 43, 201.  

Griend, Koos van de Amsterdam 1905-1950 

Van de Griend was componist en 

tevens specialist in muziek voor 

moderne media. In die tijd paste 

Van de Griend reeds directe 

mixages met geluidsbanden toe, 

zoals bijvoorbeeld in de film 

Partisanenlied in 1946.  

Hogenkamp, 36.  

Haanstra, Bert Amsterdam 1916-1997 

Bert Haanstra was een Nederlands 

filmregisseur en fotograaf. 

Haanstra won met zijn films en 

documentaires talrijke prijzen, 

waaronder een Oscar voor 

FANFARE (1958).  

Hogenkamp,  10, 197 

en  digitaal archief van 

Beeld en Geluid.  

Mack, H. F. (Harold) Amsterdam Onbekend 

Mack was een Engelse 

animatiefilmer 

Digitaal archief van 

Beeld en Geluid. 

Mul, Jan Haarlem 1925 - 1971 

Mul was componist, organist en 

publicist. Hij componeerde o.a. 

muziek voor de Oscar-winnende 

film FANFARE (1958).   

Hogenkamp,  197.  

Mullem, P. J.  Geen lid Onbekend Onbekend - 

Penning, Allan Amsterdam Onbekend 

Filmregisseur van o.a. VENLO en 

ROTTERDAM AAN DE SLAG 

Hogenkamp,  29, 42. 

Rutten, Gerard Loosdrecht 1902-1982 

Rutten was filmregisseur van o.a. 

de speelfilm DOOD WATER 

(1934). Daarnaast maakte hij 

samen met Joop Geesink 

reclamefilms.  

Hogenkamp,  29, 105.  

Schuitema, P. Wassenaar 1897-1973 

Schuitema was een Nederlands 

fotograaf, filmer en grafisch 

ontwerper. Tevens was hij docent 

Hogenkamp, 199, 207  

en digitaal archief van 

EYE Film Instituut 
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Tabel 1: Overzicht van de auteurs van Cinemagia: woonplaats, geboorte- en sterfdatum en informatie 

over hun rol in het Nederlandse filmmilieu.  

 

 

 

 

 

aan de Haagse Academie voor 

beeldende kunsten.  

Nederland. 

Sips, W.G. Ing.  Voorburg Onbekend 

Wim Sips was gespecialiseerd in 

geluid en montage. Hij was 

werkzaam bij de Haagse 

Filmfabriek Profilti. 

Hogenkamp,  78.  

Tirion, C. J.  Geen lid 1905-1993 

Tirion was initiatiefnemer van de 

'Stichting voor fotografisch 

onderzoek en voorlichting', die op 

8 november 1948 door 

samenwerking van de 

Nederlandse Fotovakschool en de 

Vakgroep  Fotografie tot stand 

kwam.  

Ingeborg Th. 

Leijerzapf,  
Fotolexicon 20 (35), 

2003.  

Toonder, Jan 

Gerhard Amsterdam 1914-1992 

Toonder was Nederlands 

schrijver/dichter en schreef onder 

meer de draaiboeken voor 

opdrachtfilms van Ytzen Brusse. 

Ook werkte hij mee aan andere 

films van o.a. van Toonder 

Studio’s  

Hogenkamp,  112, 174. 

Toonder, Marten Bussum 1912-2005 

Marten Toonder verwierf vooral 

bekendheid als stripauteur van 

Tom Poes en Olie B. Bommel, 

maar was op filmgebied ook 

actief met zijn in 1942 opgerichte 

Toonder Studio’s. Toonder was 

gespecialiseerd in tekenfilms en 

produceerde ook commercials, 

opdrachtfilms en vrije films. 

Hogenkamp, 79, 174  

en digitaal archief van 

EYE Film Instituut 

Nederland.   

Verschueren, E.J. Haarlem 1888-1963 

Verschueren werkte als 

geluidstechnicus, filmregisseur en 

producent. Tevens was hij vanaf 

1939 directeur van het 

productiebedrijf N.V. Multifilm.  

Hogenkamp,  29, 79  

en digitaal archief van 

EYE Film Instituut 

Nederland. 

Wegerif, A. H.  Den Haag 1888-1963 

Wegerif was decorontwerper en 

architect. Voor de oorlog 

ontwierp hij voor zo’n twintig 

film decors en na de oorlog was 

hij voornamelijk als architect 

actief.  In de jaren ’30 was 

Wegerif actief als bestuur van de 

Haagse Filmliga. 

Hogenkamp,  40 en 

digitaal archief van 

EYE Film Instituut 

Nederland.  



35 
 

Adverteerder Vestiging 

Bert Haanstra Amsterdam 

De Beroepsvereniging van Nederlandse Cineasten Bloemendaal 

Filmtheater de Uitkijk Amsterdam 

Joop Geesink’s Dollywood  Amsterdam 

Kodak Den Haag 

Marten Toonder Studio’s Amsterdam 

N.V. Multifilm Haarlem 

Otto van Neijenhoff Scheveningen 

Max de Haas’ Visie Film Amsterdam 

Triofilm Amsterdam 

 

Tabel 2: Overzicht van de adverteerders in Cinemagia.  
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Bijlage 2: Artikelen uit Cinemagia gecategoriseerd per thema. 

 

Categorie  Artikel 

Algemene 

berichtgeving 

 

Wegerif, A.H. “Voorwoord van het bestuur.” Cinemagia 1 (1950), 1-4 

  Schuitema, Paul. “Zonder Koos van de Griend.” Cinemagia 1 (1950), 4-7 

  “Mededelingen van het bestuur.” Cinemagia 1 (1950), 20-21 

  “Mededelingen van de redactie.” Cinemagia 1 (1950), 22 

  “Officiële mededelingen.” Cinemagia 2 (1950), 16-17 

  “Prijsvraag.” Cinemagia 2 (1950), 17 

  “Verenigingsnieuws.” Cinemagia 3 (1950), 20-23 

  “Ledenlijsten.” Cinemagia 3 (1950), 24-25 

  “De filmkunst is nog jong.” Cinemagia 4 (1950), 13 

  “Verenigingsnieuws .” Cinemagia 4 (1950), 14 

 

 “Geclassificeerde ledenlijst (sectie filmkunstenaars).” Cinemagia 4 (1950), 

17-18 

 

 “Een opwekkend woord van één der bestuursleden van de afdeling technici.” 

Cinemagia 5 (1951), 14-15 

  “Ledenlijst sectie technici der b.v.n.c.” Cinemagia 5 (1951), 15-16 

  “Officiële mededelingen.” Cinemagia 6 (1951), 20 

  “Een maand-overzicht.” Cinemagia 7 (1951), 19 

  “Mededelingen van het bestuur.” Cinemagia 8 (1951), 15-16 

  “Mededelingen van het bestuur.” Cinemagia 9 (1952), 14-15 

  “Filmweek Arnhem.” Cinemagia 11 (1955), 3 

  

   

 Film en educatie  “De onderwijsfilm in Frankrijk.” Cinemagia 2 (1950), 11-12 

 

 Tirion. “Leergangen laboranten opleiding fotovakschool.” Cinemagia 2 

(1950), 12-13 

  Verschueren,  E. J. “De onderwijsfilm.” Cinemagia 3 (1950), 7-12 

  “Opleiding … hier en elders.” Cinemagia 6 (1951), 15-17 

  Verschueren,  E. J. “De onderwijsfilm II.” Cinemagia 6 (1951), 17-20 

 

 Mullem,  P.J. van. “De wetenschappelijke achterstand inzake de film.” 

Cinemagia 7 (1951), 14-16 

 

 Mullem,  P. J. van. “De wetenschappelijke achterstand in ons land inzake de 

film.” Cinemagia 8 (1951), 8-9 

 

 Mullem,  P. J. van. “De wetenschappelijke achterstand in ons land inzake de 

film.” Cinemagia 9 (1952), 12-14 

  

   

 Filmbespreking  Gerdes, W. F. G. “Experimenten.” Cinemagia 1 (1950), 10-12 

  Gerdes, W. F. G. “Waverly Steps.” Cinemagia 1 (1950), 12-13 

  Haanstra,  Bert. “Cannes 1951.” Cinemagia 8 (1951), 1-3 

  “Vijf documentaires voor het voetlicht.” Cinemagia 8 (1951), 11-12 

  “De Nederlandse Documentaire.” Cinemagia 10 (1955), 12-13 

 

 “Een fotografische doorsnede van de productie der korte films.” Cinemagia 

10 (1955), 14-15 

  “De productie in beeld.” Cinemagia 11 (1955), 14-23 
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 Filmontwikkelinge

n 

 

Franken, Mannus. “De speelfilm in Indonesië.” Cinemagia 1 (1950), 13-17 

  “Denemarken.” Cinemagia 2 (1950), 4-6 

  Franken,  Mannus. “De speelfilm in Nederland.” Cinemagia 3 (1950), 13-16 

  “De unesco en de film.” Cinemagia 5 (1951), 7-8 

  Toonder,  Jan Gerhard. “Film en televisie.” Cinemagia 6 (1951), 7-14 

  “Het travelling matte procedé.” Cinemagia 7 (1951), 17-18 

  

   

 Overheid 

georiënteerd 

 

“Verslag van de secretaris over het jaar 1949.” Cinemagia 2 (1950), 1-4 

  “Omzetbelasting.” Cinemagia 2 (1950), 6-7 

 

 “Enkele cijfers uit de rijksbegroting 1951 van het departement van onderwijs, 

kunsten en wetenschappen betreffende subsidies aan verschillende takken van 

kunst.” Cinemagia 5 (1951), 6 

  Rutten,  Gerard.  “Van rutten aan rutten.” Cinemagia 6 (1951), 1-6 

  “Het wind-ei van de kippen-zonder-kop.” Cinemagia 7 (1951), 1-6 

 

 Toonder,  Jan Gerhard.  “De hongerkuur van de kip met de gouden eieren.” 

Cinemagia 7 (1951), 7-9 

  Rutten,  Gerard. “De Catacomben.” Cinemagia 8 (1951), 3-7 

 

 De Nederlandse Bioscoop Bond. “Jaarverslag Ned. Bioscoop Bond.” 

Cinemagia 8 (1951), 13-14 

 

 Toonder,  Jan Gerhard. “De Nederlandse successen te Cannes.” Cinemagia 9 

(1952), 3 

 

 Bestuur NBVC. “Film en Overheid: Een rapport en een tekort.” Cinemagia 9 

(1952), 4-11 

 

 Bestuur NBF. “De toekomst van de Nederlandse speelfilm.” Cinemagia 10 

(1955), 3-11 

  “Prijzen korte film.” Cinemagia 11 (1955), 3-6 

  “Van trachten tot traditie.” Cinemagia 11 (1955), 7-13 

  

   

 

Overig 

 Penning, Allan. “Productieleider contra regisseur.” Cinemagia 1 (1950), 17-

18 

  Mul,  Jan. “Muziek en film.” Cinemagia 3 (1950), 17-18 

  

   

 

Techniek 

 Griend,  Koos van de. “Enkele opmerkingen over geluidsillustratie.” 

Cinemagia 1 (1950), 7-10 

  Gerdes, W. F. G. “Doorlaatbaarheid van lenzen.” Cinemagia 1 (1950), 18-20 

  Wegerif,  A.H. “Iets over decorbouw.” Cinemagia 3 (1950), 1-6 

  Sips, W. G. “Technische afdeling: De materie.” Cinemagia 3 (1950),  18-20 

  Wegerif,  A. H. “Iets over decorbouw.” Cinemagia 4 (1950), 1-6 

  Schuitema,  Paul. “Beeld.” Cinemagia 4 (1950), 7-10 

  Gerdes,  W. F. G. “Whisky galore.” Cinemagia 4 (1950), 11-13 

  Bild u. Ton. “pH-waarde.” Cinemagia 4 (1950), 15-16 

  Wegerif,  A. H. “Iets over decorbouw.” Cinemagia 5 (1951), 1-5 
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  Sips, W. G. “Technische afdeling: De materie.” Cinemagia 5 (1951), 9-14 

  Wegerif,  A. H. “Iets over decorbouw.” Cinemagia 7 (1951), 9-13 

  Erends,  R. “Colour by technicolor.” Cinemagia 8 (1951), 10-11 

  

   

 Tekenfilm  Toonder, Marten. “Tekenfilm contra film.” Cinemagia 2 (1950), 8-10 

  Mack,  H. F. “Nogmaals tekenfilm.” Cinemagia 2 (1950), 14-15 
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Bijlage 3: Overzicht van cijfers met de corresponderende referenties en een korte omschrijving 

van de inhoud per artikel uit Cinemagia.  

 

Nr Referentie Omschrijving  

1.  Wegerif, A.H. “Voorwoord van het bestuur.” Cinemagia 1 

(1950), 1-4 

Inleidend woord op Cinemagia met 

een beschouwing over de stand van de 

Nederlandse film en doelstellingen 

van het vakblad 

 

 

2.  Schuitema, Paul. “Zonder Koos van de Griend.” Cinemagia 1 

(1950), 4-7 

 

Eer betuigend artikel over overleden 

musicus Koos van de Griend 

 

3.  Griend,  Koos van de. “Enkele opmerkingen over 

geluidsillustratie.” Cinemagia 1 (1950), 7-10 

 

Beschouwing over filmmuziek  

4.  Gerdes, W. F. G. “Experimenten.” Cinemagia 1 (1950), 10-12 Evaluatie van experimentele films uit 

met name Denemarken  

 

 

5.  Gerdes, W. F. G. “Waverly Steps.” Cinemagia 1 (1950), 12-13 Filmevaluatie van stedenfilm Waverly 

Steps 

 

 

6.  Franken, Mannus. “De speelfilm in Indonesië.” Cinemagia 1 

(1950), 13-17 

 

Beschouwing over stand van film in 

Indonesië   

 

7.  Penning, Allan. “Productieleider contra regisseur.” Cinemagia 

1 (1950), 17-18 

Korte beschouwing over de 

moeilijkheden die zich tussen 

productieleider en regisseur voordoen 

 

 

8.  Gerdes, W. F. G. “Doorlaatbaarheid van lenzen.” Cinemagia 1 

(1950), 18-20 

 

Technische beschouwing over de 

werking van lenzen 

 

9.  “Mededelingen van het bestuur.” Cinemagia 1 (1950), 20-21 Bestuurs-mededelingen over 

vereniging, vergaderingen, 

ontwikkelingen 

 

 

10.  “Mededelingen van de redactie.” Cinemagia 1 (1950), 22 Verzoek tot het zenden van bijdragen 

voor Cinemagia 

 

 

11.  “Verslag van de secretaris over het jaar 1949.” Cinemagia 2 

(1950), 1-4 

 

Stand van zaken over de vereniging 

en overheidsplannen inzake film 

 

12.  “Denemarken.” Cinemagia 2 (1950), 4-6 Beschouwing over stand van film in 

Denemarken met vergelijking 

Nederland 

 

 

13.  “Omzetbelasting.” Cinemagia 2 (1950), 6-7 Beschouwing over de druk van 

vermakelijkheids-, loon- en 

omzetbelasting 

 

 

14.  Toonder, Marten. “Tekenfilm contra film.” Cinemagia 2 

(1950), 8-10 

Betoog over tekenfilm als kunst  
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15.  “De onderwijsfilm in Frankrijk.” Cinemagia 2 (1950), 11-12 Beschouwing over de onderwijsfilm 

in Frankrijk  

 

 

16.  Tirion. “Leergangen laboranten opleiding fotovakschool.” 

Cinemagia 2 (1950), 12-13 

 

Beschrijving van de opleidingen en 

cursusaanbod van de foto-vakschool 

 

17.  Mack,  H. F. “Nogmaals tekenfilm.” Cinemagia 2 (1950), 14-

15 

Beschouwing over de mogelijkheden 

van de tekenfilm 

 

 

18.  “Officiële mededelingen.” Cinemagia 2 (1950), 16-17 Verenigingsnieuws, 

abonnementsinformatie, erratum 

 

 

19.  “Prijsvraag.” Cinemagia 2 (1950), 17 Stand van zaken over prijsvraag van 

Ministerie van OK&W 

 

 

20.  Wegerif,  A.H. “Iets over decorbouw.” Cinemagia 3 (1950), 1-

6 

Instructieve tekst over het bouwen van 

decors  

 

 

21.  Verschueren,  E. J. “De onderwijsfilm.” Cinemagia 3 (1950), 

7-12 

Beschouwend betoog over het nut van 

de onderwijsfilm 

 

 

22.  Franken,  Mannus. “De speelfilm in Nederland.” Cinemagia 3 

(1950), 13-16 

Beschouwing over de stand van zaken 

van de Nederlandse speelfilm 

 

 

23.  Mul,  Jan. “Muziek en film.” Cinemagia 3 (1950), 17-18 Beschouwing over de werking, 

moeilijkheden en oplossingen voor 

muziek en film 

 

 

24.  Sips, W. G. “Technische afdeling: De materie.” Cinemagia 3 

(1950),  18-20 

Technische beschouwing over de 

werking en bewerking van 

filmmateriaal 

 

 

25.  “Verenigingsnieuws.” Cinemagia 3 (1950), 20-23 Verenigingsnieuws over korting, 

honoraria, rechtsgelden, filmtechnici 

 

26.  “Ledenlijsten.” Cinemagia 3 (1950), 24-25 

 

Ledenlijst  

27.  Wegerif,  A. H. “Iets over decorbouw.” Cinemagia 4 (1950), 1-

6 

 

Instructieve tekst over het bouwen van 

decors 

 

28.  Schuitema,  Paul. “Beeld.” Cinemagia 4 (1950), 7-10 Beschrijvende beschouwing over 

beeldcompositie en filmen  

 

 

29.  Gerdes,  W. F. G. “Whisky galore.” Cinemagia 4 (1950), 11-

13 

Uiteenzetting over productionele 

werkzaamheden van films met o.a. de 

film Wisky Galore als illustratie 

 

 

30.  “De filmkunst is nog jong.” Cinemagia 4 (1950), 13 Mededeling van bestuur over excursie 

 

 

31.  “Verenigingsnieuws .” Cinemagia 4 (1950), 14 Verenigingsnieuws over sectie 

technici, sectie cineasten, nieuwe 

leden 

 

 

32.  Bild u. Ton. “pH-waarde.” Cinemagia 4 (1950), 15-16 Technische uiteenzetting over de 

betekenis van pH-waarde 
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33.  “Geclassificeerde ledenlijst (sectie filmkunstenaars).” 

Cinemagia 4 (1950), 17-18 

Ledenlijst filmkunstenaars met de 

classificaties van Productie, regie, 

camera, geluid, compositeur, 

montage.  

 

 

34.  Wegerif,  A. H. “Iets over decorbouw.” Cinemagia 5 (1951), 1-

5 

Instructieve tekst over het bouwen van 

decors 

 

 

35.  “Enkele cijfers uit de rijksbegroting 1951 van het departement 

van onderwijs, kunsten en wetenschappen betreffende 

subsidies aan verschillende takken van kunst.” Cinemagia 5 

(1951), 6 

 

Cijfers uit rijksbegroting over Muziek 

en danskunst, toneel, beeldende 

kunsten, film.  

 

36.  “De unesco en de film.” Cinemagia 5 (1951), 7-8 Beschouwing over een eventuele 

samenwerking film en unesco  

 

 

37.  Sips, W. G. “Technische afdeling: De materie.” Cinemagia 5 

(1951), 9-14 

Technische beschouwing over de 

werking en bewerking van 

filmmateriaal 

 

 

38.  “Een opwekkend woord van één der bestuursleden van de 

afdeling technici.” Cinemagia 5 (1951), 14-15 

 

Korte tekst waarin nut van sectie 

filmtechnici wordt verwoord 

 

39.  “Ledenlijst sectie technici der b.v.n.c.” Cinemagia 5 (1951), 

15-16 

 

Ledenlijst  

40.  Rutten,  Gerard.  “Van rutten aan rutten.” Cinemagia 6 (1951), 

1-6 

 

Brief aan minister van OK&W waarin 

gepleit wordt om belemmeringen weg 

te nemen 

 

 

41.  Toonder,  Jan Gerhard. “Film en televisie.” Cinemagia 6 

(1951), 7-14 

 

Beschouwing over de mogelijkheden 

van televisie voor filmkunstenaars 

 

42.  “Opleiding … hier en elders.” Cinemagia 6 (1951), 15-17 Beschouwing over stand van zaken en 

toekomst van Franse film 

 

 

43.  Verschueren,  E. J. “De onderwijsfilm II.” Cinemagia 6 

(1951), 17-20 

 

Beschouwend betoog over het nut van 

de onderwijsfilm 

 

44.  “Officiële mededelingen.” Cinemagia 6 (1951), 20 Mededelingen over data en 

betalingsherinnering  

 

45.  “Het wind-ei van de kippen-zonder-kop.” Cinemagia 7 (1951), 

1-6 

Betoog met aanval op het 

overheidsbeleid en pleidooi 

overheidssteun voor de  kunst 

 

 

46.  Toonder,  Jan Gerhard.  “De hongerkuur van de kip met de 

gouden eieren.” Cinemagia 7 (1951), 7-9 

 

Betoog voor  overheidssteun voor 

filmproductie  

 

47.  Wegerif,  A. H. “Iets over decorbouw.” Cinemagia 7 (1951), 9-

13 

Instructieve tekst over het bouwen van 

decors 

 

 

48.  Mullem,  P.J. van. “De wetenschappelijke achterstand inzake 

de film.” Cinemagia 7 (1951), 14-16 

Pleidooi voor wetenschapsbeoefening 

van de filmesthetiek 

 

 

49.  “Het travelling matte procedé.” Cinemagia 7 (1951), 17-18 Beschouwing over veranderingen van  
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filmen in de studio naar de buitenlucht 

 

50.  “Een maand-overzicht.” Cinemagia 7 (1951), 19 Korte tekst over werkzaamheden van 

het bestuur 

 

 

51.  Haanstra,  Bert. “Cannes 1951.” Cinemagia 8 (1951), 1-3 Indrukken over een bezoek aan 

Cannes en bespreking van 

verschillende filmvertoningen 

 

 

52.  Rutten,  Gerard. “De Catacomben.” Cinemagia 8 (1951), 3-7 Beschouwing over de stand van zaken 

van de Nederlandse filmproductie  en 

pleidooi voor overheidssteun  

 

 

53.  Mullem,  P. J. van. “De wetenschappelijke achterstand in ons 

land inzake de film.” Cinemagia 8 (1951), 8-9 

Pleidooi voor wetenschapsbeoefening 

van de filmesthetiek 

 

 

54.  Erends,  R. “Colour by technicolor.” Cinemagia 8 (1951), 10-

11 

Tekst over geschiedenis en beginselen 

van het technicolor-systeem 

 

 

55.  “Vijf documentaires voor het voetlicht.” Cinemagia 8 (1951), 

11-12 

Vijf evaluaties op basis van kritieken 

uit kranten van Nederlandse films  

 

 

56.  De Nederlandse Bioscoop Bond. “Jaarverslag Ned. Bioscoop 

Bond.” Cinemagia 8 (1951), 13-14 

Verslag van de NBB over 

filmproductie, 

vermakelijkheidsbelasting en televisie  

 

 

57.  “Mededelingen van het bestuur.” Cinemagia 8 (1951), 15-16 Mededelingen over 

filmvoorstellingen, rechts- 

honorariumregelen, huishoudelijk 

reglement, ballotage, uitzending 

buitenland.  

  

 

58.  Toonder,  Jan Gerhard. “De Nederlandse successen te Cannes.” 

Cinemagia 9 (1952), 3 

Een brief van het bestuur aan de 

staatssecretaris van OK&W over 

tekortschieten van overheidsbeleid  

 

 

59.  Bestuur NBVC. “Film en Overheid: Een rapport en een 

tekort.” Cinemagia 9 (1952), 4-11 

Pleidooi voor overheidssteun en een 

gedegen overheidsbeleid  wat betreft 

film 

 

 

60.  Mullem,  P. J. van. “De wetenschappelijke achterstand in ons 

land inzake de film.” Cinemagia 9 (1952), 12-14 

Pleidooi voor wetenschapsbeoefening 

van de filmesthetiek 

 

 

61.  “Mededelingen van het bestuur.” Cinemagia 9 (1952), 14-15 Mededelingen over persvoorstelling, 

vergaderingen, samenwerking, nieuwe 

leden. 

 

 

62.  Bestuur NBF. “De toekomst van de Nederlandse speelfilm.” 

Cinemagia 10 (1955), 3-11 

Beschouwing van problemen 

filmproductie en aanbevelingen t.a.v. 

overheidsbeleid en bedrijfsvoering 

 

 

63.  “De Nederlandse Documentaire.” Cinemagia 10 (1955), 12-13 Een korte inleiding op de 

fotografische doorsnede van de 

Nederlandse filmkunst 
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64.  “Een fotografische doorsnede van de productie der korte 

films.” Cinemagia 10 (1955), 14-15 

Filmstills van verschillende 

Nederlandse films met korte 

beschrijvingen 

 

 

65.  “Filmweek Arnhem.” Cinemagia 11 (1955), 3 Enkele woorden over de Arnhemse 

Filmweek 

 

66.  “Prijzen korte film.” Cinemagia 11 (1955), 3-6 Enkele woorden en illustraties over 

filmprijzen van de Minister van 

OK&W 

 

 

67.  “Van trachten tot traditie.” Cinemagia 11 (1955), 7-13 Beschouwing over de ontwikkelingen 

van documentaire- en opdrachtfilm en 

hun verhouding met de overheid 

 

 

68.  “De productie in beeld.” Cinemagia 11 (1955), 14-23 Filmstills van verschillende 

Nederlandse films met korte 

beschrijvingen  
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Bijlage 4: Een overzicht van de discoursen per uitgave van Cinemagia en per thema.  

  
Film als 

kunst 

Film als 

commercie 

Film als 

techniek 

Film als 

educatie 

Overheid & 

film 

Moeilijkheden 

film 

Algemene 

berichtgeving (n=18) 
67 11 56 0 22 11 

Film en educatie 

(n=8) 
50 50 38 88 25 25 

Filmbespreking 

(n=7) 
57 0 43 14 14 0 

Filmontwikkelingen 

(n=6) 
33 33 17 33 67 67 

Overheid 

georiënteerd (n=13) 
77 69 31 15 100 54 

Overig (n=2) 50 50 0 0 0 50 

Techniek (n=12) 17 8 92 0 0 8 

Tekenfilm (n=2) 100 50 100 0 0 0 

Alle artikelen 54 29 50 18 34 25 

Tabel 3: Percentages van aanwezige discoursen per thema (n=aantal).  

 

 

 Figuur 1:  Percentages van aanwezige discoursen per thema (n=aantal). 
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Film als 

kunst 

Film als 

commercie 

Film als 

techniek 

Film als 

educatie 

Overheid 

& film 

Moeilijkheden 

film 

Cinemagia 1 (1950) 60 50 50 0 20 40 

Cinemagia 2 (1950) 33 11 56 11 33 22 

Cinemagia 3 (1950) 43 14 71 14 14 29 

Cinemagia 4 (1950) 57 0 86 0 0 0 

Cinemagia 5 (1951) 17 17 83 17 17 17 

Cinemagia 6 (1951) 60 80 40 60 80 40 

Cinemagia 7 (1951) 83 17 33 17 50 33 

Cinemagia 8 (1951) 43 43 29 14 43 14 

Cinemagia 9 (1952) 100 25 25 25 75 25 

Cinemagia 10 (1955) 67 33 33 33 33 33 

Cinemagia 11 (1955) 75 50 0 0 50 25 

Totaal artikelen 54 29 50 18 34 25 

 

Tabel 3: Percentages van aanwezige discoursen per uitgave van Cinemagia. 

 

 

 

Figuur 1:  Percentages van aanwezige discoursen per uitgave van Cinemagia. 
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