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Voorwoord 

 
Eigenlijk is de truc van een scriptie schrijven héél lang wachten: wachten tot de klus 
geklaard is, want pas op dat moment heb je door hoe je zo’n monsterproject zou moeten 
aanpakken. Omdat dit natuurlijk onmogelijk is, heb ik me het afgelopen half jaar 
intensief bezig gehouden met het schrijven van “de kroon” op de researchmaster Media 
Studies. In deze scriptie, die als titel Avant-garde aan de Maas. Filmkunsttheater ’t 

Venster bekeken vanuit het perspectief van Pierre Bourdieu 1949-1965  heeft gekregen, 
heb ik mijn twee grootste fascinaties van de afgelopen jaren kunnen combineren: lokale 
bioscoopgeschiedenis en de vijftiger en zestiger jaren. Heel bewust ben ik daarbij op zoek 
gegaan naar een Rotterdams onderwerp. Op het gebied van mediageschiedenis is deze 
stad nog een ondergeschoven kindje en ik ben van mening dat daar eigenlijk wel eens 
verandering in zou mogen komen. 
 
De term monsterproject is vooral geïnspireerd op de enorme hoeveelheid werk en 
uithoudingsvermogen die het vergde, niet zozeer op het gevoel dat er bij kwam kijken. Ik 
heb namelijk met veel plezier gewerkt aan dit onderzoek. Er waren mooie momenten in 
het archief – als ik weer iets spannends of unieks tegenkwam –, inspirerende gesprekken 
met André en de Bourdieu-werkgroep en fijne momenten achter mijn computer. Als het 
dan tóch allemaal niet helemaal bleek mee te zitten, waren er altijd wel mensen die 
precies wisten hoe zo’n dipje voelde en die bovendien het vertrouwen uitspraken dat ik 
het wel zou redden. 
 
Graag wil ik hierbij iedereen bedanken die op welke wijze dan ook behulpzaam is 
geweest tijdens de afgelopen periode. Dat is allereerst natuurlijk André van der Velden, 
tutor en scriptiebegeleider. Sinds het prille begin van mijn studie is André mijn 
belangrijkste klankbord geweest, die altijd met bruikbare adviezen en praktische 
begeleiding klaar stond. Tijdens het schrijven van deze scriptie was hij te allen tijde 
bereid advies te geven en schroomde hij niet lekker in mijn teksten te “wroeten” en me 
keer op keer feedback te sturen, waarvoor ik hem enorm veel dank ben verschuldigd. 
Daarnaast wil ik Frank Kessler danken voor zijn optreden als tweede lezer. Verder wil ik 
mijn waardering uitspreken voor de Bourdieu-werkgroep van het Huizinga Instituut. Op 
een inspirerende manier zijn tijdens het afgelopen jaar in deze groep de verschillende op 
Bourdieu geïnspireerde onderzoeken besproken, waar ik ontzettend veel van heb ik 
kunnen opsteken. Mijn medestudenten uit thesislab van het OGC, onder leiding van 
Jessie Quinlan, ben ik ook erkentelijk voor hun bruikbare feedback.  
 
Verder dank aan Thea, wier flat tijdens lange archiefdagen uitkomst bood. Voor de 
jarenlange steun van mijn ouders wil ik ook graag heel veel waardering uitspreken. Het 
gebrek aan inhoudelijke informatie over dit onderzoek maak ik hopelijk met dit papieren 
werk ruimschoots goed. Tot slot wil ik Michiel ontzettend bedanken voor zijn lieve en 
opbeurende woorden tijdens vele momenten. Hopelijk biedt deze scriptie gedurende 
lange najaarsavonden in Kansas fijn leesvoer.  
 
Joyce Sint Nicolaas 
Utrecht, augustus 2008 
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Inleiding 

 

1. Avant-garde aan de Maas 

Toen Rotterdam in mei 1945 haar wonden likte en er weinig anders restte dan de 

puinhopen de baas te worden, bleek dat de vermaaks- “vitaliteit” van haar inwoners snel 

het vooroorlogse peil evenaarde en dit niveau tijdens de vreugdevolle zomermaanden na 

de bevrijding misschien zelfs oversteeg. In Rotterdam danste, musiceerde en zong men 

tijdens feestavonden, in kroegen én in de bioscoop.1 Naast dit populaire vermaak was er 

in “de stad van dreunende heipalen” ook aandacht voor de kunsten. Volgens Paul van de 

Laar, Rotterdams stadshistoricus, voelde het stadsbestuur direct na de oorlog de noodzaak 

het culturele leven te bevorderen. Cultuur, geschreven met een grote C, moest tot de 

beschikking van elke Rotterdammer staan. In 1945 werd daartoe de Rotterdamse 

Kunststichting in het leven geroepen “als een lichaam, waarin overheid en particulieren 

gezamenlijk de bevordering en intensivering van het kunstleven te Rotterdam ter hand 

zouden nemen.”2 

Het verenigingsbestuur van het politiek en religieus neutrale buurtcentrum Ons 

Huis, gelegen in de Gouvernestraat van het Oude Westen, voelde een vergelijkbare 

noodzaak, zij het met betrekking tot een specifieke tak van de kunsten: de film. In het 

schrift waarin de bestuursvergaderingen van de eerste vijf jaren na de oorlog hun neerslag 

hebben gekregen werd op 23 juni 1947 genotuleerd: “Herhaaldelijk, reeds voor de oorlog, 

is in de kringen van Ons Huis de mogelijkheid overwogen om ook film dienstbaar te 

maken aan de volksontwikkeling.”3 In de daaropvolgende jaren werden onder auspiciën 

van de gerenommeerde architect Jaap Bakema in rap tempo de conversatiezaal, de 

voormalige leeszaal en de bibliotheek omgebouwd “tot een modern en aanlokkelijk 

geheel met een bioscoopzaal en tentoonstellingsruimte met gelegenheid tot verkoop van 

kunstwerken en tot verpoozing.”4  

                                                 
1 Romer, Herman. Rotterdam in de jaren vijftig. De stad van dreunende heipalen. Zaltbommel: Aprilis, 
2007. pp. 115. 
2 Laar, Paul van de. Stad van formaat: geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw. 
Zwolle: Waanders, 2000. pp. 550-551. 
Traa, C. van. De geschiedenis van tien jaren wederopbouw. Rotterdam: Donker, 1955. pp. 26. 
3 Gemeentearchief Rotterdam (GAR) 74.2 
4 Ibid. 
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Echter, voordat van filmvoorstellingen daadwerkelijk sprake kon zijn, moest Ons 

Huis een derde in de arm nemen omdat De Nederlandse Bioscoop Bond (NBB), de 

oppermachtige brancheorganisatie van het Nederlandse filmbedrijf, geen nieuwe 

exploitanten toeliet.5 Met de indienstneming van de heer Emil Joseph Weier, eigenaar 

van de Excelsior Filmonderneming in Rotterdam en reeds lid van de NBB, wist het 

volkshuis aan de eisen van de bond gehoor te geven en kon het de filmplannen gaan 

verwezenlijken, werkend ‘op de papieren’ van Weier.6 In de akte van huurovereenkomst 

kwam de vereniging met Weier overeen “goede, sociaal cultureel verantwoorde films” te 

vertonen met als aanvullende eis dat de programmering tot stand zou komen in overleg 

met een nog aan te stellen bestuurscommissie.7 In februari 1949 werd de 184 stoelen 

tellende avant-gardistische bioscoop ’t Venster in gebruik genomen.8  

De bioscoop bood Rotterdammers tijdens de jaren 1950 voornamelijk Franse en 

Britse (reprise-)films, die doorgaans enkele achtereenvolgende weken geprogrammeerd 

waren. Daarnaast organiseerde de in augustus 1949 opgerichte Filmliga ’t Venster – in de 

volksmond vaker Rotterdamse Filmliga genoemd – voor haar leden speciale besloten 

voorstellingen in de aangrenzende theaterzaal “Lantaren” en fungeerde de foyer van ’t 

Venster als openbare tentoonstellingsruimte voor beeldende kunst.9 In deze periode 

bleven de exploitatieresultaten van de bioscoop nogal eens achter bij de verwachtingen, 

waarover in notulen van diverse vergaderingen te lezen is dat het lastig scheen te zijn de 

gemiddelde Rotterdammer warm te laten lopen voor filmkunst.  

Ondertussen zaten ook andere bioscoopexploitanten niet stil; tijdens de jaren 1950 

en het begin van de jaren 1960 werden in Rotterdam maar liefst zeven nieuwe bioscopen 

                                                 
5 Als gevolg van de zware concurrentiestrijd tussen bioscoopexploitanten in de jaren dertig sloot de NBB in 
1935 het hele film- en bioscoopbedrijf voor een jaar af: er mochten geen nieuwe bioscopen meer worden 

geopend. Volgens Karel Dibbets werd deze noodmaatregel in 1936 omgezet in een selectief vestigingbeleid 
dat met een vergunningenstelsel werkte. Op die manier bepaalde de bond wie een bioscoop of 
verhuurkantoor mocht openen en waar. 
Dibbets, Karel. “Bioscoopbedrijf tussen twee wereldoorlogen.” Dibbets, Karel en Frank van der Maden, 
red. Geschiedenis van de Nederlandse Film en Bioscoop tot 1940. Weesp: Het Wereldvenster, 1986. 
6 Raymakers, Barry. Verstrooiing na noeste arbeid. Bioscopen en bioscoopbezoek in Rotterdam, 1945-

1970. Rotterdam: Doctoraalscriptie Erasmus Universiteit, 1989. pp. 49-50. 
7 GAR 74.137. 
8 http://www.cinemacontext.nl – Geraadpleegd 27 maart 2008. 
9 De programmagegevens uit de jaren 1950 zijn door het theater zelf bijgehouden. Het is vooralsnog lastig 
gebleken een vergelijking te maken met het programma van andere Rotterdamse bioscopen. Daarvoor 
zullen de filmaankondigingen uit de dagbladen gebruikt moeten worden omdat de database van 
www.cinemacontext.nl voor die periode geen programmagegevens bevat. 
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geopend en daarmee voldeed de stad behoorlijk aan de verwachting die in het ‘Stadsplan’ 

van 1946 was uitgesproken: het stadscentrum zou het vooroorlogse aantal van 16.000 

bioscoopstoelen uitbreiden tot 19.000.10 Hoewel men in de Maasstad voor populair 

vermaak dus nog steeds aan het goede adres was, worstelde de gemeente met het 

opstellen van een eigen cultuurbeleid. Het ontbreken van een gecoördineerde aanpak en 

de kritiek daarop zorgden ervoor dat de stad het stempel kreeg een “cultuurloze stad” te 

zijn waar “de beleidslieden cultuurbarbaren waren die iedere ontwikkeling 

blokkeerden.”11 

Niet alleen op stedelijk niveau was er genoeg reden tot discussie over de te varen 

“culturele koers”, ook binnen ’t Venster kwamen de verschillende partijen regelmatig met 

elkaar in conflict. Exploitant Weier bleek een eigenzinnige man te zijn en de Filmliga 

kende interne spanningen. Al tijdens de eerste helft van de jaren 1950 leidden deze 

spanningen tot intensieve contacten met filmtheater De Uitkijk in Amsterdam die erop 

gericht waren “samen te gaan op de filmbeurs” of zelfs te fuseren.12 Opvallend aan dit 

soort besprekingen was dat Amsterdam dikwijls als het grote voorbeeld diende, terwijl 

die stad in menig opzicht onvergelijkbaar was met Rotterdam.  

’t Venster bleef ondanks alle tumult in de oorspronkelijke opzet functioneren tot 

halverwege de jaren 1960. In 1965 verkocht Ons Huis het filmtheater aan de NV 

Beheermaatschappij Velasquez, onder voorwaarde dat de “status” van het filmtheater 

moest worden gehandhaafd. In de erop volgende jaren bleef het art-house-achtige 

karakter van de bioscoop inderdaad behouden en tot op de dag van vandaag kan men in 

Lantaren/Venster aan de Gouvernestraat filmkunst bekijken. 

In dit onderzoek staat – heel algemeen geformuleerd – de vraag centraal welke 

positie filmkunsttheater ’t Venster tijdens de naoorlogse wederopbouwperiode innam 

binnen het Rotterdamse veld van de cinema. De aandacht zal daarbij hoofdzakelijk 

uitgaan naar de missie die de leiding van het nieuwe theater hoopte te vervullen en de 

manier waarop ’t Venster zich concreet in dit culturele veld positioneerde. Bovendien zal 

voor zover dat mogelijk is worden ingegaan op de vraag wat uit deze specifieke casus 

                                                 
10 Berg, Henk. Over stalles en parket: Rotterdam en het witte doek: een populair-historisch overzicht van 

de Rotterdamse en Schiedamse bioscopen, 1896-1996. Rotterdam: Donker, 1996. pp. 74. 
11 Bestebreurtje, Ger. Rotterdam in de jaren ’50. Fragmenten uit een samenleving. Rijswijk: Elmar, 1983. 
pp. 91. 
12 GAR 74.3. 
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valt af te leiden ten aanzien van de vertoning van de kunstzinnige film in Nederland 

tijdens de naoorlogse periode. Om tot een preciezere uitwerking te komen van deze 

verschillende dimensies van het onderzoek zal in onderstaande paragrafen 

achtereenvolgens een filmhistorische, een cultuursociologische en een historiografische 

inkadering van het geheel plaatsvinden. Tevens krijgen de in dit onderzoek gebruikte 

begrippen een nadere bepaling. 

 

2. Filmhistorisch kader 

Zonder dat de term tijdens de eerste decennia van haar bestaan expliciet door het 

filmtheater zelf gebruikt werd, kan ’t Venster beschouwd worden als een zogenaamde 

“art-house bioscoop”. Barbara Wilinsky, die in 2001 haar studie naar de ontwikkeling 

van de naoorlogse Amerikaanse art-house theaters voltooide, hanteert een brede, 

cultuurhistorisch gerichte en contextualiserende benadering om dit fenomeen te 

bestuderen.13 Haar voornaamste doel is de relatie tussen alternatieve en dominante 

culturen binnen de art-house sector bloot te leggen. Daartoe sluit zij zich aan bij de visie 

die Mike Budd propageert in zijn diverse artikelen over de vertoning van DAS KABINETT 

DES DOKTOR CALIGARI (Robert Wiene, 1920) in de Verenigde Staten: “Art cinema is not 

just a type of film, but a set of institutions, an alternative apparatus within the commercial 

cinema.”14  

Wilinsky focust haar onderzoek vooral op de vertoningspraktijk van enkele art-

house bioscopen in New York City en Chicago. Ze beschrijft hoe deze theaters hun 

“highbrow” imago wisten te creëren en welke films daartoe vertoond werden. Voordat 

Wilinsky deze focus in haar onderzoek aanbrengt, biedt ze de lezer eerst een bondige 

analyse van enkele art-house box office successen (ze stelt heel concreet de vraag 

                                                 
13 Wilinsky, Barbara. Sure Seaters: The Emergence of Art House Cinema. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2001.  
Wilinsky’s monografie kan gezien worden als één der representanten van de zogenaamde social history of 

moviegoing, waarin niet de bestudering van filmteksten, maar de geschiedenis van filmvertoning centraal 
staat. Deze contextgerichte, cultuurhistorische benadering is een gevolg van de historical turn in de 
filmwetenschap die tijdens de jaren 1980 ontstond als gevolg van het onderzoek naar vroege film. In de 
inleiding van Film en het moderne leven in Limburg gaat Thunnis van Oort dieper in op deze 
paradigmaverandering. 
Oort, Thunnis van. Film en het moderne leven in Limburg. Het bioscoopwezen tussen commercie en 

katholieke cultuurpolitiek. Hilversum: Verloren, 2007. 
14 Ibid., pp. 13. 
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wáárom de immens populaire films OPEN CITY, LOST BOUNDARIES en TIGHT LITTLE 

ISLAND het predicaat kregen kunstzinnig te zijn).15 Vervolgens beschrijft ze aan de hand 

van interviews met (voormalige) art-house exploitanten hoe kort na de Tweede 

Wereldoorlog vertoningsplekken werden gecreëerd waar films als een prestigeobject 

neergezet werden met behulp waarvan het publiek zich kon onderscheiden van iedereen 

met een “mainstream-smaak”. Daarbij besteedt ze niet alleen aandacht aan de 

programmering, maar ook aan de sfeer die in de bioscopen heerste. Tot slot kijkt ze naar 

filmclubs (te vergelijken met de Nederlandse Filmliga’s) en de manier waarop deze 

instanties omgingen met de frictie tussen commercie en kunst. De filmwetenschapper 

contextualiseert haar deelonderzoeken door de toenmalige sociaal-economische en  

(film-)industriële veranderingen gedetailleerd in kaart te brengen. 

 Wilinsky concludeert dat Budds observatie met betrekking tot DAS KABINETT DES 

DOKTOR CALIGARI, voor de naoorlogse situatie in de VS in de jaren veertig en vijftig 

precies opging: “The prestige of art cinema, supported and molded by the postwar art 

house, affected how people thought about film and influenced the significance and 

functions of film in cultural life. In the end, the attempts by art house operators and art 

cinema participants to carve out a niche helped to shape the economic, social and 

industrial structure as well as the cultural significance and values associated with the film 

industry from which they were originally excluded.”16 Wilinsky’s onderzoek maakt ons 

duidelijk dat art-house bioscopen niet als een op zichzelf staand instituut opereren, maar 

in een constante ‘onderhandelingspositie’ met de populaire cultuur verkeren met het 

gevolg dat beide culturen elkaar beïnvloeden. In dit onderzoek zal daarom eveneens 

worden bekeken in welke relatie ’t Venster stond tot andere Rotterdamse commerciële 

bioscopen. 

 

3. Cultuursociologisch kader: Pierre Bourdieu 

Zoals gezegd luidt Wilinsky’s algemene conclusie dat art-house filmvertoning in de 

Verenigde Staten zich telkens op het raakvlak van kunst en commercie bevond en dat 

deze “polen” elkaar bovendien beïnvloedden. Vanuit een veel breder, algemeen 

                                                 
15 OPEN CITY, dir. Roberto Rossellini, 1945. LOST BOUNDARIES, dir. Alfred L. Werker, 1949. TIGHT LITTLE 

ISLAND (WHISKY GALORE!), dir. Alexander Mackendrick, 1949. 
16 Wilinsky, pp. 138. 
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sociologisch perspectief vormt de relatie tussen kunst en commercie een van de centrale 

thema’s in het ook binnen de geesteswetenschappen invloedrijke werk van Pierre 

Bourdieu (1930-2002). Hij zou de bevindingen van Wilinksy als een opmerkelijke zaak 

beschouwd hebben. In Bourdieus cultuursociologie, geformuleerd als “veldentheorie”, 

liggen immers de autonome pool, oftewel het domein van de avant-garde kunst, en de 

heteronome pool (commerciële culturele massaproductie) ieder aan het andere uiterste 

van het culturele veld. Vanuit deze optiek zou filmkunst en de vertoning ervan tot de 

autonome kant van het veld behoren. Een mix tussen beide polen is volgens Bourdieu 

niet goed voorstelbaar, zonder dat het avant-gardistische karakter van de desbetreffende 

culturele activiteit verloren gaat, of op z’n minst gemankeerd.17 

 Dit roept de vraag op welke positie de art-house filmvertoning in ‘t Venster 

innam, als die beschouwd wordt vanuit Bourdieus veldentheorie. Echter, het grote 

bezwaar dat aan het gebruik van zijn cultuursociologische kader kleeft, is dat zijn 

theorieën grotendeels gebaseerd zijn op historisch-empirische onderzoeken die hij in 

Frankrijk heeft verricht. Het verschil in culturele achtergrond tussen Frankrijk en 

Nederland (in dit geval nog specifieker: Rotterdam) maken dat zijn bevindingen niet 

rechtstreeks te vertalen zijn. Dit onderzoek zal daarom tevens gebruik maken van sociaal-

culturele concepten over de Nederlandse jaren vijftig en zestig, zoals geformuleerd door 

Siep Stuurman, Hans Righart en Piet de Rooy. Dit maakt het tevens mogelijk de 

theoretische conceptualisering van Bourdieu kritisch te bekijken en waar nodig zó te 

herformuleren, dat zijn theorie breder toepasbaar is. In onderstaande alinea’s zal echter 

eerst Bourdieus veldentheorie an sich nog wat uitgebreider geïntroduceerd worden.  

Met zijn ‘algemene veldentheorie’ duidt Bourdieu zijn theorie van sociale 

praktijken aan.18 De term “veld” staat voor een sociale arena of netwerk (bestaande uit 

individuen en instituten) waarin strijd plaatsvindt ten aanzien van bepaalde middelen en 

de mate waarin deze toegankelijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om culturele goederen, 

intellectueel prestige, politieke macht, grondgebied, sociale klasse, enzovoorts. Een veld 

vormt zich naar analogie van machtsrelaties die het gevolg zijn van het al dan niet 

bezitten van het soort kapitaal dat in een veld op het spel staat, oftewel; economisch 
                                                 
17 Bourdieu, Pierre. The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature. Vert. Randal Johnson. 
Cambridge: Polity Press, 1993, pp. 46-52. 
18 Jenkins, Richard. Pierre Bourdieu. London, New York: Routledge, 1992. pp. 68. 
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kapitaal, sociaal kapitaal, cultureel kapitaal en symbolisch kapitaal. Als vanzelfsprekend 

zijn deze kapitaalvormen op verschillende wijzen samengesteld. Iemands economisch 

kapitaal bestaat simpelweg uit financiële en andere materiële middelen, terwijl cultureel 

kapitaal vooral een immaterieel karakter heeft. Het wordt in feite gevormd door 

“competenties die door andere bezitters van cultureel kapitaal als competenties worden 

erkend.”19 Het gaat hier zowel om kennis (bijvoorbeeld van kunststromingen, van 

literatuur, van geschiedenis, etcetera) als smaak. 

Hieruit volgt logischerwijze dat elk veld een eigen structuur heeft, die in de 

praktijk aangestuurd en gereproduceerd wordt door de habitus.20 De habitus vormt 

volgens Bourdieu de aanzet tot praktisch handelen binnen het veld. Het kan beschouwd 

worden als een onbewuste internalisatie van een veld, inclusief de structuur ervan (en 

structuur vat Bourdieu op als het geheel van posities dat actoren op enig moment in een 

veld innemen) en het “gevoel voor het (sociale) spel” dat in een veld gespeeld wordt. Een 

veld en de handelingsmogelijkheden die zich daarin voordoen worden hiermee opgevat 

als iets dat door de deelnemers niet als “artificiële constructie wordt gezien, maar als een 

natuurlijke wereld.”21 Edwin Praat legt de werking van de habitus uit aan de hand van een 

van Bourdieus sportmetaforen: een vergevorderde tennisser verricht tijdens een wedstrijd 

onbewust de juiste handelingen om het spel correct te laten verlopen (bijvoorbeeld op tijd 

naar het net lopen en hard genoeg slaan). Bovendien vormt de wedstrijd een logische 

wereld voor de sporter, waar binnen alle acties gericht zijn op het boeken van succes 

volgens de geldende regels.22  

 

Binnen het culturele veld wordt vooral met vormen van symbolisch geweld gestreden om 

een zo autonoom mogelijke positie in te kunnen nemen. Volgens Bourdieu weerspiegelt 

deze strijd de normen en waarden van de periode voordat het kapitalisme haar intrede 

deed in de samenleving, waarin economische logica ontkend werd.23 In het culturele veld 

is dus een enorme tegenstelling aanwezig tussen de “anti-economische economie van de 

                                                 
19 Praat, Edwin. “Pierre Bourdieu: reproductie, transformatie en cultuurtheorie.” Ongepubliceerde 

research-paper, 2007. pp. 10. 
20 Jenkins, pp. 84-85. 
21 Praat, pp. 2-3. 
22 Ibid., pp. 3. 
23 Bourdieu, The Field of Cultural Production, pp. 74. 
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zuivere kunst” en de pool van literaire en artistieke industrieën die op massaproductie 

gericht zijn.24 Hij stelt dat deze logica van het culturele veld voortdurend gereproduceerd 

wordt door met name het onderwijssysteem, dat in belangrijke mate de waarden bepaalt 

en overbrengt waaraan kunstenaars en kunstwerken worden getoetst. De leidraad in dit 

denkpatroon zijn tegenstellingen: “tussen commerciële en ‘zuivere’ kunst, tussen korte en 

lange productiecycli en tussen grootschalige en beperkte productie.”25 Het culturele veld 

is en blijft dus gestructureerd volgens het principe van de anti-economische pool. 

Het bekendste historische onderzoek dat Bourdieu heeft uitgevoerd naar de 

wording en voortdurende reproductie van een specifiek cultureel veld, is zijn studie Les 

règles de l’art (1992) over het Franse literaire veld. In dit boek beschrijft hij de 

historische ontwikkeling van dit veld tot een “relatief autonoom, zelfstandig werkend 

universum.” Aan de hand van drie ijkpunten, 1848, 1880 en 1976, toont Bourdieu aan 

hoe de literaire avant-garde haar eigen wereld schiep, waarin de kapitalistische wetten uit 

de “normale wereld” in feite om werden gedraaid. Om dit te kunnen doen werd binnen 

het veld van de kunst een fundamentele wet aangehouden: onafhankelijkheid van 

economische en politieke machten. Dit gegeven werd volgens Bourdieu ook geaccepteerd 

in de maatschappij, met als gevolg dat wij het artistieke of literaire veld nog steeds 

erkennen als een universum met haar eigen wetten. 

 In Nederland heeft het onderzoek naar culturele velden zich eveneens vooral 

gericht op het literaire veld. In de bundel De productie van literatuur (2006), wordt onder 

redactie van Kees van Rees en Gilles Dorleijn gepoogd de actoren binnen het 

Nederlandse literaire veld in kaart te brengen en tevens een beeld van de veranderingen in 

de structuur te schetsen.26 De institutionele analyses in deze bundel zijn gebaseerd op 

twee belangrijke aannames: 1) de materiële en symbolische productie binnen een veld 

zijn onderling afhankelijk en verlopen simultaan 2) de consumptie van deze goederen is 

afhankelijk van dit proces én beïnvloedt tegelijkertijd het proces. In feite gaat bij de 

productie van culturele goederen om een collectief proces, waarin alle betrokkenen “het 

                                                 
24 Praat, pp. 6.  
25 Ibid., pp. 7. 
26 Dorleijn, Gilles J. en Kees van Rees, red. De productie van literatuur: het Nederlandse literaire veld 

1800-2000. Nijmegen: Vantilt, 2006. 
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geloof reproduceren in de waarde van de inzet waarom gestreden wordt.”27  

 Bourdieus model met betrekking tot de structuur en het functioneren van culturele 

velden zal in dit onderzoek vooral als algemeen uitgangspunt – en niet als ultieme 

waarheid – geaccepteerd worden. Begrippen zoals ‘veld, positie, positionering, kapitaal, 

symbolisch geweld, autonoom en heteronoom’ leveren een conceptueel apparaat 

waarmee dit onderwerp op een hoger abstractieniveau benaderd kan worden. Bovendien 

zijn deze begrippen deels verantwoordelijk voor het aansturen van concrete 

onderzoeksactiviteiten op empirisch niveau.28 Het gaat desalniettemin om een theorie die 

nog steeds revisie behoeft en daarom zal de hier beschreven onderzoeksproblematiek  

ook nog gerelateerd worden aan de Nederlandse historiografie over de naoorlogse 

periode. Het toepassen van een andere context dan Bourdieu zelf heeft gebruikt als 

empirische basis voor zijn theorievorming, maakt bovendien een zinvolle vergelijking 

mogelijk met behulp waarvan de grenzen van zijn theorie des te beter aangeduid kunnen 

worden. 

 

4. Aanvullend kader: historiografie over Nederland in de jaren vijftig en zestig  

Binnen dit onderzoek naar de lokale receptie en vertoningspraktijk van filmtheater ‘t 

Venster zal een met Wilinsky’s onderzoek vergelijkbare, brede benadering toegepast 

worden, zij het met een focus op andere thema’s, te weten klasse, verzuiling en generatie.  

Deze insteek is wat het thema klasse betreft ingegeven door het werk van 

Bourdieu.29 Hij definieert een klasse op basis van de verhouding tussen de hoeveelheid 

economisch en symbolische kapitaal die iemand bezit (en de manier waarop deze typen 

kapitaal worden aangewend). Het symbolische kapitaal – hiertoe behoort tevens het 

culturele kapitaal – wordt in grote mate gevormd door de sociaal-culturele afkomst van 

een persoon. Volgens Bourdieu is vooral de thuissituatie normbepalend, waarbij 

instanties als de school de thuis opgedane kennis kunnen aanvullen. De habitus zorgt er 

in dit verband voor dat iemand uit een bepaalde klasse precies weet hoe hij zich binnen 

die klasse behoort te gedragen; vrijwel automatisch worden een bepaalde smaak en 

                                                 
27 Dorleijn en Van Rees, pp. 16. 
28 ‘Positie’ en ‘positionering’ vragen bijvoorbeeld na te gaan hoe ’t Venster haar eigen positie en missie 
opvatte in relatie tot de waarneming van de rest van het culturele veld in Rotterdam. 
29 Praat, pp. 12. 
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lifestyle aangenomen. In dit patroon zullen de dominante klassen zich verzetten tegen de 

smaak van de overige klassen en er telkens een zo exclusief mogelijk voorkeurspatroon 

op nahouden.  

Het uitdragen van die “goede smaak” is volgens Bourdieu een bepaald type 

symbolisch geweld waarmee een bepaalde sociale hiërarchie in stand wordt gehouden.30 

Volgens Andy Blunden heeft Bourdieu aangegeven dat economisch kapitaal binnen de 

kapitalistische maatschappij het meest dominante machtsmiddel is, maar dat dit stelsel 

telkens ondermijnd wordt door een bepaalde sociale klasse die weliswaar minder bedeeld 

is in economisch kapitaal, maar rijk is in andere vormen van kapitaal. En daarmee heeft 

deze klasse wel degelijk een machtsmiddel in handen. Er kan dus gesteld worden dat 

culturele classificatie systemen verankerd zijn in het klasse-systeem.31 

 

Naast ‘klasse’ krijgen de thema’s ‘verzuiling’ en ‘generatie’ ook aandacht in dit 

onderzoek, omdat de specifieke context waarin ‘t Venster als art-house bioscoop tot stand 

kwam en opereerde een aanpassing van Bourdieus perspectief op het culturele veld 

behoeft. Om duidelijk te maken waarom deze thema’s zo relevant zijn, volgt eerste een 

korte beschrijving van het historiografische kader waarin dit onderzoek gepositioneerd is. 

Tijdens de afgelopen decennia is naar de sociaal-culturele veranderingen die 

Nederland in de jaren vijftig en zestig doormaakte redelijk wat onderzoek gedaan door 

Nederlandse historici. In de jaren 1980 en 1990 is in dat verband door Siep Stuurman en 

Hans Righart al gewezen op het feit dat de jaren 1950 wel eens tegelijkertijd saai en 

opwindend geweest zouden kunnen zijn.32 Stuurman voert in zijn artikel “Het zwarte gat 

van de jaren vijftig” meerdere argumenten aan om te stellen dat het proces van ontzuiling 

in de twee helft van de jaren vijftig reeds in gang werd gezet. De belangrijkste taak die 

historici met betrekking tot onderzoek naar deze periode en de jaren zestig wachtte, was 

volgens hem het demythologiseren van deze decennia door lokaal gebonden onderzoek 

naar het sociale en het culturele leven, de rol van elites en klassenverhoudingen.33  

                                                 
30 Blunden, Andy. “Bourdieu on Status, Class and Culture.” 2004.  
http://home.mira.net/~andy/works/index.htm - geraadpleegd 12 augustus 2008. pp. 1-4. 
31 Ibid., pp. 2. 
32 Righart, Hans. De eindeloze jaren zestig: geschiedenis van een generatieconflict. Amsterdam: De 
Arbeiderspers, 1995. 
33 Stuurman, Siep. “Het zwarte gat van de jaren vijftig” Kleio 5.8 (1984): 6-13. 
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Ruim een decennium na het verschijnen van Stuurmans artikel heeft Righart in 

zijn invloedrijke studie De eindeloze jaren zestig: geschiedenis van een generatieconflict 

zich de vraag gesteld wáár precies het epicentrum van de turbulentie die in die jaren tot 

uitdrukking kwam, te lokaliseren.34 Hij meende dit epicentrum te vinden in de 

generatiedynamiek tussen de voor- en naoorlogse generaties; het verschil in ervaringen 

en achtergrond tussen deze generaties ontlaadde zich in de jaren zestig. In navolging van 

Stuurman voegde hij daaraan toe dat de ogenschijnlijk stabiele en onveranderlijke 

kenmerken van de Nederlandse samenleving al in de jaren vijftig ondermijnd raakten.  

 In de jaren 1990 heeft het onderzoek naar de Nederlandse jaren vijftig en zestig 

zich inderdaad in toenemende mate toegelegd op elementen uit het dagelijkse leven. In de 

inleiding van de bundel Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren 

1950 betogen Hans Righart en Piet de Rooy dat juist voor betrokkenen het precaire 

evenwicht tussen traditie en moderniteit merkbaar geweest moet zijn en dat daarom 

onderzoek naar deze “dagelijkse aspecten” zo relevant is.35 Deze trend sluit goed aan bij 

de teneur binnen de filmgeschiedschrijving om na te gaan hoe filmvertoning en 

filmbezoek een rol speelden in het alledaags bestaan van mensen. Dit onderzoek zal dus 

ingebed zijn in de (jonge) filmwetenschappelijke traditie van onderzoek naar lokale 

vertoningscontexten en de lijn die door Stuurman, Righart en De Rooy is geïnitieerd.  

Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden is dat onderzoeken naar de 

vijftiger en zestiger jaren zich centreren rondom een fenomeen dat tijdens de eerste helft 

van de jaren 1950 in grote mate de Nederlandse samenleving in haar greep had, maar in 

de tweede helft van dat decennium ernstige barsten begon te vertonen: de verzuiling.36 

Volgens Righart was het interbellum het hoogtij van de verzuiling, waarin “traditionele 

opvattingen over godsdienst, gezag en zedelijkheid in de katholieke en protestants-

christelijke zuilen werden geconserveerd.”37 Het gevolg was dat bevolkingsgroepen 

                                                 
34 Righart, pp. 15. 
35 Luykx, Paul, red. Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig. Hilversum: 
Verloren, 1997. 
36 Righart, pp. 44. De definitie van verzuiling zoals geformuleerd in het standaardwerk van Lijphart luidt: 
“Een verzuilde samenleving bestaat uit groeperingen (zuilen), die (1) ieder een eigen voor de politiek 
relevante levensbeschouwing, confessie of ideologie hebben; (2) waartussen weinig onderling contact 
bestaat – dwz. verzuildheid betekent ook sociale apartheid […] (3) die intern hecht georganiseerd zijn. 
Lijphart, A. Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. 3e ed. Amsterdam: J.H. de 
Bussy, 1979. pp. 204. 
37 Righart, pp. 32. 
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hermetisch van elkaar afgesloten waren. En hoewel kort na de oorlog misschien even het 

vertrouwen bestond in een opener samenleving, vormden oorlog en bezetting wat betreft 

de verzuiling nauwelijks een breuk in de geschiedenis. De drie confessionele partijen 

(KVP, PvdA en ARP) toonden zich electoraal stabiel en gedragsregels met betrekking tot 

moraal en fatsoen werden nog strenger dan voor de oorlog. Voortkomend uit een hang 

naar veiligheid trok men zich grotendeels terug in de zuil en het gezin. Echter, in loop 

van de jaren vijftig voltrok zich ook een proces van beginnende ontzuiling.38  

In deze studie zal worden nagegaan in hoeverre het zogenaamde precaire 

evenwicht tussen traditie en moderniteit binnen het Rotterdamse culturele veld 

waarneembaar was. Mede met behulp van deze observatie kan namelijk vastgesteld 

worden of het culturele veld zich in een transformatieve fase bevond en welke invloed 

precies van processen van verzuiling en ontzuiling uitging. Dit schept vervolgens 

mogelijkheden Bourdieus theorie verder te nuanceren. 

 

Zoals gezegd is in de recente discussie over Bourdieus werk op de inpasbaarheid van het 

concept generatie in zijn veldentheorie gewezen. De sociologen Ron Eyerman en Bryan 

Turner betogen in hun artikel “Outline of a Theory of Generations” – waarin zij een 

kader proberen te construeren waarmee naoorlogse generaties onderling vergeleken 

kunnen worden – dat generatie en generatieconflicten in toenemende mate het concept 

klasse kunnen vervangen als instrument om sociale verandering te verklaren. 39 Zij wijzen 

erop dat een generatie een aantal kenmerken deelt, waarvan het collectieve geheugen het 

belangrijkste is, die tezamen een gemeenschappelijke cultuur creëren. Dit geheel van 

gemeenschappelijke tradities en rituelen raakt vervolgens doordrongen in de habitus van 

een generatie. Eyerman en Turner betogen evenals Bourdieu dat generaties zich bedienen 

van “uitsluitingsmechanismen”: “Generations […] are organized in terms of social 

closure to maximize access to resources for their members.” Aldus kan een generatie als 

volgt gedefinieerd worden:  

                                                 
38 Righart., pp. 32-44. 
39 Eyerman, Ron en Bryan S. Turner. “Outline of a theory of generations.” European Journal of Social 

Theory 1.1 (1998): 91-106. 
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“A cohort of persons passing though time who come to share a common habitus, hexis 

and culture, a function of which is to provide them with a collective memory that serves 

to integrate the cohort over a finite period of time.” 40 

We hebben al gezien dat Righart binnen het discours over de oorzaken van de 

culturele omwentelingen in de jaren 1960 heeft gewezen op de generatiedynamiek. 

Botsingen tussen de voor- en naoorlogse generatie resulteerden in het blootleggen van 

ieders lifestyle of habitus, waardoor deze verschillen openlijk ter discussie werden 

gesteld en spanningen zich uiteindelijke ontlaadden. Kijkend naar de manier waarop ’t 

Venster zich nestelde in het Rotterdamse kunstenveld, is het dus zinvol te beschouwen 

welke generaties op welke manier de scepter zwaaiden binnen welke instellingen of meer 

informeel georganiseerde initiatieven binnen dat plaatselijke kunstenveld. In dit 

onderzoek zal deze verbinding tussen Bourdieu en Righart vooral tot uitdrukking komen 

in vragen over de achtergronden van de bestuurders van Ons Huis, ’t Venster en Filmliga 

‘t Venster.  

 

Voortbordurend op de hierboven geschetste kaders kan de hoofdvraag die aan dit 

onderzoek ten grondslag ligt als volgt concreter geformuleerd worden: welke positie 

vervulde filmtheater ’t Venster in het Rotterdamse veld van de cinema en wat maakt dit 

duidelijk over de validiteit van Bourdieus veldentheorie en de praktijk van art-house 

filmvertoning tijdens de Nederlandse wederopbouwperiode? Hierbij zal van een door de 

Nederlandse historiografie gecontextualiseerde benadering uit worden gegaan bestaande 

uit klasse-, generatie- en verzuilingselementen, die mogelijkheden schept Bourdieus 

theorie kritisch te bekijken en waar nodig aan te scherpen.  

 

5. De lokale context, gebruikte bronnen en de opbouw van het onderzoek  

Richard Jenkins wijst in zijn boek Pierre Bourdieu op de drie onderzoeksstappen die 

voortkomen uit het gebruik van de veldentheorie in sociaal-wetenschappelijk onderzoek. 

Allereerst moet bekeken worden in welke relatie het onderzochte veld staat tot de 

politiek, oftewel het machtsveld. Dit veld is namelijk te beschouwen als het meest 

dominante veld in iedere maatschappij en is de bron van de hiërarchische machtsrelaties 

                                                 
40 Eyerman en Turner, pp. 93. 
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die op hun beurt alle andere velden structureren. Vervolgens moeten de verschillende 

posities die individuen en groeperingen kunnen innemen in een veld in kaart gebracht 

worden. Tot slot is het zaak de habitus van de verschillende deelnemers in een veld te 

analyseren. Dit maakt het mogelijk te bekijken welke strategieën of trajecten deze actoren 

in hun strijd doorlopen.41 Jenkins’ stappen voor een “Bourdieuaanse” analyse zullen in 

dit onderzoek vanwege tijdgebrek niet allemaal even uitgebreid aan bod kunnen komen, 

maar vormen wel een leidraad. Voordat het in deze studie gebruikte onderzoekscorpus 

nader beschreven wordt, volgt eerst een grove schets van het veld van de cinema (een 

subveld van het culturele veld) waarin ’t Venster opereerde. 

Voor haar programmering was ‘t Venster allereerst afhankelijk van de filmbeurs 

die wekelijks door de Nederlandse Bioscoopbond georganiseerd werd. Deze organisatie, 

die in feite een kartel vormde, controleerde decennialang het Nederlandse bioscoop- en 

filmdistributiebedrijf volledig. Films mochten alleen verhandeld worden tussen bedrijven 

die lid waren van de NBB, waardoor het een volledig gesloten bedrijfstak vormde. 42 

Daarnaast had de bioscoop aan de Gouvernestraat te maken met de andere Rotterdamse 

bioscoopexploitanten. Direct na de oorlog functioneerden er nog maar zeven van de 

oorspronkelijk negentien vooroorlogse bioscopen43, maar in de loop van de jaren vijftig 

nam dit aantal snel toe naar zeventien in 1959.44 Geen enkele Rotterdamse bioscoop bood 

een met ’t Venster vergelijkbare programmering, maar vanwege technische innovaties 

tijdens de vijftiger jaren werden deze exploitanten wel degelijk als concurrenten 

beschouwd.  

Verder vormde het Rotterdamse publiek een belangrijke speler in dit veld. Barry 

Raymakers heeft in zijn doctoraalscriptie Verstrooiing na noeste arbeid. Bioscopen en 

bioscoopbezoek in Rotterdam, 1945-1970 uitgebreid onderzocht hoe dit publiek zich 

verhield ten opzichte van het publiek in andere grote, Nederlandse steden. Blijkens dit 

onderzoek was de bioscoop onder Rotterdammers weliswaar minder populair dan onder 

Amsterdammers en Hagenaars, maar was het nog altijd één van de populairste vormen 

van vrijetijdsbesteding, vooral onder de arbeidersklasse (hierover in hoofdstuk 2 meer).  

                                                 
41 Jenkins, pp. 86. 
42 Velden, André van der, Fransje de Jong, Thunnis van Oort en Eva van der Mars. “De moeilijke 
jeugdjaren van de Nederlandsche Bioscoop Bond”. Ongepubliceerde research-paper, 2008. pp. 3. 
43 Raymakers, pp. 4. 
44 Berg, pp. 179-180. 
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Daarnaast waren filmcritici (bij de dag-, week- en filmbladen) een actor binnen 

het veld: met hun recensies wisten zij immers films positief dan wel negatief onder de 

aandacht te brengen. Vanwege tijdgebrek worden in dit onderzoek overigens alleen de 

filmpagina’s van het Rotterdamsch Nieuwsblad (RN) besproken. Iedere donderdag 

publiceerden de Rotterdamse bioscoopexploitanten in deze krant een gezamenlijke 

“filmladder”, waarna op vrijdag geïllustreerde advertenties volgden en op zaterdag een 

(anonieme) recensent zich kritisch uitliet over het aankomende programma.45 De 

Rotterdamse cinema stond daarnaast uiteraard in relatie tot andere velden: de velden van 

de landelijke en gemeentelijke politiek, die verantwoordelijk waren voor de filmkeuring 

en het innen van de vermakelijkheidsbelasting, en het plaatselijke en landelijke culturele 

veld, dat bestond uit een grote diversiteit aan organisaties. 

 Om de rol van ’t Venster in het subveld van de Rotterdamse cinema nader te 

onderzoeken (tijd- en ruimtegebrek maken het onmogelijk alle velden in beschouwing te 

nemen), dienen we te inventariseren om welke belangen de verschillende actoren in het 

veld nu eigenlijk streden. Tevens zal bekeken worden hóe die strijd werd aangepakt: door 

voor zover mogelijk de toenmalige habitus van betrokken actoren te reconstrueren, 

kunnen we ons een beter beeld vormen van de strategieën die in deze strijd werden 

aangewend. Een complete analyse naar de positioneringen van andere spelers binnen het 

veld zal dit overigens niet opleveren, omdat het te onderzoeken corpus zich beperkt tot 

het archief van Ons Huis, zoals beschikbaar in het Gemeentearchief Rotterdam.  

Dit omvangrijke archief bevat de inventarissen van zowel het volkshuis (met 

name de beleidsmatige en financiële kant), als ‘t Venster en Filmliga ‘t Venster. 

Daarnaast is steekproefsgewijs het RN doorgenomen. De beschrijving van de 

voorgeschiedenis van de bioscoop en de (beperkte) analyse van de positie van andere 

spelers in het veld is voornamelijk gebaseerd op secundaire literatuur. Hoewel het dus 

onmogelijk is alle deelnemers van het Rotterdamse veld de revue te laten passeren, levert 

dit hopelijk wél een eerste bescheiden aanzet tot een dergelijke analyse van het veld van 

de cinema op, hetgeen wellicht als inspiratiebron kan dienen voor verder onderzoek. 

 

                                                 
45 Dit ritme werd in 1949 aangehouden. In de loop der jaren veranderde deze volgorde zo nu en dan. 
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Hoofdstuk 1 en 2 zijn zoveel mogelijk chronologisch opgezet, waarna in een theoretische 

beschouwing (hoofdstuk 3) de toepasbaarheid en grenzen van Bourdieus veldentheorie 

aan een kritische blik wordt onderworpen. In hoofdstuk 1 zal de aanloopfase en de 

daadwerkelijke oprichting van het filmtheater beschreven worden: hoe kunnen we deze 

ontwikkelingen relateren aan de al vanaf de laten jaren twintig merkbare en zowel 

tamelijk elitaire als generatie-specifieke tendensen film op te vatten als kunst, en de 

wederopbouw van het kunstenveld in arbeidersstad Rotterdam? In dit hoofdstuk, alsmede 

in de daaropvolgende hoofdstukken, zal veel aandacht zijn voor de personen die nauw 

betrokken waren bij deze processen.  

In het tweede hoofdstuk staan de jaren vijftig en zestig centraal. In hoeverre waren 

de praktijken van ’t Venster avant-gardistisch te noemen? Welke rol vervulde de 

Rotterdamse Filmliga binnen het theater? Wie waren de stuwende krachten achter deze 

Liga, tot welke generatie, sociale klassen en zuilen behoorden zij, en in hoeverre is hun 

rol te vergelijken met de filmliga’s uit de jaren 1920 en 1930, die in de Nederlandse 

filmgeschiedschrijving zo’n prominente rol ten aanzien van de “esthetisering” van film 

toebedeeld krijgen? Tevens bevat dit hoofdstuk een inventarisatie van de 

overgangsperiode. In de jaren zestig kwam het theater na een lange 

onderhandelingsperiode met de gemeente in handen van een beheermaatschappij. Hoe 

kunnen we deze overname plaatsen tegen de achtergrond van ontwikkelingen van het 

toenmalige culturele veld?  

Het laatste hoofdstuk bestaat uit een theoretische terugkoppeling naar Bourdieus 

veldentheorie. In hoeverre stroken de gebeurtenissen en ontwikkelingen in ’t Venster en 

het Rotterdamse culturele veld met de werking die Bourdieu culturele velden toedicht en 

met de aanvullingen op de door hem geschetste mechanismen die we hier met de thema’s 

generatie en verzuiling hebben geïntroduceerd? In dit deel van de scriptie zal geprobeerd 

worden de veronderstelde werking van de dimensies generatie, klasse en verzuiling in 

kaart te brengen en af te wegen of die combinatie van dimensies een kader oplevert dat 

ons beter in staat stelt historische fenomenen in het Nederlandse culturele veld van de 

jaren vijftig en zestig te doorgronden dan wanneer we uit zouden gaan van het 

oorspronkelijk door Bourdieu geboden en door de dimensie klasse gedomineerde kader. 
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Hoofdstuk 1 - Een buurthuis met een missie, 1909-1950 

 

Inleiding 

Na de vreugdevolle zomermaanden van 1945 werden de buurthuisactiviteiten van 

Vereniging Ons Huis in september weer georganiseerd in het gebouw aan de 

Gouvernestraat. Tijdens de oorlogsjaren waren de activiteiten wanneer dat mogelijk was 

doorgegaan, maar omdat Ons Huis in gebruik was als noodhospitaal moesten bewoners 

uit het Oude Westen voor het buurthuiswerk uitwijken naar schoollokalen aan de 

Westersingel, de Drievriendenstraat en de ’s-Gravendijkwal. Het gebouw zelf overleefde 

de Tweede Wereldoorlog, al ging het archief dat voor de zekerheid in een school aan de 

Robert Fruitstraat was ondergebracht, bij een bombardement in 1943 verloren.46  

Op 19 september 1945 hervatte het bestuur haar maandelijkse vergaderingen. In 

de verslagen, bijgehouden in een simpel schriftje, werd twee jaar na het hervatten van de 

activiteiten van het volkshuis regelmatig gesproken over de mogelijkheden om het 

medium film structureel deel uit te laten maken van het programma van Ons Huis. In het 

volkshuis was er voor de oorlog zo nu en dan wel een film vertoond, maar het gebrek aan 

een goed geoutilleerde zaal en de mogelijkheid tot het huren van films deden het 

verlangen groeien naar een eigen “theatertje”.47 Op 25 juni 1947 sprak het bestuur over 

het inzetten van de film ten gunste van de volksontwikkeling. In de “opbloei der culturele 

mogelijkheden” zou een centraal gelegen avant-gardistische bioscoop volgens directeur 

Proost en de voorzitter van het toenmalige bestuur, Bos, zeker reden van bestaan 

hebben.48  

 De wens een eigen bioscoop te openen, was het gevolg van een aantal aan elkaar 

gerelateerde en elkaar versterkende ontwikkelingen die in dit hoofdstuk nader beschreven 

en geanalyseerd worden. Om te beginnen had tijdens de oorlogsjaren een studiegroep 

onder leiding van ingenieur A. Bos, directeur van de Rotterdamse Dienst van 

Volkshuisvesting, zich gebogen over de vraag hoe de Rotterdamse samenleving na afloop 

van de oorlog zó ingericht en gedecentraliseerd zou moeten worden, dat opnieuw sprake 

                                                 
46 Brusse, M. Th. Ons Huis 50 jaar: Rotterdam, 1909-1959. Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1960. pp. 23. 
47 In een “toelichting tot het voorstel een gedeelte van Ons Huis te verbouwen tot een bioscoop”, in 1947 
geschreven door directeur Proost en gericht aan de bestuursleden van Ons Huis, spreekt hij van een 
“theatertje”. GAR 74.159. 
48 GAR 74.2. 
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zou zijn van buurtgemeenschappen.49 Volgens de studiegroep had Ons Huis vanwege 

haar centrale ligging een belangrijke toekomstige functie te vervullen als “centrum voor 

het culturele leven op diverse gebieden, ook voor de film.”50 Een tweede factor die na de 

oorlog de roep om een bioscoop concreet gestalte gaf, was kunstenaarsgroep “R”, die een 

bioscoop in het volkshuis als middel zag om films te programmeren die “parallel liepen 

met de sociale gerichtheid” van de groep. Eind 1946 was Groep R Ons Huis gaan 

gebruiken als ontmoetings-, atelier- en tentoonstellingsruimte. De kunstwerken kregen 

hun vorm in een collectief creatief proces, dat uiteindelijk een sociale functie had te 

vervullen; namelijk het stimuleren van sociale en culturele vooruitgang door aan het werk 

een zo groot mogelijke actualiteit te verbinden.51 Het publiek moest echter eerst leren het 

werk van de kunstenaar in haar midden te aanvaarden. Volgens de acht heren die de 

groep vormden, was filmvertoning een laagdrempelige manier om het publiek met hun 

ideeën in contact te brengen. Bovendien zagen zij zichzelf, naar het voorbeeld van 

filmtheater Kriterion in Amsterdam, als toekomstig werknemers van de bioscoop zodat 

zij hun kunstenaarsleven konden financieren.52 

Zoals in de naoorlogse notulen van het bestuur van Ons Huis te lezen valt, was het 

idee een bioscoop te exploiteren en er een tentoonstellingsruimte aan te koppelen al voor 

de oorlog ontstaan. Dit eerste hoofdstuk richt zich op de vraag tegen welke achtergrond 

deze ideeën (voor- en naoorlogs) ontstonden en op welke manier deze uiteindelijk 

gestalte kregen in ’t Venster. Daarbij wordt gekeken naar de relatie die werd gelegd 

tussen film en kunst, met name door de landelijke en Rotterdamse afdeling van de 

Filmliga (1927-1933), en de opvattingen die andere, aan Ons Huis gerelateerde 

maatschappelijke groeperingen hadden over de rol van film en bioscoop in de 

samenleving. Hierbij zal speciale aandacht uitgaan naar de vraag tot welke generaties de 

                                                 
49 Bos, A. red. De stad der toekomst. De toekomst der stad. Een stedebouwkundige en sociaal-culturele 

studie over de groeiende stadsgemeenschap. Rotterdam: A. Voorhoeve, 1946. 
Het is niet precies duidelijk wie de opdracht tot deze studie heeft gegeven. Uit het voorwoord door 
burgemeester Oud blijkt dat het in eerste instantie om een particulier initiatief ging en dat de gemeente zich 
vervolgens achter de plannen van de studiegroep schaarde. Van enige vorm van financiële steun bestaat – 
voor zover ik het heb kunnen natrekken – geen aanwijzing. 
50 Rapport Proost, pp. 2. 
51 Huijts, Johan. De Venstergroep; de geschiedenis van een mythe in Rotterdams cultuurhistorie. 
Rotterdam: Rotterdamse Kunststichting, 1977. pp. 44. 
52 Het op 6 november 1945 geopende Kriterion werd volledig gerund door werkstudenten die met deze 
verdiensten hun studie konden bekostigen.  
http://www.kriterion.nl/index.php?page=53 - geraadpleegd 25 april 2008. 
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betrokkenen behoorden, of zij er generatie-specifieke opvattingen op na hielden en zich 

als dan niet expliciet op grond daarvan organiseerden. Deze vragen worden tevens in een 

bredere sociaal-historische context geplaatst: welke sociaal-maatschappelijke functie zag 

Ons Huis van oorsprong en in verloop van tijd voor zichzelf weggelegd en in hoeverre 

hadden avant-gardistische initiatieven met betrekking tot film eerder een kans gekregen 

in Rotterdam? 

 

1.1 Volksverheffing aan de Gouvernestraat 

Rond 1900, in een periode waarin maatschappelijk initiatief grotendeels voort kwam uit 

particuliere instanties, groeide in Rotterdam de behoefte aan een plek voor 

“volksontwikkeling” waar mensen afkomstig uit verschillende milieus elkaar konden 

ontmoeten en zichzelf konden ontplooien.53 De Rotterdamsche Buurtvereeniging en de 

Toynbee-vereeniging begonnen vanaf het laatste decennium van de negentiende eeuw 

activiteiten te organiseren volgens dit credo, maar de belangstelling om in clubverband 

activiteiten te ondernemen oversteeg ruimschoots het aanbod. Daarop liet de Rotterdamse 

industrieel Arie van Beekum in 1905 een bedrag van fl. 200.000,- na, bestemd voor een 

Volkshuis voor de arbeidersbevolking van Rotterdam. De Buurtvereeniging en de 

Toynbee-vereeniging gingen daartoe op in de nieuwe vereniging “Ons Huis”, die in 1909 

de beschikking kreeg over een gloednieuw en gelijknamig eigen gebouw dat was 

ontworpen door de bekende Rotterdamse architect J. Verheul.54  

 De Vereeniging stelde zich van meet af aan op als instelling welke zich richtte tot 

de arbeidende klasse van de stad op basis van onpartijdigheid ten aanzien van 

staatkundige en godsdienstige overtuigingen. In de eerste statuten formuleerde Ons Huis 

haar doel als volgt: “De bevordering van den omgang tusschen de verschillende kringen 

der samenleving en van de volksontwikkeling.” Daartoe richtte zij zich expliciet tot 

ontwikkeling, ontspanning en kunstgenot.55 Het aantal leden van de vereniging werd 

beperkt tot een maximum van vijftig mannen en vrouwen, die alle maatschappelijke en 

                                                 
53 De Rotterdamsche Buurtvereeniging had zich bijvoorbeeld ten doel gesteld “elkaars stoffelijke lasten te 
verminderen”, “elkander geestelijk te ontwikkelen”, en “het aankweeken van een gemeenschapsgevoel”.  
http://www.siebethissen.net/Wijsbegeerte_in_Nederland/1994_Bernard_Damme.htm  
geraadpleegd 24 april 2008. 
54 GAR 74, inleiding op de inventaris. 
55 GAR 74.76. 
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godsdienstige stromingen vertegenwoordigden. Uit hun midden werd een dagelijks 

bestuur gekozen, dat op haar beurt bijgestaan kon worden door adviseurs en commissies. 

 Als eerste directeur van Ons Huis werd benoemd de voormalige 

christenanarchistische dominee Anne de Koe. De Koe, neef van SDAP-oprichter en 

leider Pieter Jelles Troelstra, had na zijn predikantschap in Den Helder een tijd 

doorgebracht in de utopische communes 'Kolonie der Internationale Broederschap' in 

Blaricum en Frederik van Eedens “Walden”. Zijn drang een “christelijk eiland in een 

onchristelijke wereld te bouwen en net als Leo Tolstoj een voorbeeldfunctie in de wereld 

te vervullen” kreeg pas echt vorm in Ons Huis, waar hij zich ontwikkelde tot autoriteit op 

het gebied van volkshuiswerk en de gemeenschapsvorming.56  

Het programma dat onder auspiciën van De Koe aangeboden werd, was divers: 

kinderen tussen zes en zestien jaar werden in clubverband opgevangen en volwassenen 

konden deelnemen aan cursussen in elementair onderwijs en huishoudelijke vakken. 

Binnen de ontwikkelingsclubs, die vanaf 1916 fungeerden, werden onderwerpen van 

algemeen vormende betekenis behandeld: letterkunde, natuurleven, bouwkunst en 

historische en maatschappelijke onderwerpen. De Koe was een groot natuurliefhebber en 

ondernam met zijn groepen trektochten door duinen, polders en bossen. Daarnaast had hij 

grote aandacht voor de ontwikkeling van volksdans en volkszang.57  

In de inleiding op de inventaris van het archief van Ons Huis wordt de visie van 

De Koe op de volksontwikkeling beschreven als “de volle krachten van het mensen zijn 

te ontplooien in eenheidsbewustzijn en eenheidsbeleving.” De toenmalige tijdsgeest werd 

volgens hem gekenmerkt door een verval van bindende geestelijke waarden.58 Met de 

aanstelling van de marxistische theoloog dr. K.F. Proost als opvolger van De Koe in 

1929, werd tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog diens lijn grotendeels 

voortgezet.59 Daarna sloeg Ons Huis echter een nieuwe weg in, onder andere omdat 

Proost zijn ideeën over volksontwikkeling bij zijn terugkeer als directeur na de oorlog 

bleek te hebben herzien. In paragraaf 1.5 zal uitgebreider aandacht worden besteed aan 

dit gedachtegoed. 

                                                 
56 Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeiders. http://www.iisg.nl/bwsa/bios/koe.html - 
geraadpleegd 24 april 2008. 
57 GAR 74, inleiding. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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1.2 Film en bioscoop onder vuur 

Er zijn geen aanwijzingen dat film ook al een rol heeft gespeeld in de manier waarop Ons 

Huis in de eerste twee decennia na haar oprichting dacht het Rotterdamse volk te 

verheffen. Dit is niet verwonderlijk gezien het slechte imago dat film in de jaren 1910 

ontwikkelde. De Eerste Wereldoorlog zorgde ervoor dat een uitstapje naar de bioscoop 

tot volksvermaak nummer één evolueerde. Volgens Karel Dibbets fungeerde de bioscoop 

in deze periode als toevluchtsoord voor ontspanning en vermaak.60 De sinds 1913 in 

zwang zijnde discussie over het “bioscoopgevaar” en het “bioscoopkwaad” werd door 

deze populariteit extra gevoed. Hoewel het vraagstuk een positieve draai werd gegeven 

door suggesties dat film ook als educatief instrument ingezet kon worden, was de 

discussie – aangezwengeld door de confessionelen, maar later eveneens omarmd door 

liberalen – vooral negatief geladen. Arbeiders werden het meest vatbaar geacht voor de 

negatieve invloed die van de film uitging. Dibbets citeert uit een artikel dat op 7 juni 

1918 verscheen in het Algemeen Dagblad: “De bioscoop is de avondschool der arbeiders. 

[…] De hersens der menigte worden hier volgestopt door een machine die dwaasheid en 

leugen fijnmaalt tot een mengsel.”61  

Vele gemeenten hadden op dat moment een machtig middel voorhanden om deze 

verderfelijke invloed van deze “machine” enigszins binnen de perken te houden: de 

censuur. Plaatselijke bioscoopcommissies maakten uit of een film mocht worden 

vertoond en aan welke leeftijdscategorieën. Omdat dergelijke commissies inefficiëntie en 

ambiguïteit in de hand werkten, intensiveerde vanaf 1918 de roep om een centrale (dus 

landelijke) keuringscommissie. Volgens Dibbets zagen “de bestrijders van de bioscoop er 

een probaat middel in om het medium film voorgoed te onderwerpen aan een scherpe 

censuur waar niemand meer onder uit kon.”62  

In het herdenkingsboekje dat in 1959 ter ere van het vijftigjarig bestaan van Ons 

Huis uitgebracht werd, schrijft M.T. Brusse, de toenmalige voorzitter van het bestuur, dat 

in het volksontwikkelingswerk traditioneel gezien negatief werd gedacht over film. Zo 

liet in 1922 de invloedrijke pedagoog Philip Kohnstamm zich in het tijdschrift 

                                                 
60 Dibbets, Karel en Frank van der Maden, red. Geschiedenis van de Nederlandse Film en Bioscoop tot 

1940. Weesp: Het Wereldvenster, 1986. pp. 232. 
61 Ibid., pp. 236. 
62 Ibid. 
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Volksontwikkeling uiterst negatief uit over de mogelijke rol van het bewegende beeld in 

de buurthuizen. In de conclusie stelde hij:  

 

Wij zouden er nooit toe willen overgaan het product, dat binnen de gegeven 
begrenzingen van de theaterspeelfilm vrij goed te noemen is, in het 
ontwikkelingswerk te willen betrekken. Het filmbezoek houdt reeds al te veel 
mensen van ernstige ontwikkelingsarbeid af. Het trekken van filmminnend 
publiek naar de huizen voor volksontwikkeling door daar zulk werk te draaien, 
staat gelijk met het constateren van het feit dat men het beter acht dat de mensen 
zich in een ontwikkelingsorganisatie dan daarbuiten aan ontwikkeling 
onttrekken.63 

 
Hoewel Ons Huis tot en met de jaren 1920 uit de directe invloedsfeer van de cinema lijkt 

te zijn gebleven, deden zich vanaf het einde van dat decennium ontwikkelingen in zowel 

het nationale als het Rotterdamse veld van de cinema voor, die later wel degelijk van 

invloed zouden zijn op de perceptie van film en filmkunst in Ons Huis. 

 

1.3 Film als kunst 

Met de goedkeuring van de Bioscoopwet in 1926 kreeg de Centrale Filmkeuring vanaf 

1928 de bevoegdheid tot het keuren van films. Deze wet, in combinatie met een aantal 

belangrijke esthetische en technische veranderingen in de cinema, zou de discussie over 

de negatieve invloed van de commerciële film grondig doen veranderen.  

 Vanaf 1926 deed een nieuw soort film zijn intrede in de Nederlandse bioscopen: 

de Sovjetfilm. Het multi-interpretabele karakter van de films stond niet in de weg dat 

deze Russische producten gezien werden als “uitingen van een revolutionaire avant-

gardistische geest.”64 Ansje van Beusekom heeft in haar proefschrift aangetoond dat de 

vernieuwende Sovjetfilms van bijvoorbeeld Sergei Eisenstein en Vsevolod Pudovkin 

aanvankelijk in diverse publiekstheaters zijn vertoond. Pas vanaf het moment in 1927 dat 

de burgemeesters van de vier grote steden de vertoning van Pudovkins’s MATJ (DE 

MOEDER) verboden vanwege ontoelaatbare “bolsjewistische propaganda”, wist een groep 

                                                 
63 Brusse, pp. 25. 
64 Beusekom, Ansje van. Kunst en Amusement. Reacties op de film als een nieuw medium in Nederland, 

1895-1940. Haarlem: Arcadia, 2001. pp. 192. 
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jonge critici zich de Sovjetfilm op een eigenzinnige manier toe te eigenen.65 In de nacht 

van 13 op 14 mei 1927 werd DE MOEDER alsnog in besloten kring vertoond en daarmee 

zag de Amsterdamse Filmliga het levenslicht.66 

 Met de oprichting van de Nederlandsche Filmliga enkele maanden later, kwam er 

een netwerk tot stand waarin lokale onderafdelingen filmkunstvertoningen organiseerden 

buiten het reguliere bioscoopcircuit om. Hun programma’s bestonden voornamelijk uit 

Franse en Duitse avant-gardefilms en de Sovjetfilms die niet door de filmkeuring 

kwamen. Hoewel het alle Liga’s ging om de cinema als nieuwe kunstvorm, en daarmee 

de “zuivere” film te propageren, bestonden er wel degelijk verschillen in de perceptie van 

de rol van film in de samenleving tussen de lokale afdelingen. In zijn artikel “De hoge C 

aan de Coolsingel en het ritme van de grootstad” stelt Peter Rietbergen dat in 

tegenstelling tot de Amsterdamse filmcritici die bleven ageren tegen het “instituut 

bioscoop”, de Rotterdamse Filmliga veel minder belang hechtte aan een strikte scheiding 

tussen film als kunst en film als massamedium: “Film was gemeenschapskunst, een 

product van de nieuwe massasamenleving, dat vanuit die situatie een nieuwe esthetiek 

moest zien te ontwikkelen, door zijn vorm te ontlenen aan zijn oorsprong in de industrie 

en zijn inhoud aan algemene maatschappelijke problemen.”67 Deze opvatting zou in 

Rotterdam uiteindelijk resulteren in opmerkelijke samenwerkingen tussen het 

bioscoopbedrijf en de plaatselijke Filmliga.  

Niet alleen ontwikkelde zich vanaf de tweede helft van de jaren twintig een 

alternatief vertoningscircuit waarin film als artistiek medium bestudeerd werd en de 

toeschouwer de mogelijkheid werd geboden eens iets anders te bekijken, ook kranten en 

                                                 
65 De uitvoering van de bioscoopwet was op dat moment nog niet in werking getreden, waardoor de 
toelating van deze films nog onder de verantwoordelijkheid stond van de burgemeesters van de 
afzonderlijke gemeenten. 
Linssen, Céline, Hans Schoots en Tom Gunning. Het gaat om de film. Een nieuwe geschiedenis van de 

Nederlandsche Filmliga 1927-1933. Amsterdam: Filmmuseum en Uitgeverij Bas Lubberhuizen, 1999. pp. 
19. 
66 Van Beusekom, pp. 195. Wettelijk gezien konden besloten voorstellingen niet verboden worden. 
Het veelvuldig geciteerde manifest dat de Filmliga op 15 mei 1927 naar buiten bracht, luidde: “Eens op de 
honderd keer zien wij: de film. Voor de rest zien wij: bioscoop. De kudde, het commerciële regime, 
Amerika, Kitsch. In dit stadium zijn film en bioscoop elkaars natuurlijke vijanden.” 
67 Rietbergen, Peter. “De hoge C aan de Coolsingel en het ritme van de grootstad.” Interbellum Rotterdam – 

Kunst en Cultuur 1918-1940. Red. Marlite Halbertsma en Patricia van Ulzen. Rotterdam: NAI Uitgevers, 
2001. 45-67. 
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tijdschriften hielden zich in toenemende mate bezig met serieuze filmkritiek.68 In 

Rotterdam leidde dit tot een innige samenwerking tussen de Filmliga en de Nieuwe 

Rotterdamsche Courant, de NRC. In de rubriek “Filmkunst” van de NRC staken Liga-

critici zoals C.J. Graadt van Roggen hun kritiek op de (Amerikaanse) amusementsfilm 

“als hinderlijk obstakel in de ontwikkeling van de film tot kunstvorm” niet onder stoelen 

of banken.69 Dit tot grote ergernis van Rotterdamse exploitanten en de plaatselijke 

afdeling van de Bioscoopbond, die van mening waren dat het reguliere Rotterdamse 

filmprogramma niet de gewenste aandacht kreeg. In 1929 besloten de exploitanten de 

NRC te boycotten door niet langer te adverteren in het dagblad. 

 Omdat dit voor beide partijen een onwenselijke situatie opleverde, besloot in 1930 

de lokale Liga-voorzitter en tevens buitenlandredacteur van de NRC, Johan Huijts, met 

bioscoopmagnaat Abraham Tuschinski om de tafel te gaan zitten. Niet alleen werd het 

conflict de wereld uit geholpen, de twee maakten tevens plannen om tot een 

samenwerking tussen het bioscoopbedrijf en de Rotterdamse Filmliga te komen in de 

vorm van speciale voorvertoningen. Tuschinski deed hier nog een schepje bovenop door 

Rotterdam een eigen avant-gardetheater te beloven.70 

 

1.4 Corso Cinema en Studio 32 

Naast een bestaansrecht in het alternatieve vertoningscircuit van besloten vertoningen 

kreeg de kunstfilm in Amsterdam geleidelijk vaste grond onder de voeten: vanaf 1929 

vertoonde filmkunsttheater De Uitkijk dagelijks “de goede films zonder franje.”71 De 

pleiters voor film als kunstvorm hadden daar eindelijk mee bereikt dat films die de 

Nederlandse bioscopen doorgaans niet haalden, op passende wijze werden 

geprogrammeerd in een filmkunsttheater.72 Hoewel dit theater in haar beginjaren nauw 

verbonden was met de Amsterdamse afdeling van de Filmliga, was het in handen van de 

                                                 
68 Van Beusekom, pp. 196. 
69 http://www.filmkrant.nl/av/org/filmkran/archief/fk203/filmliga.html - Geraadpleegd 7 mei 2008. 
70 Velden, André van der. “Het Hofplein en de illusie van een wereldstad.” Interbellum Rotterdam – Kunst 

en Cultuur 1918-1940. Red. Marlite Halbertsma en Patricia van Ulzen. Rotterdam: NAI Uitgevers, 2001. 
93-120. 
71 Het theater hanteerde de slagzin: “...Kijk uit naar De Uitkijk...de goede films komen er toch...” 
72 Beusekom, pp. 195. 
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Maatschappij voor Cinegrafie NV, die de bioscoop niet louter exploiteerde uit artistieke 

bevlogenheid, maar er wel degelijk geld mee wilde verdienen.73 

 In Rotterdam werkte de plaatselijke Liga voor haar besloten voorstellingen samen 

met de in 1927 geopende (commerciële) Corso Cinema aan de Coolsingel 89. In het 

artikel “Rotterdam en de film”, gepubliceerd in de alternatieve reisgids Wat niet in 

Baedeker staat, schrijft filmcriticus en tevens Filmliga lid Graadt van Roggen in 1931:  

 
Aan den Coolsingel, waar ook de Royal zich bevindt, is tevens die bioscoop, die 
het meest lijkt op een avant-gardetheater:….de granaattrechter van de Filmliga 
Rotterdam, Corso Cinema. Het verschil van dit theater ten opzichte van andere 
theaters was, dat men tegelijk het recht en den plicht krijgt op een of andere wijze 
vóór of tegen de vertoonde film te demonstreren. Men fluite of applaudisseere 
zonder aanzien des persoons en vergete niet zich ook schriftelijk tot de directie te 
wenden met memories van grieven, dreigementen en dergelijk. Op die wijze 
“neemt men actief deel aan het cultureele leven van Rotterdam” en oefent een 
invloed ten goede uit op het programma.74 

 
De Corso Cinema was in handen van de Russische joodse immigrant Aron Chermoek die 

kennelijk een atmosfeer wist te creëren waarin op expliciete wijze over film geoordeeld 

werd. Ook hier echter, lag er – tot groot ongenoegen van de Amsterdammers – een 

Rotterdams sausje over de voorstellingen. Na afloop van de eerste voorstelling van de 

Rotterdamse Liga op 8 oktober 1927 brachten de onaangekondigde visiterende 

Amsterdammers Ed. Pelster en Hendrik Scholte verslag uit:  

 
Jullie middag miste sfeer […] houd een inleiding, zorg ervoor dat die afgrijselijke 
megaphoon in het vervolg zijn bek houdt en dat wij niet bij het uitgaan een 
papiertje krijgen dat er volgende week vertoond wordt “De Sheik” van Valentino, 
met medewerking van Enrico Caruso! Dat alles geeft zoo’n middag toch niet het 
cachet, dat het zoo nodig heeft!75

 

 
In een furieuze reactie maakte Huijts de heren duidelijk dat Rotterdam met haar 

voorstellingen geen intellectuele voogdij over de aanwezigen wilde uitoefenen. Na een 

briefwisseling leken beide afdelingen zich iets milder op te stellen, al bleven de 

Rotterdammers van mening dat het publiek niet met allerlei “uitleggingen” te lijf gegaan 

                                                 
73 http://www.uitkijk.nl/onderdeel.php?selecteer_lijst=3 – Geraadpleegd 8 mei 2008. 
74 Smit, Vanetta. Later ga ik alle dagen naar de bioscoop. Gij ook? Een onderzoek naar de Rotterdamsche 

Filmliga 1927-1933. Utrecht: Doctoraalscriptie, 2005. pp. 25-26.  
http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2006-0324-082925/UUindex.html 
75 Linssen, pp. 58-59. 
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hoefde te worden, terwijl men in Amsterdam het publiek als een stel onwetenden 

beschouwde.76  

Het in 1932 geopende Rotterdamse avant-gardetheater Studio 32 begaf zich met 

haar programmering op de grensvlakken van kunst en commercie. Tuschinski deed met 

dit theater aan de Pompenburgsingel weliswaar een “handreiking naar de culturele elite”, 

maar hield er desondanks de programmeringstouwtjes stevig in eigen handen.77 De 

bioscoopmagnaat had tot op dat moment in al zijn Rotterdamse bioscopen78 de smaak van 

de massa feilloos aangevoeld en hoewel Studio 32 naast een filmzaaltje tevens een 

expositieplek voor jonge Rotterdamse kunstenaars herbergde, wist de exploitant zelfs aan 

“het ogenschijnlijk autonome domein van de zuivere filmliefhebbers” zijn speciale 

amusementssausje toe te voegen.79 Zo bleef er bijvoorbeeld ruimte voor variété en 

cabaret.  

 Was het algemene gedachtegoed van de Filmliga in de eerste jaren van haar 

bestaan nog vooral een Amsterdamse aangelegenheid, geformuleerd door een aantal 

lieden die er volgens Hans Schoots vaak ongenuanceerde en antimoderne denkbeelden op 

na hielden, in de jaren 1930 kreeg de Liga een wat meer Rotterdamse inslag.80 Het 

Rotterdamse bestuur, zo heeft Vanetta Smit in haar doctoraalscriptie over de 

Rotterdamsche Filmliga uiteen gezet, had een zeer diverse samenstelling. Wanneer we 

echter alle persoonsprofielen naast elkaar leggen, zijn er heel wat gemeenschappelijke 

delers vast te stellen. In tegenstelling tot de Amsterdamse exponenten van de Liga81 

hadden de Rotterdammers het beeld voor ogen zoveel mogelijk mensen kennis te laten 

maken met de kunstfilm.82 De bestuursleden van de Rotterdamsche Filmliga toonden 

                                                 
76 Linssen, pp. 60. 
77 Van der Velden, pp. 109. 
78 In Rotterdam exploiteerde Tuschinski Thalia, Cinema Royal, Scala, Olympia en het chique Grand 
Theatre. In Amsterdam was hij de eigenaar van het gelijknamige bioscooppaleis aan de Reguliersbreestraat 
en van het Roxy Theater. 
79 Van der Velden, pp. 109. 
80 Schoots, Hans. “De geest maakt levend, het Amerikanisme doodt. De Filmliga tussen hoge en lage 
cultuur.” Het gaat om de film. Een nieuwe geschiedenis van de Nederlandsche Filmliga 1927-1933. Red. 
Céline Linssen. Amsterdam: Filmmuseum en Uitgeverij Bas Lubberhuizen, 1999. 149-216.  
Schoots typeert vooral Menno ter Braak op deze manier. Zijn denkbeelden zijn wel van dusdanige invloed 
geweest op de mission statements van de Amsterdamsche Filmliga, dat we de beweging in haar beginjaren 
op deze manier kunnen typeren. 
81 In het Amsterdamse bestuur zaten: Menno ter Braak, Hans Ivens, L.J. Jordaan, Hans van Meerten, Cees 
Laseur, Charley Toorop, Henrik Scholte en als technisch adviseurs Joris Ivens en Ed. Pelster. 
82 Smit, pp. 31. 
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ieder op hun eigen manier hun betrokkenheid bij het politieke, culturele en kunstzinnige 

leven. Volgens Huijts, die later zijn herinneringen aan de Liga-tijd optekende in het 

Rotterdams Jaarboekje, waren alle bestuursleden terug te vinden op de ledenlijst van de 

Rotterdamsche Kring, “in die tijd, méér dan de Kunstkring, centrum […] van het 

intellektuele leven in Rotterdam.”83  

Allen geboren vlak voor of na de eeuwwisseling (meestal niet in Rotterdam), 

hadden zij bij de oprichting van de Filmliga hun maatschappelijke carrière al enigszins in 

de steigers gezet. Deze achtergrond stond bijna haaks op die van de Amsterdamse 

oprichters, die “in het rumoerige milieu van Kring en studentenmaatschappij thuis 

was.”84 Eerste voorzitter J.J.P. Oud bijvoorbeeld (1890-1963), stadsarchitect van de 

gemeente Rotterdam, paste de internationale stroming van het Nieuwe Bouwen toe in zijn 

ontwerpen. Hij hield er een internationaal netwerk op na, waartoe architecten als Mies 

van der Rohe en Le Corbusier behoorden. De eerder genoemde Johan Huijts (1897-

1995), die Oud al zeer spoedig zou opvolgen, was werkzaam als buitenlandredacteur bij 

de NRC en tevens Sovjetkenner. Het bestuur kende verder een predikant, een psychiater, 

een bankier, twee schrijvers en een architect.85 Behalve dat zij veelal een zogenoemd 

“vrij beroep” beoefenden, hielden de Rotterdamse Film Liga bestuurders er vaak ook 

specifieke levensbeschouwelijke en politieke posities op na. De tweede secretaris uit het 

bestuur van 1927, Nico Rost (1896-1967), was lid van de communistische partij en 

architect Brinkman van de Nederlandse Theosofische Vereniging. Tot slot was een 

aanzienlijk deel van deze heren actief binnen Rotterdamse culturele instellingen, zoals het 

Rotterdamsch Leeskabinet.86 

                                                 
83 Huijts, Johan. “Filmliga Rotterdam (1927-1933).” Rotterdams Jaarboekje 8.3. Rotterdam: 
Gemeentearchief, 1975. 265-287. pp. 266. 
De Rotterdamsche Kring was een in 1913 opgerichte vereniging met als doelstelling “het scheppen van een 
intellectueel-cultureel centrum, bestemd voor de Rotterdamse handelskringen, die krachtens hun 
economische positie van oudsher de cultuurdragers van deze stad waren geweest en voor degenen, die op 
grond van een wetenschappelijke of artistieke opleiding en functie voor deze kring een aanwinst 
betekenden of er zich toe aangetrokken voelden.” In april 1942 werd de vereniging opgeheven. Zie ook 
GAR 274, inleiding. 
84 Ibid. 
85 Vice-voorzitter Van der Pot (1885-1968) was predikant, algemeen lid S.J.R. de Monchy (1893-1969) 
psychiater, Jacob Mees PRzn (1885-1970) bankier, Nico Rost (1896-1967) en Jef Last (1898-1972) 
schrijvers. 
86 Smit, pp. 31-42. 
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 De Rotterdamse afdeling werd gedurende vrijwel haar hele bestaan geleid door 

journalist en Sovjetkenner Huijts. De “ongebonden radicaal” schopte het op 12 september 

1931 tot voorzitter van de landelijke Liga, waarvoor hij in Rotterdam kon blijven, want 

het hele bestuur kreeg vanaf dat moment zitting in de Maasstad.87 Volgens Céline 

Linssen zou hij niet de man blijken die de Liga door de politiek gevoelige jaren dertig 

kon loodsen. Zijn drukbezette agenda, weinig charismatische uitstraling en onhandige 

omgang met gevoelige kwesties zorgden ervoor dat het Liga-werk grotendeels op de 

schouders van anderen terecht kwam. Niettemin, zo stelt Linssen, had zijn aanpak ook 

enig positief effect. Zijn pleidooien voor een groter publiek voor de betere film, de 

geluidsfilm en een ontspanningsfilm op zijn tijd mogen gerust strijdig worden genoemd 

met de denkbeelden van Liga-exponenten van het eerste uur, zoals Menno ter Braak en 

Hendrik Scholte. De twee puriteinen van de Amsterdamsche Liga moesten niets van 

ontspanningsfilms hebben en bezagen de komst van de geluidsfilm in 1929 met de nodige 

scepsis. Huijts was minder puriteins en een vergelijkbare, meer bemiddelende houding 

zou hij later ook aannemen als coördinator van Kunstcentrum ’t Venster.88 

 
Gedurende het bestaan van de Rotterdamse liga als onderdeel van een landelijk 

opererende beweging, valt op basis van bovenstaande op te maken dat zij zich op 

essentiële punten bleef onderscheiden van haar Amsterdamse zuster. Volgens Huijts 

toonde “het optreden der Filmliga Rotterdam […] een belangrijk minder revolutionair en 

agitatorisch karakter dan in de hoofdstad het geval was.”89 De Rotterdammers probeerden 

bij het publiek een bepaald besef van “de goede film” te bepleiten en “langs die omweg 

ervoor te zorgen dat zij ook in de bioscoop te zien kwam.”90 Belangrijkste oorzaken van 

deze afwijkende strategie waren de achtergrond van de betrokkenen (ouder en minder 

revolutionair) en de erkenning van het massale en industriële karakter van het film- en 

bioscoopbedrijf. 

 

 

 

                                                 
87 Linssen,  
88 Ibid., pp. 130-138. 
89 Huijts, “Filmliga Rotterdam (1927-1933).”, pp. 266. 
90 Ibid. pp. 269. 
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1.5 Oorlog en culturele wederopbouw 

Op 14 mei legde de Duitse luchtmacht met een bombardement dat slechts een kwartier 

duurde het centrum van Rotterdam volledig in de as. Niet alleen werden 24.000 

woningen verwoest, van de culturele infrastructuur bleef evenmin veel over. Bioscopen 

waren van oudsher geconcentreerd aan de Hoogstraat en de Coolsingel. Het 

bombardement, in combinatie met de daaruit ontstane vuurzee, trof twaalf van de 

negentien theaters. Het centrum hield ironisch genoeg alleen het door het Duitse UFA-

concern geëxploiteerde Luxor Palast over. Daarnaast stonden nog zes buurtbioscopen 

overeind.91 

 De bioscoopbranche toonde echter al snel haar vitaliteit: E.J. Weier, zoon van de 

voor de oorlog met zijn reizende bioscoop Excelsior rondtrekkende Emil Joseph Weier, 

vertoonde films in de verenigingsgebouwen Palace aan de Zomerhofstraat en Courzand, 

aan de Courzandseweg op de Heijplaat. Verder vond Cineac NRC in het Beursgebouw 

aan de Coolsingel een vervangende locatie om haar journaals uit te zenden en werd in 

1943 bioscoop Rex aan de 1e Middellandstraat geopend. 92 De programmering van deze 

bioscopen bestond voornamelijk uit Duitse en Italiaanse films die vanwege hun 

propagandistische karakter waren goedgekeurd door het nationaalsocialistische 

Rijkscommissariaat.  

Zoals in het inleidende hoofdstuk al werd opgemerkt, kende Rotterdam na de 

bevrijding nog lang een traditie van feestavonden. Met de oorlog nog op het netvlies 

gebrand, zal dit laagdrempelige vermaak de moraal van de Rotterdammer ongetwijfeld 

hoog hebben gehouden. Tijd om de oorlog écht te verwerken gunde men zichzelf 

namelijk niet; er werd direct gestart met de wederopbouw. Van de Laar stelt dat het 

Basisplan voor de wederopbouw van Rotterdam “niets anders was dan een 

bestemmingsplan, beperkt tot slechts vier stedelijke functies: verkeer, werken, wonen en 

recreëren.”93 Winkels werden gecentreerd rond de Coolsingel en de Hoogstraat, cultuur 

in het gebied rondom Museum Boijmans Van Beuningen en bedrijfspanden bij de 

Goudsesingel. De ontwerpers zagen voor het stadscentrum een zo klein mogelijke 

                                                 
91 Romer, Herman. Fantasie, illusie en betovering: herinneringen aan Rotterdamse bioscopen 1896-2004. 
Zaltbommel: Aprilis, 2004. pp. 127. 
92 www.cinemacontext.nl – geraadpleegd 10 mei 2008. 
Romer, pp. 130-131. 
93 Van de Laar, pp. 457. 
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woonfunctie weggelegd en schiepen veel ruimte voor de verwachte toenemende 

verkeersstromen. Van Traa, de manager van het project, reserveerde tevens een tweede 

muziek- en cultuurkwartier op de hoek van de Westersingel en de Stationsboulevard. Er 

moesten een schouwburg- en muziekzalencomplex, een ruime parkeerplaats en horeca 

verrijzen.94 

Het Basisplan stond weliswaar voor een nieuw en socialer Rotterdam te creëren, 

het was vooral pragmatisch van aard. Een studie die eveneens de gedachten over een 

naoorlogse stad heeft helpen vormen, maar tegelijk toegaf dat de praktische 

uitvoerbaarheid van haar plannen niet te hebben onderzocht, was De stad der toekomst, 

de toekomst der stad, uitgevoerd onder leiding van ingenieur Bos. Waar in het basisplan 

voor de wederopbouw vooral werd bekeken hoe het stadscentrum zo snel mogelijk haar 

oude functie kon hervatten, beschouwde de studiegroep van Bos Rotterdam als een 

samenhangend geheel van zelfstandige wijken met ieder een eigen centrum en “stadhuis”, 

in de vorm van het wijkhuis. Ten aanzien van de kunsten stelde de studiegroep dat het 

altijd “zo practisch ingestelde” Rotterdam op dit gebied nog een inhaalslag te maken had. 

Evenals in de uitgangspunten van de volksontwikkeling, betrok de studiegroep het 

“verheffen van het volk” in haar plannen: “Nog afgezien van de bijzondere, moeilijk te 

begrijpen vormen, is de kunst ver komen te staan van de massa; ook de cultuur van het 

verleden is voor die massa een onbekende grootheid geworden, omdat zij zelf cultuurloos 

is.”95 

Hoewel Bos en consorten vooral een aanzet boden tot de gedachtevorming over 

een nieuwe stad, gaven zij in hun boek eveneens concrete aanwijzingen over het soort en 

aantal te stichten culturele instellingen. Zo werd voorgesteld twee schouwburgen te 

bouwen, een toneelschool te openen, twee toneelgezelschappen te financieren, 

dependances van Museum Boijmans Van Beuningen op te richten in de volkshuizen en 

de Volksuniversiteit, een filharmonisch orkest en kamerorkest te subsidiëren en een 

conservatorium te stichten. 96 Plannen voor het filmwezen waren er ook. Als laatste in de 

                                                 
94 Van de Laar, pp. 462. 
95 Bos, pp. 245. 
96 Hoe paternalistisch de houding van de studiegroep was, blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat: “Er 
moet tegenwicht worden geboden tegen het reeds bestaande op veel lager peil staande volkstoneel, dat nog 
steeds grote aantrekkingskracht heeft voor de massa.” Bos, pp. 252. 
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culturele hiërarchie van de groep Bos werd het “sociale opium” besproken.97 Ondanks het 

geconstateerde zeer lage niveau van het medium, zag de groep mogelijkheden de cinema 

een functie te geven in de volksontwikkeling:  

 
De wijkgedachte is hierbij wederom zeer belangrijk: wanneer in alle wijken zalen 
zijn waarin films kunnen draaien, en het publiek in de wijken voor de goede 
ontwikkelende film gewonnen wordt door goede voorbereiding en de vertoning 
zelve, dan kan daardoor een invloed ten goede uitgaan op wat in de bioscopen 
vertoond wordt.98  

 
De taak om het publiek goed voor te bereiden zagen de schrijvers weggelegd voor een op 

de Filmliga lijkende organisatie, een vereniging van “Filmvrienden”. 

In de nogal elitaire manier waarop Bos en de zijnen de kunsten benaderden, 

ontbrak opvallend genoeg een plan tot de oprichting van een avant-gardistisch 

filmtheater. Kennelijk was het vertrouwen in het werk van de “Filmvrienden” groot en 

verwachtte de studiegroep dat bioscoopbezoekers door de vertoningen in wijkzalen 

dusdanige kritische vaardigheden ontwikkelden, dat “valse voorstellingen, schijnmoraal 

en sensatie” automatisch uit de bioscoop geweerd zouden worden. 99 Blijkens dit plan 

werd aan een apart avant-garde filmtheater dus niet gedacht. In de hierop volgende 

paragrafen zal echter blijken dat er in de Maasstad wel degelijk ruimte bleef voor zowel 

een filmkritische groep als een avant-gardistisch filmtheater. 

 

1.6 “Met de Umwelt in relatie treden” 

Ons Huis had voor zover dat mogelijk was haar buurthuiswerk voortgezet tijdens de 

oorlog, waardoor de onderlinge contacten tussen de bestuursleden eveneens waren 

bewaard. Proost oefende tot 1945 zijn predikantschap in een Noord-Hollandse gemeente 

weer uit, maar keerde direct na de bevrijding terug naar de Gouvernestraat. Daar vond 

weliswaar herstel van de vooroorlogse situatie plaats, maar werd ook een proces van 

heroriëntatie op de functies van het volkshuis in gang gezet.100  

 Uit diverse documenten blijkt dat het vooral Proost is geweest die in 1945 nieuwe 

manieren van buurthuiswerk uitdokterde. Eén gedachte speelde hierbij een centrale rol: 
                                                 
97 Ibid., pp. 258. 
98 Bos, pp. 258. 
99 Ibid. 
100 Brusse, pp. 24.  
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het gesproken en geschreven woord zou niet langer in staat zijn de massa te bereiken. 

Alle aandacht moest worden gegeven aan het beeld. Dit zou overigens geen volledige 

breuk betekenen met het buurthuiswerk van voor de oorlog. Volgens Brusse had er aan 

het einde van de jaren 1930 al wel eens een positieve verwijzing naar een speelfilm 

gestaan in de Brandaris, het orgaan van de ontwikkelingsclub. Verder stelt hij dat men 

altijd geprobeerd had de beeldende kunsten naar Ons Huis te halen. Een tweede, en 

tevens zeer belangrijke factor in de vorming van Proosts gedachten was de publicatie van 

De stad der toekomst, de toekomst der stad. Bos, leider van de auteursgroep, was ten tijde 

van de publicatie eveneens lid van het bestuur van Ons Huis, terwijl Proost zelfs deel 

heeft uitgemaakt van die studiegroep. Hoewel uit bronnen niet te achterhalen is wat zijn 

precieze functie en bijdrage is geweest, staat zijn naam wel degelijk vermeld in het 

colofon. 101 Bos en Proost zouden dus de initiators geweest kunnen zijn van het idee Ons 

Huis een bredere culturele functie toe te kennen. Hierbij dacht de studiegroep ook aan het 

leggen van contacten met beeldende en reproducerende kunstenaars om het “isolement” 

waarin het volkshuiswerk verkeerde, te doorbreken.102 Wanneer Ons Huis nieuwe 

mensen wilde verwelkomen, had het dus een nieuwe weg in te slaan.  

Dat “dominee” Proost zo gemakkelijk zijn eigen “para-parochie” kon stichten, 

had hij zelf in 1945 waarschijnlijk niet kunnen voorzien.103 De nieuwe weg diende zich 

echter bijna als vanzelf aan met de komst van kunstenaarsgroep “R”. Om tot een 

reconstructie te komen van de beweegredenen en activiteiten van de kunstenaars, heeft de 

latere kunstcoördinator Huijts in de jaren zeventig een aantal betrokkenen geïnterviewd. 

Wally Elenbaas (1912), grafisch kunstenaar, herinnerde zich dat na afloop van de oorlog 

klasgenoten van “de Academie” elkaar weer opzochten bij Elenbaas thuis.104 Toen de 

groep zich bleef uitbreiden, benaderde de graficus (tevens lid van Ons Huis) Proost met 

                                                 
101 Huijts, De Venstergroep, pp. 31. Proost is kennelijk vanuit Noord-Holland bij het wel en wee van 
Rotterdam intensief betrokken gebleven. Hoe dat precies is gebeurd, wordt uit de bronnen over deze 
periode niet duidelijk.  
102 Brusse, pp. 26. 
103 In het boek De Venstergroep wijdt Johan Huijts enkele hoofdstukken aan de situatie direct na de oorlog. 
Lopes Cardozo, de derde directeur, merkt hier op dat Proost lang niet zo socialistisch was als zijn 
voorganger De Koe. Proost was vooral een predikant, een dominee. Vanwege zijn hardnekkige vertrouwen 
in het beeld en zijn protestantse achtergrond schildert Lopes Cardozo Ons Huis daarom af als Proosts 
“para-parochie”. pp. 24-25. 
104 Met “de Academie” wordt De Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen 
bedoeld.  
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de vraag of Ons Huis een ruimte ter beschikking had voor de groep. Deze 

kunstenaarsgroep bleek echter te groot en te divers om te kunnen samenwerken. 

Uiteindelijk bleef een “steriel groepje van enkele dominerende figuren” (de uiteindelijke 

Groep R) over, die volgens Elenbaas Proost zo ver hebben gekregen dat hij ’t Venster, 

een bioscooptheater en tevens expositieruimte á la Studio 32, liet bouwen.105 

E. Lopes Cardozo, die Proost in 1948 zou opvolgen, stelde dat de predikant niet 

zomaar met de Groep R in zee was gegaan. Proost besefte dat hij met Elenbaas en de 

zijnen “het beeld” in al haar facetten naar Ons Huis kon halen.106 Dat het binnenhalen van 

de groep misschien niet direct aansloot bij de sfeer van het buurthuis, blijkt uit een 

getuigenis over “ongemakkelijke gevoelens” van kunstschilder Nico Benschop: “Dat hele 

Ons Huis had een beetje een AJC-sfeer (Arbeiders Jeugd Centrale) en dat is een sfeer die 

volkomen vloekt met de veel progressievere sfeer van.. nou ja.. het nieuwe van de 

kunst.”107 De frictie tussen het traditionele ontwikkelingswerk en de kunsttak binnen Ons 

Huis was volgens Benschop nog steeds aanwezig toen ’t Venster eenmaal gebouwd werd: 

“Een soort aversie tussen de twee groepen.. zoals een burger denkt en de kunstenaar.. dat 

vond je daar eigenlijk ook wel terug.”108 

Voor Groep R stond de maatschappelijke dimensie van de kunst voorop, maar 

tegelijkertijd zochten de kunstenaars naar een autonome positie waarin zij zoveel 

mogelijk hun eigen stempel op de programma’s of kunstwerken konden drukken. Hoewel 

de groep volgens Daan den Dikkenboer, die ook door Huijts geïnterviewd werd, 

nauwelijks als homogeen beschouwd kon worden, publiceerden ze in 1947 onder de 

naam “Geschrift no. 1” een collectief pamflet met daarin hun theorieën over kunst.109 

Zoals in de inleiding al beschreven is, keerden de Rotterdammers zich tegen “ieder 

traditionalisme dat in onze tijd een remmende invloed heeft op de sociale en culturele 

vooruitgang.” De groep nam zich verder voor samen te werken met “gelijkgerichte 

groepen”, moderne procedés toe te passen ter vervanging van het kostbare monotype en 

“via bestudering van de psychologische betekenis van de kleur, de lijn en de compositie 
                                                 
105 Huijts, De Venstergroep, pp. 23. 
106 Ibid., pp. 29. 
107 Ibid., pp. 38. 
108 Ibid., pp. 39. 
109 Ibid., pp. 41. De exacte datum van de publicatie is niet bekend. Aangezien de heren zich in december 
1946 formeerden en hun eerste tentoonstellingen programmeerden in het seizoen 1947/1948, is het 
aannemelijk dat het geschrift in de eerste helft van 1947 geschreven is. 
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te komen tot een bepaling van de uitdrukkingskracht en de mogelijkheid, die het 

kunstwerk in deze tijd nodig heeft.”110 Het pamflet was ondertekend door de acht en voor 

vijftig cent bij de administratie van Ons Huis te verkrijgen.111  

Volgens Den Dikkenboer was de groep dus vrij heterogeen qua theorieën en stijl. 

Benno Wissing, die in 1946 pas 23 was, wordt genoemd als geestelijk vader, terwijl Piet 

de Hoog (geboortejaar onbekend) het geschrift formuleerde. Verder blijkt uit het relaas 

van Den Dikkenboer dat niet ieder groepslid in gelijke mate meedacht over de koers die 

ingeslagen zou moeten worden. Louis van Roode bijvoorbeeld, “bleef enorm 

individualistisch […] vond het wel gezellig dat er iets was en deed daar tot op zekere 

hoogte aan mee.” En Nico Benschop “zag de zaken niet zo veel anders alleen was hij een 

jaar of tien ouder. Hij vond het wel een interessant gebeuren… een jonge voortroep die 

aan de weg ging timmeren.”112 De uiteenlopende leeftijden en kunstrichtingen van de 

heren zou de heterogeniteit binnen de groep kunnen verklaren. Bij hun formatie in 1946 

was de jongste, Wissing, 23, terwijl de oudste, Benschop, 39 was. Hiermee stond de 

carrière van de jongere garde nog in de startblokken, terwijl bijvoorbeeld Elenbaas en 

Benschop al een behoorlijk portfolio hadden opgebouwd en beter in staat waren van hun 

kunst te leven.113 Zo wordt Benschop genoemd als degene “waar je altijd kon eten, als hij 

dan geld had.”114  

Al het idealisme van de acht heren ten spijt, in terugblikken werd ook geregeld 

over opportunistische motieven gesproken om Ons Huis te betrekken. De kunstenaars 

zochten naar een nieuwe kunststijl, maar er moest ook brood op de plank komen. Ons 

Huis werd gezien als centrum dat kon bemiddelen tussen de kunstenaar en de 

opdrachtgever. Wissing vertelde daarover dat de heren geenszins afhankelijk wilden zijn 

                                                 
110 Huijts, De Venstergroep, pp. 44. 
111 De acht kunstenaars waren: Nico Benschop (Rotterdam, 1907), Daan den Dikkenboer (Rotterdam, 
1918), Wally Elenbaas (Rotterdam, 1912), Cor Engelse (geboorteplaats en -jaar onbekend), Piet de Hoog 
(geboorteplaats en -jaar onbekend), Louis van Roode (Delft, 1914), Jan Roos (geboorteplaats en -jaar 
onbekend) en Benno Wissing (Oosterbeek, 1923). 
De geboortejaren zijn achterhaald via de online databank van het Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie (RKD).  
http://website.rkd.nl/Databases/RKDartists/view?searchterm=RKDartists – geraadpleegd 22 mei 2008. 
112 Huijts, pp. 44. 
113 Elenbaas had in de jaren dertig een reputatie opgebouwd als arbeidersfotograaf. Studio 32 organiseerde 
een van zijn eerste exposities.  
Meyer, Han.“De Venstergroep: kunst in het naoorlogse Rotterdam. Een Rotterdams experiment.” Traverse 
1.3 (1984): 4-9. 
114 Ibid. 
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van het mecenaat of overheidsregelingen (in 1956 zou pas de Beeldende Kunstenaars 

Regeling tot stand komen). Gelukkigerwijs was de financiële positie van Ons Huis niet 

bepaald ongunstig: het kapitaal van de vereniging was op “merkwaardige wijze” door de 

oorlog heen gemanoeuvreerd.115 Bovendien stond Proost genereus tegenover Groep R 

waardoor ze “alles lieten komen wat ze nodig hadden en de rekening naar Ons Huis lieten 

sturen.” De “kleine revolutionair” had desondanks niet zoveel armslag vanwege zijn 

gebondenheid aan het bestuur en moest dientengevolge voorzichtig te werk gaan in zijn 

pogingen de kunstenaars een productieve rol in de maatschappij te doen spelen. 116 

Volgens Huijts is achteraf niet precies vast te stellen welke tentoonstellingen uit 

naam van Groep R zijn georganiseerd. In seizoen 1947/1948 werden in totaal twaalf 

exposities aangekondigd, waarvan er vijf onder verantwoordelijkheid van de groep 

vielen. Vanaf 18 oktober 1947 organiseerden de kunstenaars de tentoonstelling De Wand, 

die volgens het jaarverslag van Ons Huis als belangrijkste en meest succesvolle 

gekarakteriseerd kon worden.117 Het experiment van een collectieve, anonieme creatie als 

onderdeel van de architectuur stond hierbij voorop. Volgens Wissing waren het 

“vroegtijdige happenings” waarin de ervaring van het tentoonstellingsbezoek voorop 

stond. Ieder wendde zijn eigen techniek aan om een aantal grote doeken tot een eenheid 

te laten smelten.118 Dat het tot een eenheid in zowel de kunstwerken als de achterliggende 

methoden nauwelijks kwam, blijkt ook uit krantenartikelen waarin het groepsproces met 

argusogen gadegeslagen werd. Menig journalist had door dat de wandschildering 

duidelijk het stempel van Louis van Roode droeg.119 

 Naast wandschilderingen profileerde de groep zich met de toepassing van de 

zogenaamde eensteenslithografie. In 1984 vertelde Elenbaas in het linkse tijdschrift 

Traverse dat de stijlen van de kunstenaars weliswaar uiteen liepen, maar dat de 

ontwikkeling van de eensteenslitho een gezamenlijk project was: “Deze vorm van 

                                                 
115 Huijts, De Venstergroep, pp. 62. 
116 Ibid., pp. 62-63. 
117 Tijd- en ruimtegebrek maken het onmogelijk op alle tentoonstellingen van Groep R in te gaan. Daarom 
beperk ik mij tot het bespreken van De Wand, aangezien deze expositie het meest in de belangstelling heeft 
gestaan (en waarover het meeste bekend is). 
118 Huijts, pp. 81-86. 
119 In GAR 74.160 zijn krantenartikelen opgenomen waarin de tentoonstelling besproken wordt. Ik heb 
hierbij gebruik gemaakt van het Algemeen Dagblad (21 oktober 1947), het Parool (22 oktober 1947) en het 
Vrije Volk (publicatiedatum onbekend). 
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lithografie was volgens ons, door z’n lage prijs een demokratische vorm van kunst.”120 

De kleurrijke litho’s, die het resultaat van deze gezamenlijke kunstvorm waren, hebben 

Rotterdam als grafiekstad op de kaart gezet.121 

 
1.7 Plannen tot een avant-gardistisch bioscooptheater 

Terwijl de groep nog enkele keren exposeerde (De Wand zou ook in Den Haag 

tentoongesteld worden), namen de plannen voor een filmtheater steeds concretere vormen 

aan. Uit het zeer fragmentarische boek van Huijts over de Venstergroep wordt duidelijk 

dat eind december 1945 een “Vereniging Vrienden van de Film” opgericht werd. De 

filmliefhebbers konden gratis beschikken over de Grote Zaal van het volkshuis. Deze 

ruimte was niet erg geschikt voor filmprojectie en het was lastig aan nieuwe films te 

komen omdat Ons Huis niet bij de Nederlandse Bioscoop Bond (NBB) was 

aangesloten.122 Volgens Huijts bracht zowel deze vereniging als het groepje kunstenaars 

het idee naar voren een “cinema d’art” met “sociale inslag” te beginnen. De kunstenaars 

zagen een filmtheater niet alleen als een werkplaats en daarmee inkomstenbron, maar ook 

als magneet voor een potentieel koperspubliek. Verder spreekt Huijts over een voorloper 

van Filmliga ’t Venster, Filmliga 45, die haar voorstellingen in het Luxortheater gaf, 

maar wel haar secretariaat in Ons Huis gevestigd had. 123 De roep vanuit de verschillende 

in Ons Huis opererende groepen om een eigen filmtheater was dus groot.124 

Desalniettemin hielden Proost en zijn bestuur de touwtjes stevig in handen en was er 

nauwelijks sprake van een inhoudelijke dialoog met deze groepen. Huijts citeert 

Elenbaas, die aangeeft dat het “oude Ons Huis” [de personen die betrokken waren bij de 

ontwikkelingsclubs, JSN] onwelwillend bleef staan tegenover de kunstenaars en dat 

Proost hen bovendien nauwelijks van informatie voorzag.125  

                                                 
120 Meyer, pp. 7. 
Er bestaan geen foto’s meer van het kunstwerk. Bovenstaande beschrijving is dus heel algemeen en 
gebaseerd op secundaire literatuur. 
121 http://www.kunstbus.nl/agenda/2005/1258981.html - geraadpleegd 22 mei 2008. 
122 Over de “Vereniging Vrienden van de Film” is in het GAR niets terug te vinden. 
123 Huijts, pp. 107-109. Ook over Filmliga 45 is in het GAR geen documentatie bewaard gebleven.  
124 Parallel aan de oprichting van het filmtheater liep de oprichting van een kunstcentrum. Omdat het 
filmtheater hier onderdeel van zou gaan uitmaken en dit hoofdstuk zich concentreert op de 
ontstaansgeschiedenis van het theater, wordt vaker over het filmtheater dan het kunstcentrum gesproken, 
terwijl het hier in feite gaat om dezelfde ontwikkeling. 
125 Huijts, pp. 110. 
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Halverwege 1947 werd het onderwerp “filmtheater” binnen het bestuur een steeds 

prominenter vergaderpunt. Tijdens een vergadering gehouden op 25 juni presenteerde 

Proost zijn rapport waarin hij de bouw van een kunstcentrum met daarin een bioscoop 

rechtvaardigde.126 Proost, die voor zijn aftreden in 1948 kennelijk alles op alles zette om 

de bouw goedgekeurd te krijgen, had een uitgebreide studie geschreven waarin hij vooral 

de redenen voor de oprichting van een filmtheater uiteenzette, maar nauwelijks aandacht 

schonk aan de vraag hoe het er in de praktijk uit moest komen te zien.127 Omdat de in dit 

rapport verwoorde wensen uiteindelijk bijna allemaal tot uitvoer zijn gebracht, kan het 

beschouwd worden als een belangrijk document ten aanzien van wat we vandaag de dag 

de mission statements van het bestuur zouden noemen. In de hierop volgende paragrafen 

zal aan de hand van Proosts rapport een reconstructie gemaakt worden van die 

statements. 

Proost begint zijn analyse met de mededeling dat na de oorlog het algemene 

verlangen groeide “naar een niet te groot, intiem filmtheater om de verkeerde invloed van 

bioscoop op jongeren en ouderen tegen te gaan.”128 In deze mededeling klinken zowel de 

paternalistische drang naar volksverheffing als de idealen van de vooroorlogse Filmliga 

door: wanneer bezoekers kennis zouden nemen van de “goede” film zou men vanzelf 

minder ontvankelijk worden voor het aanbod in de gemiddelde Rotterdamse bioscoop. 

Vervolgens gaat hij in op de argumenten van de groepen die de roep om een filmtheater 

tot nu toe concreet gestalte hebben gegeven: de Vereniging Vrienden van de Film, Groep 

R en de studiegroep onder leiding van ingenieur Bos. Hij geeft hierbij aan dat het soort 

theater dat deze groepen voor ogen hebben vergelijkbaar is met De Uitkijk en Kriterion in 

Amsterdam.129 Bestaande en verdwenen Rotterdamse theaters laat hij links liggen in zijn 

verhaal.130 

Vervolgens verdedigt hij de stelling dat een kunstcentrum en theater goed binnen 

het volksontwikkelingswerk van Ons Huis zouden passen. Het zal weliswaar tot de 

“periferie” van de activiteiten behoren, maar is toch een belangrijk element in het werk 
                                                 
126 GAR 74.2. 
127 GAR 74.159. 
128 Ibid., pp. 1. 
129 De Uitkijk noemt hij vanwege de programmering, Kriterion vanwege de studenten die er werkzaam 
waren. 
130 Het is merkwaardig dat Proost Studio 32 in zijn verhaal links laat liggen, terwijl de opzet van het 
toekomstige Venster in vele opzichten vergelijkbaar was met dit theater.  
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van Ons Huis, dat op een hoog peil moet staan.131 Proost ontkracht het idee dat een 

kunstcentrum en filmtheater zullen dienen als inkomstenbron voor het intensieve 

(primaire) werk. Het gebouw beschouwt hij als goed geschikt voor een tentoonstellings- 

en filmzaal. Een drastische verbouwing zal onontkoombaar zijn, maar heeft als voordeel 

dat bepaalde “dode hoeken” opnieuw in gebruik genomen worden. Ter verdediging van 

het avant-gardistische karakter van het filmtheater neemt de directeur een 

vooruitstrevende, maar ook enigszins utopische houding aan. Hij noemt Rotterdam, met 

slechts elf bioscopen en dalende bezoekersaantallen, in vergelijking tot Amsterdam een 

“slechte filmstad”, maar stelt: “De belangstelling voor de goede film moet blijkbaar in 

brede kringen nog gewekt worden. Gelijk voor zoveel de belangstelling hier nog gewerkt 

moet worden voor toneel, voor muziek, voor het museum etc.”132 Hij voegt hier aan toe 

dat de Gouvernestraat een prima locatie is voor een dergelijke missie: jaarlijks bezoeken 

50.000 mensen het centraal gelegen Ons Huis en het eveneens in de straat gelegen 

zalencentrum Odeon trekt zo mogelijk nog meer bezoekers. 133  

Hoewel Proost in zijn rapport toegeeft dat de rol van Groep R binnen Ons Huis 

nog uitgekristalliseerd moet worden, ziet hij de groepsleden wel degelijk als toekomstig 

werknemers van het kunstcentrum en de filmzaal. Hij spreekt over een eigen 

reclamebureautje dat de publiciteit van de expositie en de films kan verzorgen en een 

winkel (waarvan niet duidelijk is wat er verkocht gaat worden, maar waarschijnlijk had 

Proost hier de kunstwerken van Groep R in gedachten). De analyse wordt afgesloten met 

een exploitatiebegroting. Hieruit blijkt dat hij al met de toekomstig architect Jaap 

Bakema om de tafel had gezeten, want de verbouwing raamt hij op fl 60.000,-. De rest 

van het benodigde kapitaal (fl 40.000,- voor de apparatuur en fl 20.000,- bedrijfskapitaal) 

maakt een totale investering van fl 120.000,- noodzakelijk. In de begroting wordt niet 

expliciet vermeld hoe dit gefinancierd zou moeten worden, maar in de notulen van 28 

december 1948 valt te lezen dat de ledenvergadering toestemming verleende een 

                                                 
131 Proost draagt, behalve zijn idee over het tegengaan van de slechte invloed van de gewone Rotterdamse 
bioscopen, nauwelijks argumenten aan om te onderbouwen waarom film zo’n belangrijke rol in de 
volksontwikkeling zou kunnen spelen. 
132 GAR 74.159. pp. 4. 
133 Het is niet duidelijk of het hier gaat om 50.000 unieke bezoekers of 50.000 bezoeken. 
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hypotheek af te sluiten op naburige panden die eveneens in het bezit waren van Ons Huis 

en zo het vereiste bedrag in zijn geheel te lenen.134  

Uit de begroting blijkt verder dat de bioscoop een kostenneutrale balanspost zou 

moeten worden: de jaarlijkse entreegelden (gebaseerd op tweehonderd zitplaatsen, een 

bezettingsgraad van dertig procent, drie voorstellingen per dag en een gemiddelde 

toegangsprijs van een gulden) zouden de filmhuur, personeelskosten, rente en 

afschrijving van de apparatuur moeten dekken.135 Proost geeft verder aan dat deze 

investering nagenoeg risicoloos zou zijn vanwege de vele andere mogelijkheden die een 

filmzaal biedt: “Wij maken een behoorlijke rente en men vergete niet dat, zelfs bij 

mislukking van de bioscoop, een prachtige, verhuurbare ruimte is geschapen, die haar 

rente gemakkelijk zal opbrengen. Als geldbelegging is deze investering aan te 

bevelen.”136 Kortom: Proost was van mening dat er met een relatief laag risico een soort 

kruisbestuiving zou ontstaan: door de aanwezigheid van een multi-inzetbare bioscoop 

(ook geschikt voor cabaret en kleinkunst) zou het publiek op een laagdrempelige manier 

in contact komen met de tentoonstellingszaal, die tegelijkertijd een ontmoetingsplek zou 

moeten worden voor de leiders van het interne buurthuiswerk. 

 

1.8 Proosts paradepaardje 

De uitgebreide nota van Proost leek het plan behoorlijk dicht te timmeren. Bij nadere 

bestudering echter, blijkt dat hij zich niet of nauwelijks uitliet over een aantal factoren die 

bij de daadwerkelijke exploitatie een prominente rol zou gaan spelen. De grote afwezige 

in zijn betoog is de beoogde rol van een vereniging of liga van filmliefhebbers. Hij 

spreekt over de wens van de Vereniging van Filmvrienden een eigen bioscoop ter 

beschikking te hebben, maar gaat niet concreet in op de vraag hoe en op welke basis die 

vereniging de filmzaal in zou gaan zetten in haar programmering. Verder laat Proost een 

enkele keer de term “avant-gardistisch” vallen, zonder dit begrip nader toe te lichten. 

Over het beoogde publiek is hij evenmin concreet: jong en oud, afkomstig uit Rotterdam. 

Tot slot geeft hij aan dat het centraal gelegen pand met de opvallende entree voldoende 

                                                 
134 GAR 74.2 en 74.115. 
135 Personeel: een directeur, operateur, twee schoonmaaksters en een niet nader vastgesteld aantal portiers 
en ouvreuses. 
136 GAR 74.159. Bijlage IV. 
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mensen zou moeten trekken. Hoe ruchtbaarheid aan de programmering zou worden 

gegeven, laat hij in het midden. 

 Uit de notulen van de bestuursvergaderingen uit de periode 1945-1948 blijkt dat 

de bouw van een filmtheater en tentoonstellingsruimte nauwelijks onderwerp van 

discussie was. Er is slechts één bestuursvergadering geweest (25 juni 1947) waar 

bestuursleden in de gelegenheid werden gesteld hun “punten van bezwaar” te uiten.137 

Bestuursleden die geen directe relatie hadden met de studiegroep van Bos of Groep R 

brachten naar aanleiding van het rapport van Proost heel wezenlijke vraagstukken naar 

voren, die in latere vergaderingen nauwelijks behandeld werden. Oud-voorzitter en op dat 

moment lid van het bestuur, de heer Mispelblom-Beyer vroeg zich af of het niet beter zou 

zijn het “intensieve werk” uit te bouwen, alvorens over te gaan tot een uitbreiding van het 

extensieve werk. Hij betoogde verder dat het plan besproken zou moeten met de leidende 

figuren van de ontwikkelingsclubs. Bos, die inmiddels tot voorzitter van het bestuur 

gepromoveerd was, uitte zijn enthousiasme voor het plan, maar merkte tevens op dat de 

belangen van het volkshuiswerk primair moesten blijven. De rol van Groep R werd door 

lid van het bestuur, mejuffrouw van Dullemen in twijfel getrokken: zij vroeg zich af in 

hoeverre Ons Huis in de plannen van de groep een bepalende of een toevallige rol 

speelde. Bovendien achtte ze de locatie van het volkshuis ongunstig om Rotterdammers 

van heinde en verre te trekken.  

Proost ging niet echt op deze bezwaren in: Groep R en Ons Huis moesten nog 

naar elkaar groeien en wanneer Ons Huis vasthield aan het primaire werk benutte het haar 

potentieel onvoldoende. Hij merkte verder op dat de investering geen enkele financieel 

risico zou meebrengen. Hierna vroeg hij de bestuursleden of het plan gesteund werd. De 

heren Bos, Brusse, Lopes Cardozo en Proost steunden “het bedoelde streven”, terwijl 

Mispelblom-Beyer en Van Dullemen sceptisch bleven. In het verslag werd bovendien 

vermeld dat de leidinggevenden van de ontwikkelingsclubs (prominente figuren binnen 

Ons Huis, JSN) hun steun verleenden aan de nieuwe initiatieven. Daarmee kon officieel 

gestart worden met de voorbereidingen van de verbouwing. 

 Hoewel het plan dus niet unaniem werd gesteund door het bestuur, werd het 

goedgekeurd waarna binnen korte tijd concrete stappen werden gezet in de richting van 

                                                 
137 GAR 74.2. 
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een verbouwing. Op basis van de bestuursvergaderingen, de getuigenissen die Huijts 

heeft opgetekend en de rapportage van Proost, kunnen we voorzichtig concluderen dat ’t 

Venster het project was van een aantal lieden die ieder op hun eigen manier het belang 

van deze verbouwing onderkenden en elkaar de hand boven het hoofd hielden. Zo waren 

Proost en Bos tijdens de Tweede Wereldoorlog al tot een gezamenlijk plan voor Ons Huis 

gekomen. Proost, die in zijn hoedanigheid als directeur een gegarandeerde machtspositie 

bekleedde, was de enige die in direct contact stond met de kunstenaars. Hierdoor kon hij 

zijn gedachten over de functie van het beeld in het naoorlogse volkshuiswerk op een 

“exclusieve” manier met de acht heren delen. Groep R, op haar beurt, was afhankelijk 

van Proosts medewerking om tot realisatie van haar plannen te komen (vooral in 

financieel opzicht).  

Deze interne belangenverstrengeling kwam enkele maanden later prachtig tot 

uiting in de oprichting van een beheer- of bestuurcommissie, die zich bezig zou houden 

met de ondersteuning van de artistieke en zakelijke aspecten van de tentoonstellingruimte 

en het filmhuis. Volgens een toespraak die Proost hield op een ledenvergadering van 21 

februari 1948 zou deze commissie uit de vroegere Vereniging van Filmvrienden 

samengesteld worden. Op basis van de notulen van een bestuursvergadering die een week 

eerder, op 13 februari, was gehouden, blijkt dat inmiddels al besloten was dat de drie 

bestuursleden Bos, Brusse en Cardozo samen met een nog te benoemen kunstenaar uit 

Groep R deze commissie zouden gaan vormen. Voor zover het na te gaan is, hadden deze 

heren geen speciale affiniteit met film.138 Bovendien werd in dezelfde vergadering 

besloten dat Bos de nieuwe voorzitter van het bestuur zou worden. Hierdoor was de 

toekomstige invloed van het bestuur op de bedrijfsvoering van ‘t Venster (waarvoor 

inmiddels een externe bioscoopexploitant was aangetrokken, maar daarover in hoofdstuk 

2 meer) behoorlijk groot te noemen. Een laatste factor die duidelijk maakt dat inspraak 

nauwelijks aan de orde was, was de stemming over de verbouwing onder de leden die 

tevens op 21 februari werd gehouden. De leden moesten hun stem nog uitbrengen over de 

plannen, terwijl de financiële commissie van Ons Huis de verbouwingsplannen al had 

goedgekeurd, de extern aangetrokken exploitant Weier zijn naam aan de NBB-

                                                 
138 In de secundaire documentatie over de Rotterdamsche Filmliga ben ik deze namen niet tegengekomen. 
In documentatie over voor- en naoorlogse Rotterdamse bioscopen evenmin. 
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vergunning had verbonden en architect Bakema de eerste begroting en schetsen reeds aan 

Proost had gepresenteerd. 

 

1.9 Het zaaltje van Bakema 

In de plannen voor een filmzaal stond één gegeven van meet af aan vast: architect Jaap 

Bakema zou het ontwerp maken. De in 1914 geboren Groninger was direct na de oorlog 

in dienst getreden bij de Rotterdamse Dienst van Volkshuisvesting. In deze eerste baan 

kwam hij in aanraking met Bos, de directeur van de dienst.139 Op diens aanraden trad 

Groep R in contact met Bakema, die als startpunt voor zijn ontwerpen de menselijke 

beleving nam.140 Bakema’s betrokkenheid bij Ons Huis was overigens al ontstaan voordat 

hij in contact kwam met de kunstenaars. In juli 1946 had het bestuur mannen en vrouwen 

uit “de ambtelijke wereld”, “de kunstwereld”, “de volkshuisvesting” en “de 

jeugdbeweging” benaderd om lid te worden van Ons Huis.141 Uit de kunstwereld zegden 

onder andere architecten Bakema en J.H. Van den Broek toe. De jonge architect was dus 

geen onbekende van Ons Huis en op 18 oktober 1947 had hij zelfs al de eerste 

tentoonstelling van Groep R, De Wand, geopend. In 1948 was hij toegetreden tot het 

architectenbureau van Van den Broek en in die hoedanigheid ontwierp hij het nieuwe 

kunstcentrum en filmtheater voor Ons Huis. 

 Bakema voerde in zijn ontwerpen een gevecht tegen “autoritaire architectuur”; het 

type architectuur dat volgens hem de gebruiker tot een vast gebruikspatroon dwong. Hij 

wilde met zijn gebouwen een drempelloze toegankelijkheid en daarmee een open 

samenleving construeren.142 Hoewel het aanvankelijk het plan was de kunstenaars te 

betrekken in het ontwerpproces, bleek dit in de praktijk een nauwelijks haalbaar streven. 

De kunstenaars wisten volgens Huijts te weinig van architectuur af om een constructieve 

bijdrage te kunnen leveren. Bovendien liepen de ideeën van Bakema en Groep R over het 

ruimtegebruik uiteen: de kunstenaars hadden zich hard gemaakt voor een “mobiel” 

                                                 
139 Huijts, pp. 59. 
140 Ibelings, Hans, red. Van den Broek en Bakema. 1948-1988 Architectuur en Stedenbouw. De functie van 

de vorm. Rotterdam: NAI Uitgevers, 2000. pp. 8. 
141 GAR 74.2. 
142 Ibelings, pp. 8-19. 
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gebruik van de ruimte143, terwijl Bakema bepaalde ruimten, zoals de kassa, toch wel 

degelijk afsluitbaar en van elkaar gescheiden hield.144 Bakema zou later aan Huijts 

meedelen dat hij het ontwerp van ’t Venster als zijn manifest beschouwde. Zijn zoektocht 

naar een opener samenleving uitte zich in een functionalistisch ontwerp: de operateur zou 

in een glazen, voor iedereen zichtbaar “hokje” werken en het atelier zou direct aansluiten 

op de tentoonstellingsruimte, zodat bezoekers de kunstenaars aan het werk konden 

zien.145  

 In mei 1948 startte de verbouwing. Het zaaltje zou 184 zitplaatsen tellen en werd 

gekenmerkt door de mogelijkheid het projectiescherm op te bergen in het plafond. Het 

Rotterdamsch Nieuwsblad schreef na de opening over het interieur: “Over het publiek 

heen welft een blauw-grijs ‘zwevend’ plafond met lichtjes in de patrijspoortvormige, 

regelmatig over het vlak verdeelde openingen. De cabine is boven de vestibule ingericht 

en heeft een eigen trap naar buiten. Twee projectie “kanonnen” van het nieuwste type 

zullen optisch en akoestisch alles uit de film halen wat er in zit.”146 

Proost nam langzaam maar zeker afscheid van Ons Huis en in september 1948 

werd hij opgevolgd door E. Lopes Cardozo, leraar klassieke talen aan het Erasmiaans 

Gymnasium en eerder bestuurslid. Op 27 januari 1949 werd “’t Venster op de wereld” in 

het bijzijn van burgemeester Oud en R. Uges namens de Nederlandse Bioscoopbond 

officieel geopend. In de toespraak die Bos hield, werd benadrukt dat ’t Venster er niet 

alleen naar streefde de goede film te programmeren, maar dat de belangstelling speciaal 

zou uitgaan naar de sociale film.  

 

 

 

                                                 
143 Uit Huijts’ verhaal wordt niet precies duidelijk wat Groep R onder mobiel verstond, maar met het oog 
op de Rotterdamse zalennood zette de groep in op open, in elkaar overlopende multi-inzetbare ruimtes.  
144 Huijts, pp. 123-126. 
145 Ibid., pp. 127-129. 
146 Ibid., pp. 133. 
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1.10 Voorlopige balans  

Met de opening van ’t Venster werd de grote wens van Proost werkelijkheid. De drang 

om met de “goede film” een zeer algemeen publiek te “verheffen”, was in Rotterdam 

begonnen met het werk van de Rotterdamsche Filmliga, die in dit streven bewust een 

toegankelijke en tamelijk bescheiden rol aannam. De behoorlijk eigenzinnige blik van 

Ons Huis (met name Proost) en Groep R op de rol van kunst in de Rotterdamse 

samenleving lag in grote mate in het verlengde van het vooroorlogse gedachtegoed ten 

aanzien van kunst in de maatschappij én werd tegelijkertijd beïnvloed door de alledaagse 

realiteit van de wederopbouwperiode. Dat een kleine groep mensen uit het volkshuiswerk 

zonder noemenswaardige theoretische of praktische ervaring met het medium film kort 

na de oorlog hun missie kon vervullen, had een aantal oorzaken. 

 Ten eerste werd direct na de oorlog binnen Ons Huis gestreefd naar een nieuwe 

aanpak om zowel buurtbewoners als Rotterdammers uit verder gelegen delen van de stad 

te trekken. Geheel in de lijn van naoorlogse doorbraakbewegingen die het politieke en 

maatschappelijke leven sterk wilden vernieuwen, werd geprobeerd met een nieuwe 

aanpak het volkshuiswerk uit het isolement te halen. Doordat zowel het gebouw als het 

personeel de Tweede Wereldoorlog relatief goed waren doorgekomen, kon na de oorlog 

snel met deze missie worden begonnen. Het bestuur en vooral directeur Proost voelden 

zich in de gedachte het perifere werk uit te breiden gesteund door het rapport van de 

studiegroep Bos, dat niet geheel toevallig een bredere rol voor Ons Huis in het 

Rotterdamse culturele leven zag weggelegd. Ten tweede was de Rotterdamse culturele 

infrastructuur, die van oudsher sterk in het centrum was geconcentreerd, zodanig 

verwoest dat nieuwe “spelers” zich op dit terrein konden vestigen. De gemeente hield 

zich vooral bezig met de wederopbouw van haven en stad, waardoor enerzijds financiële 

steun voor culturele wederopbouw ontbrak, maar anderzijds het “particulier initiatief” 

vrijheid genoot.  

De komst van Groep R binnen Ons Huis was een derde factor die het streven naar 

een avant-gardistisch filmtheater en tentoonstellingsruimte beter verdedigbaar maakten. 

De acht kunstenaars wilden hun kunst een concrete plek in de maatschappij te geven, 

waardoor de combinatie filmtheater en tentoonstellingsruimte logisch leek. Naar het 

Amsterdamse voorbeeld van Kriterion zag de groep het filmtheater bovendien als middel 
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om hun bestaan te financieren. Dat Proost de kunstenaars in de financiering van hun 

projecten welwillend tegemoet trad, heeft ongetwijfeld tot enig opportunisme geleid. Dit, 

in combinatie met de eigenzinnigheid van de acht had tot gevolg dat de kunstenaars een 

tamelijk exclusieve, maar daarmee ook afgezonderde positie bekleedden in Ons Huis. 

 Blijkens bovenstaande factoren lijkt de realisatie van het filmtheater logisch te 

verklaren. Tegelijkertijd was sprake van een aantal merkwaardige omstandigheden die 

bijdroegen aan een klimaat waarin de komst van een avant-gardistisch filmtheater niet 

alleen wenselijk werd geacht, maar ook tot uitvoering kon komen. Statutair gezien was 

Ons Huis sinds haar oprichting in 1909 een gesloten bastion. Weliswaar representeerde 

de samenstelling van het bestuur en de leden een diversiteit aan sociaal-maatschappelijke 

groeperingen en religies, het besluitvormingsproces was bijna ondemocratisch te noemen. 

Door het geringe ledenaantal kon slechts een kleine, en door het bestuur uitverkoren 

groep van de “Ons-Huizers” meebeslissen. Dat deze beslissingsbevoegdheid door het 

bestuur niet altijd even serieus werd genomen, is gebleken op basis van de 

stemmingsprocedure die aan de verbouwing voorafging. Op deze manier hield het 

bestuur de touwtjes stevig in handen, waardoor plannen relatief snel werden 

doorgedrukt.147 Bovendien bestonden tussen bestuur, leden en commissies binnen én 

buiten Ons Huis onderlinge (zakelijke) contacten, die een grote mate van eensgezindheid 

tot gevolg hadden. 

 Uit het boek van Huijts is gebleken dat de rol van Groep R in de totstandkoming 

van het theater uiteindelijk zeer gering is geweest. Zoals uit de prosopografische 

beschrijvingen van de acht is gebleken, verschilden de heren dusdanig in leeftijd en 

bijdrage aan het collectieve idee, dat ondanks hun “gedeelde” opleiding aan de 

Rotterdamse Academie geen echte eenheid ontstond. Enkele kunstenaars hebben later aan 

Huijts toevertrouwd dat de eigenzinnige wijze waarop zij in Ons Huis te werk gingen 

bovendien botste met de tradities die het vaste personeel aanhield, hetgeen de integratie 

in de weg stond. Groep R kan dus wel gezien worden als een van de initiatoren van de 

                                                 
147 Deze uitspraak doe ik vooral op basis van de notulen van de bestuursvergaderingen uit de periode 1945-
1950 (GAR 74.2). Hoewel niet meer nagegaan kan worden in hoeverre alle gedachtewisselingen, 
uitspraken en ontwikkelingen hun weerslag hebben gekregen in dit schrift, veronderstel ik een grote mate 
van betrouwbaarheid. 



 

koerswijziging, maar in praktische uitvoering van de plannen was hun rol van minder 

betekenis.  

 
Ten aanzien van de configuratie

kunnen we vaststellen dat men 

de jaren twintig dat zich liet kenmerken door een functionalistische opvatting ten aanzien 

van kunst.148 Rotterdam, met haar liberale inslag en vernieuwingsdrift, vormde in de 

jaren twintig hét decor van nieuwe vormen van bouwkunst en vormgeving

het esthetische aspect van het kunstwerk of 

doel voor de gebruiker.149 Anderzijds nam men 

van de toekomstige gebruiker of koper van de kunst: he

de gemiddelde Rotterdammer moest léren begrijpen. 

Rotterdammer een bereid tot aankopen verwacht

plank te brengen. 

 Het idee een filmhuis te combineren met een kunstfoyer leek deze opvattingen op 

perfecte wijze te verenigen. Met behulp van een verantwoord ingezet massamedium werd 

een publiek aangetrokken dat niet alleen over film en beeldende kunst zou leren 

nadenken (en het als zodanig een rol in de maatschappij zou laten spelen), maar 

mogelijkerwijs ook tot aanschaf van de kunstwerken over zou gaan. Dat men besefte dat 

dit idee wellicht een iets te rooskleurige voorstelling van zaken was, blijkt uit het idee de 

kunstenaars in te zetten als werknemers van de bioscoop, zodat ze gegarandeerd zouden 

zijn van een basisinkomen. De autonome “pool” van 

verankerd in de alledaagse realiteit van de kapitalistische consumptiemaatschappij. Met 

andere woorden: van een zuivere dichotomie was geenszins sprake, heel bewust werd 

gezocht naar een vermenging van beide polen die op termijn het meeste rendement 

opleverde.   

                                                
148 Bürger, Peter. Theory of the Avant
149 Koot, Roman. “De Hef en het imago van de modernste stad van Nederland. Een brug tussen haven en 
avant-garde.” Interbellum Rotterdam 

van Ulzen. Rotterdam: NAI Uitgevers, 2001. 20
Koot stelt over het twintiger jaren avant
licht, lucht en ruimte vorm, vormgevers ontwierpen meubelen en gebruiksvoorwerpen die in de 
woningen en kantoorgebouwen pasten, bedrijven gaven grafische vormgevers de mogelijkheid te 
experimenteren met nieuwe typografische technieken en fotografen legden de hen omringende 
werkelijkheid zo zakelijk en objectief mogelijk vast.”
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Avant-Garde. Vert. Michael Shaw. Manchester: Manchester UP, 1980.

“De Hef en het imago van de modernste stad van Nederland. Een brug tussen haven en 
Interbellum Rotterdam – Kunst en Cultuur 1918-1940. Red Marlite Halbertsma en Patricia

Rotterdam: NAI Uitgevers, 2001. 20-44. pp. 31. 
Koot stelt over het twintiger jaren avant-gardisme in Rotterdam: “Architecten gaven hun denkbeelden over 
licht, lucht en ruimte vorm, vormgevers ontwierpen meubelen en gebruiksvoorwerpen die in de 
woningen en kantoorgebouwen pasten, bedrijven gaven grafische vormgevers de mogelijkheid te 
experimenteren met nieuwe typografische technieken en fotografen legden de hen omringende 
werkelijkheid zo zakelijk en objectief mogelijk vast.” 
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Hoofdstuk 2 – Pieken en dalen 

 

Inleiding 

Tijdens de feestelijke opening van ’t Venster op 27 januari 1949 sprak ir. Bos, de 

voorzitter van het bestuur, de wens uit dat het hart van Rotterdam weer zou gaan 

kloppen.150 In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe filmtheater ’t Venster zich binnen 

het Rotterdamse veld van de cinema positioneerde en zich ontwikkelde vanaf de 

oprichting tot het midden van de jaren zestig. Met andere woorden: werd ’t Venster het 

cinematografische kloppende hart van de stad? Aan de hand van drie subvragen wordt 

geprobeerd deze vraag zo volledig mogelijk te beantwoorden: 1) Hoe zagen de 

bedrijfsvoering en resultaten van ‘t Venster eruit? 2) Wat was de rol van Filmliga ’t 

Venster binnen de accommodatie als geheel? 3) Hoe werd ‘t Venster door 

buitenstaanders (vertrouwd met het plaatselijke culturele veld) gepositioneerd? 

Omdat een tijdspanne van ruim vijftien jaar te omvangrijk is om in dit hoofdstuk 

gedetailleerd te beschrijven en analyseren, wordt aan de hand van drie ijkpunten naar 

bovenstaande subvragen gekeken. Het eerste ijkpunt is 1949, het jaar waarin het theater 

en de Filmliga zich voor het eerst binnen het veld van de Rotterdamse cinema 

positioneerden. In diverse archiefstukken zijn de aspiraties van het theater en de filmliga 

weergegeven en in de pers kreeg de nieuwe bioscoop met name rondom de opening 

relatief veel aandacht. Vervolgens wordt gekeken naar het jaar 1955. Op dat moment had 

’t Venster haar reputatie opgebouwd en vestigden zich drie nieuwe bioscopen in de 

Maasstad: Lumière op de hoek van de Kruiskade en de Lijnbaan, Thalia aan de 

Kruiskade (beide op steenworp afstand van ’t Venster) en het Metro Theater in Zuid.151 

Het Rotterdamse bioscoopbedrijf was in 1955 dus volop in ontwikkeling, hetgeen in de 

krant niet onopgemerkt bleef. Bovendien dwong de komst van nieuwe concurrenten de 

bioscoop aan de Gouvernestraat op haar eigen positie te reflecteren. Het laatste ijkpunt 

                                                 
150 Brusse, pp. 32. 
151 Berg, pp. 77-78. 
Tot 1955 werden in het centrum van Rotterdam alleen noodbioscoop Lutusca aan het Kruisplein (1946), ’t 
Venster en het Centraal Theater aan de Binnenweg (1953) geopend. Volgens Barry Raymakers had dit te 
maken met de vergunningpolitiek die de gemeente voerde. De wederopbouw van de haven en het 
verkleinen van de woningnood genoten de hoogste prioriteit, waardoor de uitgifte van bouwvergunningen 
voor nieuwe bioscopen ernstig vertraagd werd. pp. 11. 
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vormt 1965, het jaar waarin duidelijk werd dat ’t Venster niet langer met Ons Huis 

verbonden kon blijven. 

Tijd- en ruimtegebrek maken het noodzakelijk het te onderzoeken corpus beperkt 

te houden tot de beschikbare archiefstukken uit het GAR (voornamelijk notulen van 

bestuursvergaderingen en jaarverslagen) en één krant: het Rotterdamsch Nieuwsblad 

(voortaan afgekort als RN), de best gelezen krant van Rotterdam. Dit sinds 1878 

bestaande avondblad had een liberale inslag en richtte zich vooral op de kleine 

Rotterdamse burgerij.152 Gezien deze algemene inslag veronderstel ik een “gemiddelde” 

hoeveelheid aandacht voor kunst en cultuur, zonder dat er een bijzondere voorkeur 

uitging naar bepaalde genres of culturele instellingen. De jaargang 1949 is in zijn geheel 

doorgenomen en van 1955 en 1965 zijn januari en februari bekeken. 

 

1. 1949: De verantwoorde film aan de Gouvernestraat 

 

1.1 Realisatie van de mission statements  

In het eerste hoofdstuk zijn diverse termen aan bod gekomen waarmee de initiatoren van 

’t Venster de programmering karakteriseerden: “avant-gardistisch”, “sociaal”, 

“verantwoord” en “goed”. In het GAR is nauwelijks iets terug te vinden over de 

programmering uit het eerste seizoen, noch over de werkwijze van de programmeurs. 

Wél werd de commissie die de artistieke en zakelijke verantwoordelijkheid zou gaan 

dragen uitgebreid met de directeur van het filmtheater, Weier, architect Bakema, 

kunstenaar Elenbaas, ontwikkelingsclub-representant Karreman en de voorzitter van de 

Filmliga en Schiedamse advocaat R.F. Bordewijk (daarover later meer).153 

Er zijn geen notulen bewaard gebleven van commissievergaderingen of 

overlegmomenten en daarom is de voornaamste bron die ons iets duidelijk kan maken 

over het functioneren van de commissie wederom het boek De Venstergroep van Huijts. 

Proost had volgens zijn opvolger Lopes Cardozo (voortaan Cardozo genoemd) het idee 

van een co-exploitatie opgevat: Weier, de ervaren bioscoopman, zou het theater 

exploiteren en Cardozo zou in overleg met de kunstenaars het programma samenstellen. 

                                                 
152 Scheffer, H.J. In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw. Den Haag: 
Martinus Nijhoff, 1981. pp. 207. 
153 Huijts, De Venstergroep, pp. 137. 
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Al gauw bleek dat deze werkwijze nauwelijks aansloot bij de praktijk van het 

bioscoopbedrijf.154 Cardozo heeft hierover tegen Huijts gezegd:  

 
Ik wist niets van het filmbedrijf af […] en zodra ik er iets van begreep, zag ik 
meteen dat het zo niet kon. Bovendien had Weier me wel duidelijk gemaakt: op 
de beurs zaken doen… dat kan ik met jou nog wel overleggen, maar ik kan 
daarvoor niet twaalf mensen in vergadering bijeen roepen. Dus al die pogingen 
om dit op een andere manier in te richten dan waarop nu eenmaal dit soort 
bedrijven dient te worden ingericht, die zijn dus mislukt. Ja, die filmcommissie. 
Voor de mensen zelf heeft zij misschien nog wel wat betekend: een beetje bij 
wijze van cercle, van de achttiende-eeuwse salons […] maar niet met het oog op 
de verschillende aspecten van het bedrijf.155 
 

’t Venster was het voor haar films net als reguliere bioscopen aangewezen op de 

“filmbeurs”.156 De aard hiervan liet de beoogde werkwijze – door uitgebreid overleg tot 

de gewenste programmering komen – nauwelijks toe. Daarnaast waren de 

verbouwingskosten op een dusdanige manier uit de hand gelopen (tot fl. 230.000,-), dat 

de bedrijfsvoering louter gericht was op het maken van winst.157 Cardozo droeg niet 

alleen de artistieke, maar ook de financiële eindverantwoordelijkheid, waardoor hij 

degene was die schoon schip moest maken en de exorbitante levensstijl van de 

kunstenaars (voor zover Ons Huis daarvoor de rekening betaalde) moest zien in te 

dammen. Dientengevolge kwam het idee om Groep R in te zetten als “werknemers van 

de bioscoop” niet van de grond. Cardozo vertrouwde Huijts later toe:158  

  
Dus toen ik daar mijn eerste entree maakte ben ik toch wel geschrokken van wat 
ik daar aantrof. Eigenlijk een complete janboel. Er werd op schandalige wijze 
geprofiteerd van de ja onbeperkte middelen die men Ons Huis toeschreef. Het 
geld is met handenvol weggegaan. Feesten werden georganiseerd. Ze leefden 
zonder zorg, die jongelui. Die dan daarnaast wel of niet belangrijk artistiek werk 
deden, soms met interessante dingen bezig waren, of niks.159 

 
                                                 
154 Huijts., pp. 142. 
155 Ibid., pp. 143. 
156 Het woord “filmbeurs” verwijst naar de wekelijks in Amsterdam onder toezicht van de Nederlandse 
Bioscoopbond georganiseerde filmbeurs (opgericht in 1916) waar verhuurders en bioscoopexploitanten 
elkaar ontmoetten. Het betrof hier een vorm van volledig gereguleerd en exclusief handelsverkeer tussen 
NBB-leden, waardoor de Nederlandse film- en bioscoopbranche een volledig gesloten bedrijfstak vormde. 
Dibbets, pp. 249-259. 
157 GAR 74.3. Vergadering 15 september 1953. 
158 Huijts, pp. 139. 
159 Ibid., pp. 140. 
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Cardozo, die bij zijn aanstelling 40 jaar was, karakteriseerde de hele groep als “jongelui”, 

terwijl hij met het oudste lid van de kunstenaarsgroep, Benschop, maar een jaar 

scheelde.160 Kennelijk voelde hij zich ouder en zijn strenge optreden zal daar wellicht op 

gebaseerd zijn. Naast de verbouwing van het filmtheater en de tentoonstellingsruimte, 

had Ons Huis in 1948 ook een compleet nieuwe verwarmingsinstallatie te financieren. 

Het eigen kapitaal nam in hoog tempo af, waardoor “scherp exploiteren” tot een nog 

grotere noodzaak werd verheven en de sfeer aanzienlijke veranderde: “de excessen 

werden uitgebannen” en daarmee had de tijd van experimenten afgedaan met als gevolg 

dat “deze of gene verdween”.161 Huijts citeert uit een jaarverslag: 

   
Bij de opzet was een belangrijke rol toegedacht aan de leden van de 
schildersgroep R bij de artistieke vormgeving van het kunstcentrum (drukwerk, 
affiches, tentoonstelling). De beloning voor deze arbeid zou gefinancierd worden 
uit de winst van het bedrijf. Het was echter terstond duidelijk dat, gezien de 
kapitaalslasten, op winst voorshands niet gerekend mocht worden. Veel begrip 
voor deze nieuwe situatie vermochten de meeste leden van groep R niet op te 
brengen. Alle pogingen om de samenwerking op een enigszins andere basis voort 
te zetten faalden, ook al tengevolge de innerlijke tegenstellingen in de groep, die 
het daardoor aan frisheid en stuwkracht ging ontbreken. Nadat het bestuur deze 
zaken in een brief aan groep R duidelijk had uiteengezet, is van hen verder niets 
meer vernomen en is de directeur gemachtigd om die figuren aan te trekken die tot 
samenwerking op minder zakelijke en meer ideële grondslag bereid waren.162 
 

De moeizame verstandhouding met de kunstenaars zal verder veroorzaakt zijn doordat 

Proost de enige was geweest die in direct contact met de groep had gestaan. In de notulen 

van de bestuursvergaderingen die na zijn pensionering op 1 september 1948 werden 

gehouden, was nauwelijks nog aandacht voor de toekomstige rol van de acht. 

Daarenboven boterde het niet op persoonlijk en artistiek vlak binnen de groep, waardoor 

hun geloofwaardigheid in twijfel werd getrokken door het bestuur.163 Groep R verloor 

daarmee langzaam maar zeker haar prominente positie en daarmee haar leden. Wally 

Elenbaas bleef als enige actief gebruik maken van het atelier aan de Gouvernestraat en 

                                                 
160 GAR 74.2. Cardozo is vermoedelijk in 1908 geboren (in 1948 wordt over de “40-jarige onderwijzer” 
gesproken), Benschop kwam uit 1907. 
161 Huijts, pp. 141. 
162 Ibid., pp. 138. 
163 Ibid., pp. 144. 
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ging nog regelmatig de samenwerking aan met andere kunstenaars, zoals Guus de Ruiter, 

Daniël den Dikkenboer en Gust Romijn.164  

 
In het eerste jaar van haar bestaan bleef het filmtheater formeel onder artistieke leiding 

staan van de programmacommissie. Maar volgens Huijts vergaderde deze groep in 1950 

slechts tweemaal, waarbij het niet eenvoudig schijnt te zijn geweest tot overeenstemming 

te komen: “Artistieke aspiraties zullen vaak met de zakelijke benadering van Weier in 

botsing gekomen zijn.”165 De moeizame relatie tussen Weier en de commissie, bestaande 

uit mensen die zelf als beoefenaren van een artistiek beroep mede vorm gaven aan het 

culturele veld (bijvoorbeeld Elenbaas en Bakema), of een sterk ontwikkeld gevoel voor 

kunst en cultuur hadden (Bordewijk), zal vermoedelijk veroorzaakt zijn doordat beide 

partijen elkaar niet op de juiste (culturele) waarde wisten te schatten. Weier was 

afkomstig uit de praktijk van de reizende filmexploitatie en zal daarom vooral met de 

populaire film én met het commerciële aspect van filmvertoning in verband zijn gebracht. 

Hij had, op zijn beurt, het plan met een stel kunstenaars samen te werken al op voorhand 

met enige scepsis benaderd: “Hij had niet veel op gehad met het denkbeeld dat het 

personeel van het filmtheater uit het milieu der kunstenaars zou worden gerekruteerd. Hij 

zag ook niet goed wat hij met de door het bestuur ingestelde filmcommissie beginnen 

moest.”166 

Weier had na het overlijden van zijn vader in 1940 diens werk voortgezet. De 

reizende bioscoop streek neer in gebouw Courzand op de Heijplaat en Weier jr. zou van 

1942 tot 1958 deel uit maken van de directie.167 Raymakers stelt dat hij in deze bioscoop 

vooral “voorstellingen van goedkopere films voor een jong publiek uit Heijplaat en 

omgeving” verzorgde.168 Het “ontspanningscentrum Courzand”, gelegen in het enigszins 

geïsoleerde tuindorp, werd alleen in het weekend door hem gehuurd om 

filmvoorstellingen te verzorgen. Eenzelfde exploitatievorm hanteerde hij in Palace aan de 

                                                 
164 Ibid., pp. 153. De groep van Elenbaas, Daniël den Dikkenboer, Guus de Ruiter, Gust Romijn, Louis van 
Roode en Piet Rovers zou met hun kleurenlitho’s later bekend komen te staan als de “Venstergroep”. 
Omdat zij geen officiële banden onderhielden met het filmhuis, wordt hier verder geen aandacht aan deze 
formatie besteed. 
http://www.kunstbus.nl/kunst/venstergroep.html - geraadpleegd 16 juli 2008. 
165 Huijts, pp. 150. 
166 Ibid., pp. 142. 
167 www.cinemacontext.nl - geraadpleegd 16 juli 2008. 
168 Raymakers, pp. 50. 
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Zomerhofstraat en in vereniginggebouwen in Krimpen aan den IJssel en in Groesbeek bij 

Nijmegen.169 Gezien deze achtergrond leek Weier zeker niet de meest voor de hand 

liggende persoon om zich met vertoning van avant-gardistische films bezig te houden. 

Daar kwam nog eens bij dat, althans volgens Cardozo, het zakelijke talent van Weier ook 

nogal beperkt was:  

 
[…] het was een heel slecht zakenman, die zijn eigen zaken naar de verdommenis 
heeft geholpen en als het aan hem gelegen had, dan was ’t Venster ook naar de 
verdommenis gegaan. Ik moest op de zakelijke kant letten, ik moest het 
personeelsbeleid in handen houden, terwijl ik wat de artistieke kant betreft, veilig 
op zijn kompas kon zeilen, die kant van de zaak was bij hem in goede handen.170 

 

In het huurcontract dat al op 21 mei 1948 voor tien jaar tussen Weier en Ons Huis 

(vertegenwoordigd door de financiële commissie) gesloten werd, nam de exploitant de 

verplichting op zich “goede, sociaal-cultureel verantwoorde films” te vertonen.171 In ruil 

daarvoor ontving hij een vast salaris van fl. 433,33 per maand. De bioscoopexploitant had 

daarmee zijn schaapjes aardig op het droge, want een eventueel verlies zou door Ons 

Huis gedragen worden. Een andere opmerkelijke contractuele constructie was de 

vaststelling van de huurprijs van ’t Venster: deze bedroeg achttien procent van de netto-

recette (de bruto-ontvangst van toegangsprijzen minus vermakelijkheidsbelasting en 

omzetbelasting) en maakte deel uit van de winst- en verliesrekening van de vereniging.172 

Op deze manier werd Weier nauwelijks gestimuleerd naar maximale winst te streven, 

want op zijn aanstelling na, was hij als exploitant gevrijwaard van enig financieel risico.  

Huijts beschrijft hoe al in 1950 de financiële resultaten van de filmzaal dusdanig 

achteruit begonnen te lopen dat de directeur Weiers invloed probeerde in te perken. Het 

theater ging beleidsmatig gezien deel uit maken van het kunstcentrum, waardoor de 

exploitant op een zijspoor gezet werd. Dit zou echter “niet beletten dat Weier op de 

                                                 
169 Berg, pp. 135-139. 
170 Huijts, pp. 150-151. 
171 GAR 74.137. 
172 In het huurcontract en de onderhandse overeenkomst die tussen Weier en Ons Huis gesloten, werd niet 
vermeld of de huurprijs jaarlijks na afsluiting van het boekjaar werd vastgesteld, of vooraf, op basis van een 
schatting. Bovendien valt op basis van de accountantsrapporten niet te achterhalen of Weier daadwerkelijk 
huur betaalde, of dat het een boekhoudkundige constructie betrof die hij niet in zijn eigen portemonnee 
voelde. Overigens is op basis van die rapporten wél duidelijk dat hij niet deelde in de winst. Een echte 
stimulans tot het aantrekken van zoveel mogelijk bezoekers ging van deze constructie dus niet uit. 
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filmbeurs een eenmansbeleid kon blijven voeren, daar men er nu eenmaal nimmer in 

slagen zou voor ’t Venster in de Nederlandse Bioscoopbond een eigen status te 

verkrijgen.”173 Van de door Proost uitgedokterde opzet kwam dus weinig terecht, want de 

door de NBB formeel gereglementeerde werkwijze binnen het filmbedrijf stond alleen 

NBB-leden toe in films te handelen. Weier beschikte over zo’n lidmaatschap, maar ’t 

Venster als geheel niet. Artistiek gezien kon de filmcommissie dus maar weinig 

inbrengen.  

 

1.2 Oprichting en functioneren van Filmliga ‘t Venster 

In tegenstelling tot de Rotterdamsche Filmliga 1927-1933 bestaat er over haar opvolger 

Stichting Filmliga ’t Venster nauwelijks primair en secundair materiaal. Het belangrijkste 

document dat ons iets kan vertellen over haar mission statements en opzet is de 

oprichtingsakte.174 De stichting werd op 16 augustus 1949 opgericht met als doel “het 

bevorderen van- en het belangstelling wekken voor- filmkunst, een en ander in de ruimste 

zin. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het vertonen van films die uit sociaal-

cultureel en- of artistiek oogpunt belangrijk geacht worden.”175 In het herinneringsboek 

Ons Huis 1909-1959 heeft Brusse opgetekend dat de Filmliga de mogelijkheid zocht 

“zuiver experimentele films te draaien, of films van historische waarde […], in het 

algemeen films die bijzonder belangwekkend zijn, maar niet in aanmerking komen voor 

vertoning in de normale bioscooptheaters, zelfs niet in de cinema’s d’art.”176 

Filmliga ‘t Venster zou bestuurd worden door zes tot tien personen, maar uit de 

oprichtingsakte valt niet op te maken of zij ook de programmering tot haar taak rekenden. 

In willekeurige volgorde namen in het eerste bestuur zitting: Bakema, Bordewijk, Bos, 

Brusse, Elenbaas, Lopes Cardozo, Karreman, Weier en Wissing. Op Cardozo na, was het 

bestuur van de Filmliga dus geheel identiek aan de programmacommissie die voor het 

filmtheater in het leven was geroepen. Dit doet het vermoeden rijzen dat het moeizame 

functioneren van de programmacommissie van ‘t Venster werd ondervangen door deze 

heren in een nieuwe club onder te brengen, waarin zij alsnog hun culturele invloed 

                                                 
173 Huijts, pp. 150. 
174 GAR 74.138. 
175 Ibid., Oprichtingsakte, pp. 2. 
176 Brusse, pp. 33. 
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konden laten gelden. In beide groepen was ook Weier vertegenwoordigd, hetgeen vooral 

een noodzakelijkheid geweest zal zijn: hij was immers de enige die films kon huren.177  

 Of de naam Filmliga ’t Venster bewust was gekozen vanwege de gelijkenis met 

de naam van haar voorganger is niet bekend. Over de manier waarop het programma 

werd samengesteld geven de bronnen geen specifieke informatie. We kunnen op basis 

van Huijts’ boek in elk geval vaststellen dat de Filmliga al snel transformeerde in een 

eenmansformatie, geleid door de administrateur van Ons Huis, W.C. Houthuyse. Robert 

Bordewijk, de eerste voorzitter, verklaarde later aan Huijts dat hij weliswaar bij de 

oprichting betrokken was geweest, maar verder een weinig actieve rol binnen de liga had 

gespeeld.178 Bordewijk (1915-2003), een Schiedamse advocaat die samen met zijn vader, 

de jurist en schrijver Ferdinand Bordewijk, een advocatenpraktijk had, zal het hiervoor 

waarschijnlijk veel te druk hebben gehad. In 1949 namelijk, het jaar waarin de Liga werd 

opgericht, beleefde deze praktijk gouden tijden doordat vader en zoon optraden als 

gemeenteadvocaten in onteigeningsprocedures.179  

Voorstellingen werden tijdens de eerste jaren van het bestaan van de Liga op 

zondagmorgen om 10.30 uur in de grote zaal georganiseerd.180 Op basis van de 

jaarprogramma’s die in september uitgebracht werden, kan worden nagegaan hoe de Liga 

zich presenteerde aan de bezoekers van Ons Huis. In het seizoen 1949-1950, het eerste, 

officiële seizoen, beschreef de liga haar missie in dezelfde woorden als in de 

oprichtingsakte. In de loop der jaren bleef de presentatie aan het publiek onveranderd: de 

stichting profileerde zich telkens als organisatie die films vertoonde met een “actuele en 

historische betekenis.”181 Donateurs betaalden fl. 2,50 per seizoen, waarmee ze voor fl. 

0,75 de maandelijkse voorstellingen mochten bijwonen. Van een periodiek of tijdschrift, 

zoals dat ook door de Filmliga 1927-1933 werd uitgegeven, was overigens geen sprake. 

Vanaf het jaarprogramma voor het seizoen 1950-1951 werden ook introducés genoemd; 

zij waren in het gezelschap van een lid welkom om een film bij te wonen voor fl. 1,25.182 

                                                 
177 Zonder Weier had de Filmliga alleen smalfilms kunnen huren, want de handel daarin werd niet door de 
NBB gereguleerd. 
178 Huijts, pp. 147. 
179 Vugs, Reinold. F. Bordewijk. Een biografie. Baarn: De Prom, 1995. pp. 210. 
Bordewijk, F. Nagelaten documenten. Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2007. pp. 12. 
180 Brusse, pp. 33. De grote zaal zou in 1952 tot theaterzaal De Lantaren verbouwd worden. 
181 GAR 74.71. Progamma seizoen 1951-1952. 
182 Ibid. 
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Jaarverslagen of accountantsrapporten van de Liga zijn pas bewaard gebleven 

vanaf het seizoen 1958. Willen we het functioneren van de stichting tijdens het eerste jaar 

van haar bestaan reconstrueren, dan zijn we dus grotendeels afhankelijk van de notulen 

van de bestuursvergaderingen van Ons Huis.183 Echter, in de notulen over de periode 

1945-1950 werd de Liga niet of nauwelijks genoemd, wat het vermoeden doet rijzen dat 

het een relatief zelfstandig orgaan was, waar het bestuur zich niet mee bezig hield. In de 

filmladder die iedere donderdag in het RN stond, stonden de Ligavoorstellingen soms 

aangekondigd. Op basis daarvan valt dus ook geen volledige reconstructie te maken. 

Daardoor tasten we wat het eerste seizoen van de Filmliga ’t Venster betreft grotendeels 

in het duister over de programmering, de manier waarop met de leden gecommuniceerd 

werd en de verhouding tot het filmtheater.184  

 

1.3 Programmering  

Tijdens het eerste seizoen van haar bestaan opereerde filmhuis ’t Venster in een relatief 

“hoogconjuncturele” situatie wat betreft de bereidheid van de gemiddelde Rotterdammer 

om naar de film te gaan. In 1946 en 1947 steeg het Nederlandse bioscoopbezoek 

explosief.185 En hoewel de cijfers na 1948 alweer een daling inzetten, had de Rotterdamse 

markt met haar geringe aantal zalen zeker nog potentie te groeien. Raymakers heeft in 

zijn doctoraalscriptie niet alleen de gemiddelde bezoekcijfers van Rotterdamse bioscopen 

geïnventariseerd, maar ook een profielschets samengesteld van Rotterdamse “regelmatige 

bioscoopgangers”.186 Deze personen waren vaak jong en ongehuwd, hadden een relatief 

hoge opleiding, brede belangstelling en waren meestal niet orthodox gelovig. Onder 

mannen was een avondje bioscoop een populairdere vorm van vrijetijdsbesteding dan 

onder vrouwen. Rotterdammers gingen minder vaak dan Amsterdammers naar de film: in 

1949 werden in de Maasstad vijf miljoen kaartjes verkocht, tegen dertien miljoen in de 

hoofdstad. Dit had ongetwijfeld te maken met het kleine aantal Rotterdamse bioscopen: 

                                                 
183 Hoewel de Liga een zelfstandige stichting was en daarom een eigen bestuur had, zijn er geen notulen 
terug te vinden van hun bestuursvergaderingen.  
184 Wanneer het kunstcentrum halverwege de jaren vijftig een nieuwe directeur krijgt, Huijts, en Houthuyse 
door het mislukken van zijn persoonlijke projecten overspannen raakt, zal de positie van de Liga ter 
discussie komen te staan. Van deze latere periode is daardoor veel meer bekend. 
185 In 1945 werden er in heel Nederland ruim 51 miljoen kaartjes verkocht en dit aantal liep in 1946 op tot 
een kleine 86 miljoen.Raymakers, pp. 97. 
186 Ibid., pp. 42. 
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in 1949 had Rotterdam twaalf bioscopen, terwijl Amsterdam er op dat moment maar 

liefst 38 telde. Daarnaast beargumenteert Raymakers dat Rotterdam in vergelijking tot 

Amsterdam en Den Haag een hoger aantal gereformeerden kende: een bevolkingsgroep 

die traditiegetrouw zelden in het filmtheater was te vinden.187 

 ’t Venster had vanaf het begin een vast programmaritme, dat jaren ongewijzigd is 

gebleven: iedere dag vonden er een matinee en twee avondvoorstellingen plaats. Het 

programma wijzigde in principe wekelijks, maar populaire films werden ook dikwijls 

geprolongeerd. In het eerste seizoen bijvoorbeeld, draaide DE ZEVENDE SLUIER (originele 

titel: THE SEVENTH VEIL, GB, 1945, dir. Compton Bennett) tien achtereenvolgende 

weken. Telkens bij wisseling van het programma verscheen een programmablad, waarin 

de film door directeur Cardozo kritisch besproken werd en tevens de tentoonstellingen 

van het Kunstcentrum, het programma van de Filmliga en de zogenaamde 

“grammofoonconcerten” werden aangekondigd.188 Over de oplages van dit blad is niets 

bekend, behalve dat van het eerste exemplaar 165.000 exemplaren zijn verspreid.189  

 In vergelijking tot andere Rotterdamse bioscopen bracht ’t Venster vaker reprises, 

meer Brits en Frans werk en bleven films gerust langer dan drie weken draaien, terwijl de 

andere bioscopen alleen in geval van enorme populariteit een film prolongeerden. In de 

wekelijkse filmladder had de advertentie van ’t Venster een bescheiden opmaak. Andere 

bioscopen varieerden het lettertype van de aangekondigde film naar gelang het type film 

(de Western bijvoorbeeld, was daardoor direct herkenbaar) en wisten er regelmatig uit te 

springen met aanzienlijk grotere letters. Daarnaast verschenen op donderdag en vrijdag in 

het RN geïllustreerde advertenties van grote bioscopen als Capitol, Arena, Lutusca en 

Cineac. In het seizoen 1949 heeft ’t Venster geen enkele keer op die wijze geadverteerd 

in deze krant. Het lijkt er overigens op dat de bioscoop in geen enkele krant adverteerde, 

                                                 
187 Raymakers, pp. 42-45, 97. 
188 Huijts, pp. 151. Dergelijke programmabladen zijn helaas niet opgenomen in de inventaris van het GAR. 
189 Ibid., pp. 141. 
Als we ervan uitgaan dat dit programmablad huis-aan-huis werd verspreid, moet heel Rotterdam zo’n blad 
in de brievenbus hebben ontvangen, aangezien de stad in 1949 ruim 163.000 woningen telde. 
http://www.cos.rotterdam.nl/smartsite229.dws?goto=2080684&style=2033&substyle= - geraadpleegd 16 
juni 2008. 
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want ook in de NRC, een krant die vanwege haar doelgroep misschien nog beter paste bij 

’t Venster, is in 1949 geen enkele advertentie terug te vinden.190 

 Binnen het geheel van de Rotterdamse bioscoopbranche kan gerust gesteld 

worden dat de programmering van ’t Venster in het eerste seizoen tamelijk bescheiden 

was. Hoewel het tekort aan zalen in feite een enorm voordeel geweest had moeten zijn 

voor het gloednieuwe filmhuis, zorgden de veelheid aan reprisefilms en prolongaties 

ervoor dat de bioscoop niet in het bijzonder zal zijn opgevallen. De belangrijkste oorzaak 

hiervan was de vereiste bezuiniging: niet alleen beperkte dit de mogelijkheden op de 

filmbeurs, maar ook ten aanzien van pr had het filmhuis in vergelijking tot andere 

bioscopen duidelijk minder te besteden.  

 

1.4 Aandacht in de pers? 

Op de filmpagina’s van het RN kreeg het filmtheater in vergelijking tot de grote, al langer 

gevestigde bioscopen maar weinig aandacht. Rondom de opening verschenen twee 

nieuwsberichten waarin op positieve wijze de komst van het theater en de opening zelf 

beschreven werden. De openingsfilm, GOUPI MAINS ROUGES (EEN MAN KWAM UIT 

PARIJS, dir. Jacques Becker, 1943) leverde eveneens een recensie op. Dit zou voor ’t 

Venster vrij ongewoon blijken, want in het jaar 1949 werd het theater slechts vijf andere 

recensies gegund.  

In vergelijking met de meeste andere theaters was dit een magere oogst: Capitol 

en Lutusca werden praktisch iedere week besproken en zelfs buurtbioscopen als Rex en 

Prinses genereerden meer aandacht. Dit zal alles te maken hebben gehad met het grote 

aantal reprisefilms en prolongaties die ’t Venster het publiek bood: in 1949 paste het de 

programmering slechts achttien keer aan, terwijl alle andere bioscopen vrijwel iedere 

week een nieuw programma boden. Wanneer de (anonieme) recensent ervoor koos een 

Venster-film te recenseren, werd dit vermoedelijk veroorzaakt doordat de film een 

première voor Rotterdam was.  

                                                 
190 Hoewel het NRC qua doelgroep misschien een interessantere optie was geweest om te adverteren, was 
de krant binnen de Rotterdamse bioscoopbranche een weinig gebruikt medium. Op de filmladder na, zijn er 
geen advertenties in terug te vinden van de grote bioscopen. Bovendien werden films op onregelmatige 
basis gerecenseerd.  
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Verder leverde de oprichting van Filmliga ’t Venster een nieuwsbericht op, 

evenals een bespreking van de eerste filmvertoning van de stichting. Het nieuwsbericht 

vermeldde dat “de filmliga-gedachte nog genoeg levensvatbaarheid bezit om haar weer 

vuur in te blazen.”191 In het artikel over de eerste voorstelling werd vermeld dat de 

belangstelling voor de openingsfilms TEMPESTAIRE (dir. Jean Epstein, 1947) en A NOUS 

LA LIBERTÉ (dir. René Clair, 1931) groot was en dat het beide voortreffelijke, 

indrukwekkende films betrof. 

Het RN schonk dus zeker aandacht aan ’t Venster en de Filmliga, maar deed dat 

alleen wanneer daar echt aanleiding voor was: vanwege een nieuw initiatief of wanneer 

een voor Rotterdam nieuwe film vertoond werd. Hierbij lijkt de krant deze instellingen 

niet anders behandeld te hebben dan andere bioscopen. Binnen het Rotterdamse veld van 

de cinema nam ’t Venster dus meteen een vrij reguliere (weinig exclusieve) positie in. 

Dat neemt niet weg dat vooral ’t Venster zelf kansen liet liggen op te vallen binnen het 

geheel van bioscopen. In de grootste krant van Rotterdam – die zich in vergelijking tot 

bijvoorbeeld de NRC uitgebreid met film bezig hield – adverteerde het namelijk niet.  

 

  1.5 De stand van zaken in 1949 

Zoals in hoofdstuk 1 al uitgebreid is beschreven, kwam de oprichting van ’t Venster voort 

uit een diepgegrond ideaal van ex-directeur Proost om de werkzaamheden van zijn 

buurthuis uit te breiden en daarmee een groter publiek te bereiken. Op deze manier 

konden de Rotterdammers op een zo breed mogelijke manier cultureel “verheven” 

worden en zou hopelijk onder het publiek het besef groeien wat een goede film nu 

eigenlijk was. Dat het plan bovenal theoretisch van aard was, uitte zich direct na de 

opening in een uiterst stroeve samenwerking tussen exploitant Weier en de commissie, 

veroorzaakt door ongefundeerde (op vooroordelen gebaseerde) wederzijdse 

verwachtingen. 

 Groep R was op halverwege 1948 al op een zijspoor gezet en op basis van de 

verhalen van Cardozo blijkt dat de onhoudbare positie mede veroorzaakt zou kunnen zijn 

door een vooral mentale generatiekloof tussen de kunstenaars en de directeur, die te 

kampen had met andere verantwoordelijkheden dan alleen artistieke, waaronder een 

                                                 
191 Rotterdamsch Nieuwsblad, 9 september 1949. 
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verslechterende financiële gezondheid van Ons Huis. Hoewel van de totstandkoming van 

de programmering maar nauwelijks een reconstructie is te maken, kan in elk geval 

worden vastgesteld dat een breed samengestelde culturele elite halsstarrig een “artistieke 

vinger in de pap” probeerde te houden, maar de facto afhankelijk bleef van de contracten 

die NBB-lid Weier op de filmbeurs wenste te sluiten.  

Twee bijna identieke groepen namen zitting in de programmacommissie van ’t 

Venster en het bestuur van de Filmliga. In de dagelijkse praktijk echter, werden zowel het 

theater als de Liga geleid door eenmansformaties: respectievelijk Weier en Houthuyse, 

waarbij Weier vermoedelijk ook voor de Liga de films huurde. Het idee om beide 

initiatieven te ondersteunen met een commissie zal ook veroorzaakt zijn door de 

werkwijze die in Ons Huis traditioneel gezien gehanteerd werd: zo divers mogelijke 

groepen werkten groepsgewijs aan de verwezenlijking van de vele missies die Ons Huis 

had te vervullen. Hiermee werd een voor het bioscoopbedrijf inefficiënte werkwijze 

geschapen, die bovendien een weinig spannende programmering opleverde. 

 In het RN kregen ’t Venster en de Filmliga in vergelijking met andere bioscopen 

en culturele organisaties relatief weinig aandacht. Dit was echter niet onterecht; met de 

vele reprisefilms en prolongaties bood het theater immers weinig nieuws. De Filmliga 

was voor haar publiek voornamelijk afhankelijk van leden en zal wellicht niet eens actief 

geprobeerd hebben publiciteit te genereren. De Gouvernestraat nam dus geenszins een 

uitzonderlijke positie in de krant, maar in hoeverre dit nadelig uitpakte kan op basis van 

dit eerste seizoen nauwelijks vastgesteld worden. 

 

In de loop van 1949 bleek dat de door Proost uitgedokterde vermenging van het avant-

gardistische ideaal met de meer heteronome of commerciële pool in de praktijk lastig 

bleek. Dit werd in grote mate veroorzaakt door de regels van de NBB, die ook van directe 

invloed op ’t Venster waren. De filmverhuur en –vertoning werden door deze organisatie 

gereguleerd vanuit economische motieven, niet vanuit artistieke overwegingen. ’t Venster 

had zich dus te schikken naar de regels van deze grootmacht en moest haar films 

“gewoon” op de filmbeurs, waar het recht van de sterkste gold, zien te verkrijgen.  

Áls er al sprake was van een operatieve filmcommissie, heeft deze in de praktijk 

vermoedelijk weinig invloed gehad. Het was telkens de exploitant zelf, Weier, die moest 
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zorgen dát er films draaiden. Op basis van de nagenoeg identieke samenstelling van de 

programmacommissie en het Filmliga-bestuur kunnen we concluderen dat deze lieden 

een bepaald cultureel en kunstzinnig (dus: symbolisch) kapitaal werd toegedicht. Voor 

zover dat na te gaan is, was er vreemd genoeg in beide groepen niemand aanwezig die 

een speciale relatie met de cinema onderhield. Het lijkt er dus op dat Ons Huis 

veronderstelde dat iedereen met een beetje culturele bagage automatisch ook verstand 

van film had. Dat dit idee in de praktijk niet opging, blijkt uit latere uitspraken over de 

cinematografische kennis van exploitant Weier.  

Hoewel in de loop van 1949 dus bleek dat het exploiteren van een avant-

gardistisch filmtheater in de praktijk toch vooral een commerciële en kapitalistische 

onderneming was, werd op beleidsniveau stug vastgehouden aan het idee van in 

gezamenlijk overleg tot stand gebrachte programma’s. Dat het “op de vloer” vooral 

eenmansformaties waren die de boel draaiende hielden, zou pas later tot de 

leidinggevenden doordringen. 

 

2. 1955: In- en externe herpositionering 

 

De steekproefsgewijze benadering van dit hoofdstuk kent uiteraard het grote nadeel dat 

bepaalde, niet in de steekproefjaren vallende ontwikkelingen en gebeurtenissen die 

belangrijk zijn voor het verloop van de geschiedenis over het hoofd kunnen worden 

gezien. Om dit risico enigszins te beperken en omdat zich tussen 1950 en 1955 wel 

degelijk een aantal ontwikkelingen voordeed die de koers van ’t Venster in 1955 mede 

bepaalde, begint deze paragraaf met een korte terugblik. 

 In de loop van 1951 werd duidelijk dat ’t Venster in het tweede seizoen van haar 

bestaan een verlies had gemaakt van circa fl 5384,- door teruglopende 

bezoekersaantallen. Bovendien bleek dat de samenwerking met Weier problematisch 

verliep (door zijn exploitatie van vier andere bioscopen was hij volgens het bestuur vaak 

“onvindbaar”) en de mogelijkheden om echt interessante films te huren door het kleine 

budget gering waren. 192 Het bestuur besloot hierop dat drastisch ingrijpen in de 

organisatievorm van de bioscoop noodzakelijk was. In 1952 leidde dit tot intensieve 

                                                 
192 GAR 74.3. Vergadering 15 december 1952. 
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gesprekken met theater De Uitkijk in Amsterdam. Tijdens de besprekingen kwam naar 

voren dat beide partijen het wenselijk achtten dat ’t Venster werd verkocht aan het 

Amsterdamse filmhuis en dat Weier als directeur van De Uitkijk in dienst zou treden. Dit 

zou leiden tot een groter budget op de filmbeurs, waardoor ’t Venster tot een echt 

premièretheater kon evolueren. Bovendien zou Cardozo in deze opzet van zijn 

zorgenkindje verlost worden.  

Tot de verkoop van ’t Venster aan De Uitkijk is het nooit gekomen. In hoeverre 

op andere wijze een samenwerking tussen de theaters vorm heeft gekregen en hoe die 

vorm er precies uitzag, valt op basis van het archief van Ons Huis helaas niet precies vast 

te stellen. Tijdens een lange bestuursvergadering op 15 december 1952 werd wél besloten 

dat samenwerking met De Uitkijk gericht zou moeten zijn op het gebied van reclame, het 

optreden naar buiten en de programmering (zonder financiële banden). Of het contract 

waarover in de vergadering van 3 juni 1953 werd gesproken daadwerkelijk getekend is, 

valt evenmin te achterhalen. Erg aannemelijk is dit overigens niet. In de vergaderingen 

kwam telkens naar voren dat een dergelijke overeenkomst wel voordelen zou bieden, 

maar dat het bestuur een te grote “Amsterdamse invloed” onwenselijk vond (“Hoe zal het 

Rotterdamse publiek staan tegenover import uit Amsterdam?”) en dat men geen 

“exploitatie-object” wilde worden van de Amsterdammers. 193 Het is zeer aannemelijk te 

veronderstellen dat het bestuur van Ons Huis haar zeggenschap niet wilde verliezen en 

dat de connectie tussen het filmhuis en het buurthuiswerk (in de vorm van 

volksverheffing) ongeschonden moest blijven. 

Ondertussen bleven de jaarlijkse bedrijfsresultaten schommelen. Officiële 

accountantsrapporten van ’t Venster zijn niet bewaard gebleven (of misschien niet eens 

opgemaakt) tot 1952, maar in de bestuursvergaderingen werd melding gemaakt van een 

batig saldo in 1952 van fl. 784 (saldo over 1951 onbekend)194, terwijl in 1953 fl. 11.154 

verlies werd geleden en in 1954 fl. 7613 winst werd gemaakt.195 Regelmatig analyseerde 

het bestuur deze onvoorspelbare bedrijfsresultaten en verklaarde slechte resultaten op 

basis van het weer, de watersnoodramp in 1953 (delen van Rotterdam hebben enige tijd 

blank gestaan, waardoor het met de mobiliteit van de Rotterdammers slecht gesteld was) 

                                                 
193 GAR 74.3, vergadering 15 december 1952, pp. 5. 
194 GAR 74.3. 
195 GAR 74.139. 
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of de grote hoeveelheid reprisefilms die het theater draaide. Wanneer resultaten 

meevielen, werd opgelucht gesteld dat ’t Venster zijn plaats in Rotterdam echt had weten 

te veroveren en dat op een trouwe schare bezoekers gerekend kon worden.196 Een factor 

die de winst eveneens positief beïnvloedde, was de gemeentelijke verlaging van de 

vermakelijkheidsbelasting van 35 naar 25% in 1953. Volgens Raymakers werd tot deze 

verlaging besloten om ondernemers die hun bedrijf na de oorlog hadden voortgezet te 

stimuleren investeringen te doen in nieuwe apparatuur om op die manier de concurrentie 

aan te kunnen gaan met nieuwe bioscoopbedrijven. 197 

In pogingen het filmhuis rendabel te houden, zocht het bestuur van Ons Huis 

vooral oplossingen in het uitbreiden van de activiteiten. In onderstaande paragrafen zal 

een aantal van deze initiatieven worden beschreven, waarna getracht wordt deze 

ontwikkelingen te plaatsen in het bredere veld van het Rotterdamse bioscoopwezen. 

 

2.1 Mission statements  

Filmtheater ’t Venster en het werk van de Rotterdamse Filmliga stonden niet geheel op 

zichzelf: beiden opereerden immers ook als onderdeel van het volkshuis. Het 

volkshuiswerk was zich sinds de Tweede Wereldoorlog steeds meer gaan profileren als 

“laagdrempelig”. Waren het voor de oorlog nog vooral de ontwikkelingsclubs met hulp 

waarvan “het volk” zich diende te ontwikkelen, in de wederopbouwperiode werden 

steeds meer activiteiten georganiseerd die vooral tot doel hadden samen-zijn onder 

buurtbewoners te stimuleren.198 Het gevolg was een behoorlijke tweedeling in de 

bezoekers waarop Ons Huis zich richtte: enerzijds moest “Jan met de pet” zich te allen 

tijde welkom voelen om met gelijkgestemden een kop koffie of een biertje te komen 

drinken, anderzijds moest in ’t Venster en het kunstcentrum een zo groot mogelijk 

publiek met een bovengemiddelde culturele interesse aangetrokken worden. 

                                                 
196 GAR 74.3. 
197 Naast de reguliere omzetbelasting betaalde iedere bioscoopexploitant een door de gemeente vastgesteld 
percentage vermakelijkheidsbelasting. Daartoe moesten exploitanten de toegangskaarten op het 
gemeentehuis kopen en de belasting vervolgens aan de bezoekers doorberekenen. De opbrengst hiervan 
vloeide direct in de gemeentekas. Raymakers stelt overigens dat er in Rotterdam een restitutieregeling 
bestond om de vertoning van films met een betere kwaliteit te stimuleren. Vreemd genoeg zijn er geen 
aanwijzingen dat ’t Venster onder deze restitutieregeling viel. 
Raymakers, pp. 14-16. 
198 Brusse, pp. 39-42. 
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Na een aantal onzekere jaren en toenemende concurrentie van nieuwe bioscoopbedrijven 

(daarover later meer) ontbrak het het bestuur van Ons Huis halverwege de jaren vijftig 

geenszins aan energie en enthousiasme om ’t Venster een aantrekkelijke avant-

gardistische bioscoop voor een breed publiek te laten zijn. In april 1955 werd daartoe het 

behoorlijk ambitieuze “Plan tot oprichting van een Centrum voor Filmvorming en 

Filmvoorlichting” ontwikkeld.199 Het plan, geschreven door Houthuyse, beoogde een 

uitbreiding van de bestaande vertonings- en Filmliga activiteiten met extra voorstellingen 

verzorgd door de Filmliga, voorlichting voor volwassenen over de relatie tussen film en 

jeugd en op jongeren gerichte activiteiten in- en buiten schoolverband. Daartoe stelde 

Houthuyse een samenwerkingsverband met de Rotterdamse Kunststichting voor. Het 

document sprak verder het voornemen uit zich in een later stadium bezig te houden met 

“research-werk”.  

 De Filmliga, zo stelde Houthuyse, had aan haar circa vijftien voorstellingen op 

jaarbasis niet genoeg. Bovendien werden door de dag en het tijdstip “grote groepen 

belangstellenden (kerkgangers, JSN) bij voorbaat uitgesloten.” Wanneer de 

voorstellingen op weekavonden gegeven zouden worden, kon het aantal met gemak 

omhoog naar 30 à 35 op jaarbasis. Een belangrijke voorwaarde voor deze aanpassing was 

het aanschaffen van extra normaalfilm apparatuur voor de grote zaal. Op basis van de 

bijbehorende begroting komen we verder te weten dat men door deze aanpassing 

verwachtte dat de Filmliga uit zou groeien tot 1000 leden (in 1955 waren dat er 350) en 

dat per voorstelling 250 bezoekers getrokken zouden worden. 200 Daarnaast wilde ’t 

Venster zich gaan toeleggen op filmeducatie door een cursus “filmvorming” te verzorgen 

voor leraren en jeugdleiders. De cursus beoogde alle aspecten van het medium film te 

behandelen (van geschiedenis tot esthetiek) en zou gegeven worden door deskundigen. 

Daardoor was het een duur project, dat “krachtige financiële steun” vereiste. Wanneer het 

plan tot filmvoorlichting zou slagen, kwam een deel van de voorlichting in handen van 

leraren en jeugdleiders. Daarnaast wilde het “Centrum” zelf voorlichting geven aan grote 

groepen kinderen in de vorm van inleidingen voorafgaand aan de film en discussies 

achteraf in school- of clubverband.  

                                                 
199 GAR 74.3. 
200 GAR 74.3. Vergadering 7 april 1955. 
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 In een reactie stelde het bestuur van Ons Huis dat het niet nodig was met de 

Rotterdamse Kunststichting een samenwerking aan te gaan (“Voor samenwerking […] 

achten de bestuursleden de opgegeven argumenten niet doorslaggevend”). Wél werd naar 

aanleiding van de plannen een subsidieaanvraag bij de gemeente ingediend voor het 

project tot jeugdfilmvoorlichting. Toen Houthuyse in een volgende bestuursvergadering 

de plannen toelichtte, bleken zijn ideeën overigens nóg ingrijpender te zijn dan we op 

basis van zijn nota kunnen vermoeden: het zogenaamde Rotterdams Instituut voor 

Filmvoorlichting (RIF) zou de gehele programmering (náast het reguliere programma van 

’t Venster) op zich nemen, waardoor de Filmliga in feite overbodig werd. Door een 

nauwere samenwerking met  “Amsterdam en Den Haag” zouden ook moderne films in 

circulatie gebracht kunnen worden.201 Over het aanzienlijke aantal nieuw aan te trekken 

leden maakte Houthuyse zich niet zo’n zorgen: “[…] zullen programmering, publiciteit 

en de gemoedelijke sfeer zoals deze bij de Liga heerste er toe moeten bijdragen, dat het 

aantal leden ook inderdaad de voor het eerste en tweede jaar geraamde hoogte zal 

bereiken.” Hoewel Houthuyse in zijn plan niet duidelijk maakte welke organisatorische 

vorm het RIF zou moeten krijgen, doet zijn formulering vermoeden dat het – net als de 

Filmliga – een soort ‘club’ zou blijven, waarvan men lid kon worden.  

Dit uitgebreide plan bracht een soort kettingreactie van ideeën teweeg, want ook 

de net aangestelde directeur van het kunstcentrum, de voormalige voorzitter van de 

Rotterdamsche Filmliga, Johan Huijts, zag brood in een uitbreiding van het filmwerk. 

Juist voor aanvang van deze “reorganisatie” was Huijts aangesteld als nieuwe directeur 

van het kunstcentrum. De man popelde om zich weer in een serieuze baan vast te bijten, 

want van zijn oorlogsverleden had hij tot op dat moment de zure vruchten moeten 

plukken. De voormalige journalist had het tijdens de Tweede Wereldoorlog weten te 

schoppen tot hoofdredacteur van de NRC, waar zijn strategie om de bezetter buiten de 

deur te houden achteraf als té meegaand werd geïnterpreteerd. Huijts citeerde in zijn 

hoofdartikelen driftig uit Duitse toespraken en verordeningen, maar verpakte zijn kritiek 

op de bezetting in zijn commentaren dusdanig ondoorgrondelijk, dat de Commissie voor 

                                                 
201 Uit latere documenten blijkt dat het hier ging om een samenwerking met de Filmliga Den Haag en het 
Filmmuseum in Amsterdam. Films uit de collectie van het Filmmuseum werden onderling uitgeleend, 
waardoor men niet afhankelijk was van de door de NBB gereguleerde Filmbeurs. Voordat die 
samenwerking bestond, moest de  Filmliga’t Venster vooral putten uit “archieven”.  
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de Perszuivering de journalist na de oorlog zeven jaar uit zijn beroep zette.202 Ons Huis 

had aanvankelijk eveneens haar bedenkingen bij de mogelijke aanstelling van deze man 

die achteraf bezien vooral als non-conformist getypeerd kan worden. Huijts werd in 1954 

toch aangenomen, maar mocht tijdens de eerste maanden van zijn nieuwe professie niet 

openlijk naar buiten treden. Nadat hij onder het mom van discriminatie protest had 

aangetekend tegen deze regeling en tevens dreigde zijn ontslag in te dienen, gaf het 

bestuur van Ons Huis zich gewonnen en kon hij écht aan de slag.203 

 Huijts ontpopte zich direct als enthousiast en initiatiefrijk “galeriehouder”. Zijn 

Filmliga-verleden maakte dat hij een duidelijkere verbintenis tussen de tentoongestelde 

werken en het Liga-werk wilde bewerkstelligen. In zijn plannen stond voorop dat het 

kunstcentrum een eigen bestaansrecht had en niet alleen een foyer voor de bezoekers van 

’t Venster was.204 Naar voorbeeld van galerie Le Canard in Amsterdam zou met behulp 

van lezingen, voordrachten en kleine concerten een apart publiek aangetrokken moeten 

worden. Uiteindelijk liep het zo’n vaart niet met de plannen van Huijts. Op 30 juni 1955 

discussieerde het bestuur over zijn document, waarop besloten werd dat met het uitkomen 

van de reclame voor de Filmliga een enquête gehouden zou worden, om de publieke 

belangstelling voor uitbreiding van de kunstcentrumactiviteiten te peilen. Wél sprak het 

bestuur de wens uit de verkoop van de geëxposeerde werken te stimuleren.205  

Uit het in 1955 door Cardozo geschreven “verslag van de leiding” over 1954, 

blijkt dat de voorzichtige houding ten aanzien van de uitbreiding van de 

kunstcentrumactiviteiten veroorzaakt zou kunnen zijn door het gebrek aan vertrouwen in 

het culturele niveau van het Rotterdamse publiek, zoals dit bijvoorbeeld ook sprak uit de 

tegenvallende belangstelling voor de filmvertoningen in ‘t Venster: “Vele goede films die 

in de verwante theaters in Amsterdam en Den Haag soms vrij lang geprolongeerd kunnen 

worden, halen bij ons dikwijls nauwelijks de contractueel verplichte prolongatietermijn. 

                                                 
202 Cannegieter, D.J. “J. Huijts, 1897-1995; Non-conformist tussen twee werelden.” NRC Handelsblad, 4 
november 1995. 
Jong, Anoek de. “Biografie Johan Huijts.” Interbellum Rotterdam – Kunst en Cultuur 1918-1940. Red. 
Marlite Halbertsma en Patricia van Ulzen. Rotterdam: NAI Uitgevers, 2001. 123. 
203 GAR 74.3. Vergadering 9 december 1954. 
204 In GAR 74.3 is het document opgenomen “Enige denkbeelden inzake de verdere ontwikkeling van de 
activiteiten van het Kunstcentrum ’t Venster.” 
205 Het is niet duidelijk of Ons Huis provisie rekende over de verkochte werken. Dit is wel aannemelijk 
gezien de nadruk die het bestuur op de verkoop van de kunstwerken legde. Overigens is in het archief van 
Ons Huis geen enkele aanwijzing te vinden voor een daadwerkelijk gehouden enquête. GAR 74.3. 
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De kring van hen die aan de goede film de voorkeur geven boven het routineproduct is in 

onze stad nog steeds betrekkelijk klein. Nochtans blijven wij het als onze taak zien, om 

deze goede film ook in Rotterdam een kans te geven.”206 

 Dat de ambitieuze plannen van Houthuyse en Huijts uiteindelijk wel enig effect 

sorteerden blijkt uit twee investeringen die begin 1956 gedaan werden. Weier maakte 

zich sterk voor het installeren van een breedbeeld scherm in ’t Venster. In zijn “nota 

inzake wide screen” valt te lezen dat álle Rotterdamse bioscopen inmiddels waren 

voorzien van een widescreen-systeem (verhouding 1: 1.75) en dat het reguliere publiek 

van ’t Venster vooral naar het nieuwe Thalia uitweek vanwege dit technische vernuft. 

Weier calculeerde een investering van fl. 3000,- voor de aanschaf van projectiesystemen 

en een nieuw doek. Hij spoorde het bestuur aan tot een snelle beslissing, want hij had 

beslag weten te leggen op een reportage over de koninklijke reis naar de West en die zou 

in het widescreen formaat een stuk beter uitkomen. Het scherm kwam er inderdaad snel: 

in de bestuursvergadering van 16 februari 1956 werd melding gemaakt van de installatie. 

Kennelijk zag het bestuur dit technische vernuft als een noodzakelijke investering om de 

concurrenten bij te blijven. In dezelfde periode werd het kunstcentrum voorzien van een 

vleugelpiano (à fl. 2475,-) om artiesten van dienst te kunnen zijn tijdens de lunchpauze 

programma’s. Deze lunchprogramma’s waren overigens nog niet eerder genoemd in 

notulen en dergelijke. Huijts had in de korte tijd waarin hij aangesteld was zijn 

programma dus al aardig weten uit te breiden.207 

 

2.2 Functioneren van de Filmliga 

De Filmliga was in 1955 binnen Ons Huis onderwerp van menig discussie, al ontbreekt 

het in het GAR aan informatie over de positie die de club zelf wenste in te nemen binnen 

het volkshuis. In elk geval kan worden vastgesteld dat Houthuyse het aanspreekpunt 

vormde en degene was die op eigen houtje ambitieuze toekomstplannen formuleerde. 

Geheel in de lijn van zijn plannen tot het vormen van het RIF, stond de daadwerkelijke 

oprichting van de Stichting Jeugd-filmliga ’t Venster. In 1954 was vanuit middelbare 

scholieren en studenten van de Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding het 

                                                 
206 GAR 74.3. 
207 GAR 74.3. 
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idee ontstaan voor het oprichten van een filmclub. Driemaal in het seizoen zou tijdens de 

lunchpauze een korte film vertoond worden, gevolgd door een onderlinge bespreking. De 

scholieren en studenten wilden de middagen zelf organiseren, in overleg met Houthuyse 

en onder auspiciën van de Filmliga.208 

 Tot de oprichting van een jeugdfilmliga kwam het op 11 februari 1955.209 De 

stichting, bestuurd door Ons Huis secretaris Brusse, Cardozo en Houthuyse, had als doel: 

“het vormen van een centrum waar jonge mensen-leerlingen […] kennis en inzicht 

kunnen verwerven, omtrent film en filmkunst en waar door het aankweken van kritische 

zin en goede smaak de belangstelling en de waardering voor de goede film gewekt en 

ontwikkeld worden. Tevens stelt de Stichting zich ten doel de zelfwerkzaamheid van 

vorengenoemde jongeren op het gebied van de film te bevorderen.” Daartoe wilde de 

stichting lezingen, besprekingen, discussies en filmvertoningen organiseren. Hoewel in 

de notariële akte niet is beschreven hóe de jongeren in de organisatie betrokken zouden 

worden, kan wel worden opgemaakt dat het bestuur zichzelf niet beschouwde als volledig 

zelfstandig opererend orgaan. Het zou zich namelijk laten adviseren door een Commissie 

van Advies, bestaande uit leraren van de betrokken scholen. Tot slot werd het 

kostenplaatje geschetst: activiteiten zouden voor donateurs toegankelijk zijn, niet-

donateurs moesten voor de afzonderlijke activiteiten toegang betalen. Hoeveel beide 

groepen moesten betalen is niet opgenomen in de akte.210 

 Over het precieze functioneren van de jeugdfilmliga is weinig bekend. In een 

bestuursvergadering gehouden op 12 mei 1955 deelde Houthuyse aan het bestuur mee dat 

er doorgaans reeds 150 à 180 bezoekers afkwamen op de voorstellingen. Hij stelde tevens 

dat discussies na afloop van de bijeenkomsten bij voorkeur binnen de scholen of clubs 

moesten plaatsvinden. Een praktische reden hiervoor vermeldde hij niet, maar zeker is dat 

deze stellingname de komst van het RIF rechtvaardigde, want de betrokken docenten en 

jeugdleiders moesten de gewenste discussies uiteraard van een inhoudelijke noot kunnen 

voorzien. Bovendien voegde Cardozo toe dat deze strategie de kans op het binnenhalen 

van subsidie aanzienlijk vergrootte.  

                                                 
208 GAR 74.3. Vergadering 22 februari 1954. 
209 GAR 74.140. 
210 Dit soort zaken zal opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement, dat helaas in het GAR niet is terug te 
vinden. 
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 Alle ambitieuze initiatieven ten spijt ging het reguliere werk van de Filmliga op 

de gebruikelijke wijze door. Met haar zevenhonderd leden was de club behoorlijk 

groot.211 Vermoedelijk werd van het onderbrengen van de Liga-leden in een filminstituut 

een mogelijk ledenverlies verwacht, wat vanwege inkomstenderving natuurlijk 

onwenselijk was. Ook de zondagochtendvoorstellingen bleven bestaan “omdat de leden 

daar prijs op bleken te stellen.”212 Met het in stand houden van de oorspronkelijke situatie 

verloor Ons Huis tevens haar interesse in het zogenaamde “filmvormingswerk”. Wel 

werd nog overwogen dit project onder te brengen bij de Maatschappij tot Nut van ’t 

Algemeen.213 Op basis van het archief van Ons Huis valt echter niet op te maken of ’t Nut 

dit initiatief heeft overgenomen. 

 Ondanks het nog steeds groeiende ledenaantal van de Filmliga vond het bestuur 

van Ons Huis het daadwerkelijke filmbezoek ondermaats en betoogde dat de 

noodzakelijke investeringen in de filmtechniek van de Lantaren (de zaal waar de Liga-

voorstellingen nog steeds plaatsvonden) niet uit het Liga-vermogen gefinancierd konden 

worden. 214 Ons Huis schoot op dat moment de club te hulp: het schafte twee projectoren 

aan, twee objectieven en een soundbox.215 

 Hoewel de Filmliga halverwege de jaren vijftig dus het onderwerp vormde van 

levendige discussies en ambitieuze initiatieven, bleef de situatie zoals deze was sinds de 

oprichting van de club – op de aanschaf van wat apparatuur na – vrijwel ongewijzigd. De 

oprichting van de jeugdfilmliga leek in eerste instantie de komst van een zogenaamd RIF 

te rechtvaardigen, maar om onduidelijke redenen (die vermoedelijk te maken hadden met 

financiën en de onwil van de Filmliga ’t Venster zichzelf op te heffen) verloor het Ons 

Huis-bestuur snel de interesse in de vorming van een filminstituut. Het lijkt erop dat 

Houthuyse in zijn eentje maar weinig invloed kon uitoefenen op de gang van zaken. 

Bovendien zal Cardozo na de door hem als lastig ervaren eerste jaren van het bestaan van 

                                                 
211 In het nog niet gepubliceerde manuscript van het in december 2008 te verschijnen boek over de film- en 
bioscoopgeschiedenis van Utrecht stelt Klaas de Zwaan dat de Nederlandse Filmliga 1927-1933 in zijn 
totaal zo’n 2500 leden heeft gehad. 700 Rotterdamse leden in de naoorlogse periode is dus aanzienlijk te 
noemen. 
212 GAR 74.3. Vergadering 27 september 1955. 
213 GAR 66.01. Inleiding op de inventaris. De Mij. tot Nut van ’t Algemeen was een op het christelijke 
geloof geënte sociaal-culturele nutinstelling die zich vooral op het onderwijs en algemene vorming 
concentreerde. De Volksuniversiteit was hieruit voortgekomen, maar functioneerde geheel zelfstandig.  
214 In februari 1956 wordt gesproken over 730 leden. GAR 74.3. Vergadering 16 februari 1956. 
215 GAR 74.111. Accountantsrapport over boekjaar 1955. 
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’t Venster sceptisch hebben gestaan tegenover al te ambitieuze plannen in de richting van 

de cinema. Bovendien was het bestuur al een enkele keer tot de mismoedige conclusie 

gekomen dat van het Rotterdamse publiek niet al te veel interesse in de verfijnde film 

verwacht kon worden. Het belang van de vernieuwende cinema stond dus even op een 

laag pitje in Ons Huis. 

 

2.3 Kapers op de kust 

Het Rotterdamse publiek kon halverwege de jaren vijftig kiezen uit een steeds grotere 

diversiteit aan bioscopen, die elkaar in de concurrentiestrijd probeerden af te troeven met 

de nieuwste technische hoogstandjes. Vrijwel om de hoek van de Gouvernestraat, op de 

Oude Binnenweg, was in 1953 het Centraal Theater geopend. De bioscoop beschikte als 

eerste over de techniek om Cinemascope en widescreenfilms te projecteren.216 Eveneens 

dichtbij, op de hoek van de Kruiskade en de Lijnbaan, vestigde zich in 1955 het 

herbouwde Lumière theater. De bioscoop bracht een zeer welkome bijdrage aan de 

levendigheid en gezelligheid van het centrum, want rondom het 1120 stoelen tellende 

theater werd nog volop gebouwd.217 Het met zorg gedecoreerde – eveneens herbouwde – 

Thalia Theater aan de Kruiskade opende haar deuren in 1955 en kon 800 bezoekers 

herbergen.218 Van vergelijkbare grootte, maar vanwege de locatie minder bedreigend 

voor ’t Venster, was het Metro Theater dat zich in 1955 aan de Wolphaertsbocht in Zuid 

vestigde.219 Tot slot opende op de Westblaak in 1957 het vernieuwde Scala Theater, dat 

vanwege de slechte bereikbaarheid na een jaar haar deuren alweer moest sluiten. Het 

pand werd twee jaar later overgenomen door Cinerama, dat met haar drie-

bandenprojectiesysteem een nieuwe bioscoopsensatie teweeg bracht en van heinde en 

verre bezoekers wist te trekken.220 

 Als we de programmering van ’t Venster uit 1955 erbij pakken, zien we dat in 

vergelijking met het eerste jaar méér films vertoond werden dan in 1949.221 Vermoedelijk 

                                                 
216 Berg, pp. 87. 
217 Romer, pp. 178. 
218 Berg, pp. 108-109. 
219 Berg., pp. 134. www.cinemacontext.nl - geraadpleegd 3 juli 2008.  
220 Ibid., pp. 117-124. Slechts enkele films waren speciaal vervaardigd voor het cinerama-systeem, zodat de 
programmering heel beperkt was en de exploitant sterk afhankelijk was van niet-Rotterdamse bezoekers. 
Toen het publiek écht was uitgekeken op dit type film stapte men over op de projectie van 70 mm-films. 
221 GAR 74.111. 



  74

doordat het RN op donderdag en zaterdag haar filmrubriek publiceerde (dit zal 

veroorzaakt zijn door de uitbreiding van het aantal bioscopen) en doordat het aantal 

premières binnen ’t Venster toenam, wist de bioscoop in de vorm van recensies meer 

(gratis) publiciteit te genereren.222 Ook de Filmliga-voorstellingen werden op vrij 

regelmatige basis besproken door de – nog steeds – anonieme recensent.  

 

2.4 Tussentijdse balans 1955 

Halverwege de jaren vijftig bleek dat de exploitatie van het filmtheater een onzekere 

factor bleef op de winst- en verliesrekening van Ons Huis. Tegelijkertijd werden door 

eenmansformatie Houthuyse ambitieuze plannen geformuleerd, die ertoe moesten 

bijdragen dat de avant-gardistische film op een meer structurele manier bij een groter 

publiek onder de aandacht werd gebracht. In de praktijk echter, werden externe partijen 

buiten de deur gehouden en kregen nieuwe initiatieven nauwelijks écht de kans om 

ontwikkeld te worden (de oprichting van de Jeugdfilmliga ’t Venster vormt de 

uitzondering op de regel).  

Verder ontstond zo langzamerhand het idee dat het met de belangstelling onder 

Rotterdammers voor het type film dat ’t Venster programmeerde niet al te best gesteld 

was. Het volkshuis zelf was al bezig haar activiteiten een meer laagdrempelig karakter te 

geven en uitbreiding van de activiteiten op het gebied van de avant-gardistische cinema 

paste vermoedelijk niet in dit plaatje. Toch werden in dat jaar meer films 

geprogrammeerd en nam de aandacht die binnen het RN voor de bioscoop bestond iets 

toe. In het rumoerige jaar 1955 verstevigde het kunstcentrum dat onder leiding van de 

ambitieuze en zelfstandige Huijts kwam te staan juist haar positie. De eigenzinnige Huijts 

had in zijn afwisselende loopbaan diverse contacten opgedaan die hem in zijn nieuwe 

baan uitstekend van pas kwamen. Gedurende de jaren die zouden volgens zou Huijts 

                                                 
222 Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat ’t Venster nog steeds niet actief adverteerde en 
dat de bioscoop weliswaar meer recensies genereerde, maar dat het aanbod van de Rotterdamse bioscopen 
als geheel een stuk groter was. De vraag blijft dus in hoeverre de bioscoop op de filmpagina’s van het RN 

echt opviel. 
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bovendien een exclusieve sfeer voor zijn kunstencentrum weten te creëren waarin 

kunstenaars en artiesten in de rij stonden om te mogen exposeren of optreden.223 

Het bestuur van Ons Huis nam in haar besluitvorming weinig risico en stond 

slechts toe projecten te financieren die de concurrentiepositie van het filmhuis op peil 

hielden, zoals het widescreen. Hieruit valt op te maken dat in de nabijheid van de 

Gouvernestraat gelegen bioscopen – ondanks het verschil in programmering – wel 

degelijk als directe concurrenten werden beschouwd. We zien in deze periode dus een 

duidelijkere scheidslijn ontstaan tussen de kunstzinnige en kapitalistische pool, waarbij 

binnen ’t Venster het zwaartepunt (althans op het bestuursniveau) bij de laatste kwam te 

liggen en het kunstcentrum beide polen in elkaar bleef verankeren (Huijts verzon immers 

allerlei constructies om de financiële positie van het centrum zo gezond mogelijk te 

houden).  

 

3. 1965: Een nieuwe koers 

 

Werden ontwikkelingen en initiatieven halverwege de jaren vijftig nog relatief kalm 

gadegeslagen door het bestuur van Ons Huis, aan het einde van dat decennium raakten 

processen die te maken hadden met de bedrijfsvoering van de culturele tak ineens in een 

stroomversnelling. Hierdoor werd men genoodzaakt harde beslissingen te nemen. Drie 

belangrijke oorzaken lagen hieraan ten grondslag: het bestuur bracht ingrijpende 

wijzigingen in haar koers ten aanzien van het buurthuiswerk aan en veranderde haar 

rechtsvorm van een vereniging in een stichting. Verder plukte het volkshuis de zure 

vruchten van het eigenzinnige gemeentelijke subsidiebeleid waardoor de financiering van 

het culturele werk (met name van theaterzaal De Lantaren) halverwege de jaren zestig op 

losse schroeven kwam te staan. 

 In het eerder genoemde herdenkingsboekje dat in 1959 uitkwam, zijn zo’n vier 

pagina’s gewijd aan de cultuuromslag die zich tijdens de tweede helft van de jaren vijftig 

voltrok. Om weer in contact te komen met de buurtbewoners van het Oude Westen 

plachtte Ons Huis haar activiteiten in toenemende mate een “buurthuiskarakter” in plaats 

                                                 
223 GAR 128-130 bevat de correspondentie die Huijts voerde met diverse kunstenaars en artiesten. Wanneer 
hij twijfelde over de artistieke kwaliteiten van personen die bij hem aanklopten, stuurde hij hen zonder 
schroom een afwijzingsbrief. 
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van een “volkshuiskarakter” te geven. Het aantal activiteiten gericht op de jeugd nam 

daarom toe, waarbij niet werd geschuwd gehoor te geven aan hun wensen feestavonden 

(met uiteraard jazz en rock ’n roll-muziek) te organiseren.224 Volwassenen werden niet 

langer meer geacht ingewikkelde cursussen te volgen, maar kregen de mogelijkheid 

gelijkgestemden – zoals huisvrouwen – te ontmoeten. Het bestuur verving om tot een 

dergelijke cultuuromslag te komen de vaste staf in 1957 op één persoon na (directeur 

Cardozo ) in zijn geheel.225 

Een snellere besluitvorming werd mogelijk toen Ons Huis haar rechtsvorm in 

september 1960 van een vereniging in een stichting omzette. Het doel luidde ditmaal 

minder allesomvattend en pretentieus dan bij de oprichting in 1909, namelijk: “Het 

verrichten van sociaal-cultureel vormingswerk en ander sociaal en cultureel werk, 

alsmede alles wat met deze doeleinden in de ruimste zin samenhangt.” Naar eigen zeggen 

bracht deze bredere doelstelling een grotere mate van flexibiliteit voor het ontplooien van 

nieuwe activiteiten met zich mee. Ongewijzigd bleef de brede basis van Ons Huis: het 

werk stond open voor iedereen, ongeacht de levensovertuiging. Met de overgang naar een 

stichting verdween de ledenvergadering, waardoor inspraak in feite niet meer mogelijk 

was. Het bestuur (voortaan curatorium geheten) kon zich nog wel laten adviseren door 

commissies en de band met belangstellenden zou in tact blijven door een ‘Vereniging van 

Vrienden’ op te richten.226 De nieuwe rechtsvorm bracht ook een grotere mate van 

vrijheid teweeg ten aanzien van het kunstcentrum, de filmzaal en de theaterzaal. 

 

Het Rotterdamse cultuurbeleid had vanwege de strikte wederopbouwpolitiek die de stad 

voerde een eigen gezicht, maar was ook duidelijk een lokale exponent van het landelijke 

beleid dat gekenmerkt werd door het ideaal van “cultuurspreiding”. Om te voorkomen dat 

de “massamens” ten prooi zou vallen aan de steeds meer in zwang rakende populaire 

cultuur, was de centrale overheid van mening dat het niet alleen zaak was culturele 

instanties en gezelschappen te subsidiëren, maar ook te zorgen dat het hele land kennis 

                                                 
224 Brusse, pp. 39-42. 
225 GAR 74, Inleiding op de inventaris. 
226 GAR 74.77. 
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kon nemen van deze instellingen.227 In de Maasstad hield men er volgens Van de Laar 

een soortgelijke gedachte op na. Er moest een sociale spreiding van de kunsten 

nagestreefd worden; kunst en cultuur zouden voor iedere bevolkingsgroep en iedere 

portemonnee beschikbaar moeten zijn, met als positief gevolg dat het 

gemeenschapsgevoel versterkt werd. Om iedere Rotterdammer te bereiken, dook de 

wijkgedachte van de groep Bos ook hier op: kunst behoorde niet alleen tot het exclusieve 

(en elitaire) domein van musea en galeries, maar moest naar de mensen toe komen, 

bijvoorbeeld op straat of in de wijkcentra. De Rotterdamse Kunststichting (RKS) voerde 

dit beleid uit en stelde subsidies beschikbaar, zonder dat daar een inhoudelijke 

bemoeienis van de gemeente aan vooraf ging.228 

 Hoewel er tijdens bestuursvergaderingen regelmatig werd gesproken over het 

binnenhalen van subsidies, waren zowel ’t Venster als de Filmliga nooit gesubsidieerd 

geweest (dit in tegenstelling tot het buurthuiswerk, dat zowel gemeentelijke als landelijke 

subsidie ontving). 229 Aan het einde van de jaren vijftig echter, werd in het licht van het 

Rotterdamse beleid de positie van kunstcentrum ’t Venster en theaterzaal De Lantaren ter 

discussie gesteld. Gebleken was dat De Lantaren na zo’n tien jaar intensief gebruik aan 

een grondige (en daarmee zeer kostbare) renovatie toe was.230 Ondertussen werd de 

gemeentelijke vinger in de pap op het gebied van de culturele infrastructuur steeds groter. 

Het wederopbouwproces was in volle gang, maar eiste beleidsmatig niet meer de 

volledige aandacht op en bovendien kreeg de RKS wat meer financiële speelruimte, 

waardoor een aantal prioriteitsprojecten (zoals concertgebouw “De Doelen”) eindelijk 

ontwikkeld kon worden. Om hier een rol in te kunnen spelen, c.q. een deel van het 

beschikbaar komende geld naar zich toe te halen, moest de accommodatie aan de 

Gouvernestraat wel haar bestaan opnieuw rechtvaardigen. 

 Binnen dit zich snel ontwikkelende kunstenveld raakte Ons vanaf het begin van 

de jaren zestig in een hevig conflict met de gemeente verwikkeld. Volgens een in 1963 

door het curatorium geschreven nota kon alléén een gemeentelijke financiële injectie 

                                                 
227 Rutten, Maartje. Er samen iets moois van maken. Over community arts en cultuurbeleid in de gemeenten 

Utrecht en Rotterdam. Doctoraalscriptie Universiteit Utrecht, 2005. 
228 Van de Laar, pp. 549-552. 
229 GAR 74.4. Zie vergadering 31 januari 1957. 
230 De zaal fungeerde voor Ons Huis vooral als melkkoe: voor zover mogelijk werd deze aan derden 
verhuurd. Het intensieve gebruik was dus ook aan deze externe partijen toe te schrijven. 
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voorkomen dat de activiteiten van het kunstcentrum grotendeels gestaakt zouden worden 

en De Lantaren haar deuren definitief moest sluiten. Het volledig geschikt maken van het 

kunstcentrum en De Lantaren voor intensief gebruik zou naar een door Bakema 

opgestelde begroting fl 700.000,- gaan kosten. Ons Huis echter, zat naar eigen zeggen 

financieel volledig aan de grond. In 1962 had het al fl 175.000,- geïnvesteerd in het 

opknappen en aanpassen van de ruimtes die primair voor het sociale werk werden 

gebruikt. Ondertussen holde de kwaliteit van de toneelaccommodatie achteruit en werd 

een verlies van zo’n fl 12.000,- per jaar gemaakt.231 Kortom: om tot continuering van de 

sociale en culturele tak te komen, was financiële steun van overheidswege noodzakelijk. 

 Eind 1964 oordeelde de gemeente negatief in reactie op de aanvraag voor 

financiële steun om de voorgenomen verbouwing van de theaterzaal en het Kunstcentrum 

te bekostigen. Het belangrijkste argument dat het college van B&W tot haar beslissing 

bracht was de “ongunstige ligging” van de zaal.232 Daarnaast kampte de gemeente zelf 

met een financieringstekort, waardoor men alleen bereid was een 

“overbruggingssubsidie” te verlenen, totdat in financieel opzicht betere tijden zouden 

aanbreken. Tot slot, en dit werd niet expliciet meegedeeld aan Ons Huis maar speelde 

vermoedelijk wel een rol, was de kleine zaal van de in 1966 te openen Doelen van 

vergelijkbare grootte als De Lantaren. Een dubbeling van vergelijkbare accommodaties 

op zo korte afstand van elkaar werd vermoedelijk in kringen van B&W als ongewenst 

gezien. 

In een reactie van het curatorium werd, zoals dat eigenlijk altijd het geval was 

geweest als het om de culturele tak van de stichting ging, benadrukt dat De Lantaren 

weliswaar niet te vergelijken was met accommodaties in Parijs, Londen en New York die 

óók niet midden in het centrum lagen, maar dat men wel kon proberen dezelfde status te 

verkrijgen. Bovendien stelde het curatorium dat er een dusdanig tekort aan kleine 

toneelaccommodaties in Rotterdam heerste, dat er een acute noodzaak bestond om in De 

Lantaren te investeren. In de verwachting dat gezelschappen hoe dan ook zouden 

wegblijven vanwege de slechte faciliteiten die de zaal hen bood nam het curatorium geen 

                                                 
231 GAR 74.135. 
232 Uit vergaderingen van het curatorium blijkt dat het bestuur de gemeente er tevens van verdacht niet te 
willen investeren in het plan omdat er een grootscheepse sanering van de wijk gepland stond in de jaren 
zeventig. In de brieven die de gemeente Ons Huis toezond werd dit vermoeden echter niet bevestigd. 
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genoegen met de voorgestelde overbruggingssubsidie; het wilde de zaak meteen en ook 

goed kunnen aanpakken.233  

Het curatorium restte weinig anders dan een intensieve lobbycampagne te starten. 

De gemeente bleef niettemin bij haar standpunt en van een intensieve verbouwing 

halverwege de jaren zestig is het daarom niet gekomen. Wél begon Ons Huis in haar 

pogingen in elk geval een theaterzaal te behouden, naar mogelijkheden te zoeken om 

samen met andere kleine instanties een zaal te exploiteren. Besprekingen met de 

Algemene Maatschappij voor Jongeren ( AMVJ ) waren daarvan het meest concrete 

voorbeeld. Weliswaar had deze op externe partijen gerichte strategie voor De Lantaren op 

korte termijn geen gevolgen (de zaal zou in 1971 volledig in handen van de RKS komen), 

voor ’t Venster waren de veranderingen des te groter.  

 

3.1 Naar een professionele art-house bioscoop 

Na het tumultueuze jaar 1955, waarin ’t Venster zocht naar nieuwe wegen om haar 

activiteiten uit te breiden (met name voor jongeren en onderwijzers) en als zodanig het 

niveau wat op te krikken, kwam er in de tien daaropvolgende jaren weinig rust in de tent. 

Een heikel punt bleef de programmering, die, zonder dat er specifieke argumenten 

werden aangedragen, volgens het bestuur niet van het gewenste niveau was. In een 

bestuursvergadering gehouden op 22 maart 1956 werd gesteld dat het nadelige financiële 

resultaat over 1955 mede door een “slechte zomer” veroorzaakt was, maar vooral door 

een slecht programmabeleid.234  

Voorgesteld werd de filmcommissie, “die enige jaren geleden is afgeschaft”, 

nieuw leven in te blazen door de heren Brusse (voorzitter van het bestuur) en Houthuyse 

te benoemen als leden. Het bestuur wilde wederom Weier op een zijspoor zetten, want de 

penningmeester drong er in dezelfde vergadering op aan dat er een aparte NV voor het 

filmhuis gecreëerd werd. Een dergelijke constructie maakte een eigen lidmaatschap van 

de NBB mogelijk, waardoor het contract met de exploitant in feite niet meer nodig was. 

In het GAR zijn geen aanwijzingen gevonden dat deze voorgestelde tweekoppige 

                                                 
233 GAR 74.13. 
234 GAR 74.3. 
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commissie ook daadwerkelijk aan de slag is gegaan en van de vorming van een aparte 

NV voor het filmhuis (onder de vlag van Ons Huis) is het evenmin gekomen.  

Hoewel telkens gehamerd werd op de kwaliteit van de programmering, zette Ons 

Huis aan het einde van de jaren vijftig ook de film in om op een meer laagdrempelige 

manier buurtbewoners aan te trekken. Zo werd vanaf het seizoen 1957-1958 op iedere 

laatste woensdag van de maand in De Lantaren een filmvoorstelling gegeven voor 

kinderen van zeven tot elf jaar. De opzet was weliswaar laagdrempelig, maar er werd wel 

een opvoedend karakter aan de middag gegeven. In het jaarprogramma van dat seizoen 

staat te lezen: “Ouders, leert uw kinderen om van een goede film te genieten en geeft ze 

daartoe de gelegenheid door ze eens per maand naar Ons Huis te laten komen voor een 

filmvoorstelling speciaal voor uw jongere kinderen.”235 In het seizoen 1963-1964 riepen 

de buurthuiswerkers een filmclub in het leven, speciaal geschikt voor zestien- tot 

dertigjarigen, waarbij het passieve film kijken van secundair belang was en de jongeren 

zelf 16 mm films konden maken.236 Deze groep kreeg in het erop volgende seizoen een 

eigen naam: “Shot”. Opvallend genoeg was er niemand van ’t Venster of de Filmliga bij 

Shot betrokken; enkele sociaal werkers leidden de verschillende activiteiten.237 

 In plaats van een concentratie van het filmgerelateerde programma binnen ’t 

Venster en de Filmliga, opereerden in de loop van de jaren zestig dus verschillende 

groepen in Ons Huis, die “iets” met de goede film en filmeducatie probeerden te 

bewerkstelligen. Dat ’t Venster zakelijk gezien niet kon uitgroeien tot een stabiele 

organisatie die dit soort activiteiten in eigen beheer hield, blijkt ook uit de financiële 

resultaten. In het boekjaar 1962-1963 maakte het theater fl 5700,- verlies en in het jaar 

daarop liep dit zelfs op tot een tekort van fl 19.200,-.238 Tot direct ingrijpen kwam het tot 

halverwege 1965 ondanks blijvende tegenvallende bezoekersaantallen merkwaardig 

genoeg niet. Terugkerend vergaderpunt bleef de programmering en de noodzaak tot het 

formeren van een programmacommissie.239  

                                                 
235 GAR 74.72. 
236 GAR 74.73. Jeugdfilmliga ’t Venster was op dat moment vermoedelijk al opgeheven. In de 
programmering vanaf het seizoen 1960-1961 werd er in elk geval niet meer over gesproken. 
237 Ibid. 
238 GAR 74.139. Rapporten over de jaren 1960-1961 en 1961-1962 ontbreken in het archief. Er kan dus niet 
worden vastgesteld of tijdens de gehele eerste helft van de jaren zestig sprake was van een neergaande lijn. 
239 GAR 74.13. In een vergadering gehouden op 3 februari 1965 stelde het curatorium over de Venster-
programmering: “Goede reprises en het lichtere genre is waar we op dreven en drijven.” 
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Een aantal maanden later echter, toen de discussie rondom de mogelijke 

subsidiering van De Lantaren in volle gang was, meldden zich de exploitanten van het 

Amsterdamse Kriteriontheater in de Gouvernestraat.240 De heren Meerburg en Hofman 

stelden voor de naam en de inventaris tegen een bedrag van fl 37.500,- over te nemen en 

vervolgens het theater voor een periode van tien jaar te huren, voor fl 12.000,- per jaar. 

Verder zou alles bij het oude blijven: Weier behield de zakelijke leiding, het 

kunstcentrum zou haar activiteiten voortzetten (met Huijts als programmeur) en het 

karakter van de bioscoop als “art-house” zou behouden blijven. Aan de exploitatie van 

het Kunstcentrum wilden de exploitanten fl 2000,- op jaarbasis bijdragen, zodat in de 

foyer van de bioscoop regelmatig nieuw werk tentoongesteld kon worden.  

In een bestuursvergadering gehouden op 28 oktober 1965 werd op dit voorstel 

door het curatorium uiterst positief gereageerd: 

 
Het DB [Dagelijks Bestuur, JSN] heeft overwogen dat de vooruitzichten voor de 
eigen exploitatie van de bioscoop eerder bij voortduring zorgwekkender dan 
rooskleuriger geacht kunnen worden, terwijl daartegenover het “circuit” waarover 
de heren Meerburg en Hofman beschikken ruimere mogelijkheden biedt ook wat 
de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de programmering betreft. Het DB meent 
dat het in het belang van onze stichting is gebruik te maken van de mogelijkheid 
die zich nu voordoet, om van deze zorg te worden verlost. Het verzoekt u goed te 
keuren dat tot een besluit in bovengenoemde zin wordt overgegaan.241 

 

De leiding van Ons Huis kwam na ruim vijftien, overwegend kwakkelende jaren tot de 

conclusie dat alleen een externe partij, volledig geïncorporeerd in het veld van de cinema, 

de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de programmering kon garanderen. Met dit besef 

kwam de potentiële overname ineens in een stroomversnelling terecht: op 16 december 

1965 vond de overdracht plaats. In de garantieovereenkomst werd vastgelegd dat de 

koper zich verplichtte “de status, welke het filmtheater ’t Venster sinds jaren in 

Rotterdam inneemt te handhaven en elke activiteit, waardoor de goede naam van het 

theater afbreuk wordt gedaan, na te laten.”242 De overname betekende overigens – in 

                                                 
240 Via cinemacontext.nl is precies vast te stellen binnen welke bedrijven de heren opereerden. Ten tijde 
van de overname van ’t Venster waren zij inderdaad exploitant van Kriterion. Enige tijd later zou Meerburg 
ook in de directie van De Uitkijk plaatsnemen. 
241 GAR 74.13. 
242 GAR 74.143. 
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tegenstelling tot het eerder geponeerde plan – het ontslag van Weier. Wie vanuit de NV 

precies de dagelijkse verantwoording kregen over het filmtheater en op welke manier Ons 

Huis betrokken bleef bij het wel en wee ervan kan op basis van het archief van Ons Huis 

niet vastgesteld worden. Wél maken de vergaderingen duidelijk dat het buurthuis 

opgelucht was van haar zorgenkindje verlost te zijn. 

 

3.2 Het einde van de Filmliga 

Niet alleen was het onrustig rondom ’t Venster tijdens de eerste helft van de jaren zestig, 

ook de Filmliga verkeerde in een crisis. In 1957 – de Liga was nog steeds groeiende en 

telde zo’n 1000 leden – stelde het Ons Huis-bestuur de frequentie en kwaliteit van de 

programmering aan de orde. Enerzijds waren films met een hoger “Liga-gehalte” 

gewenst, anderzijds had men te maken met een zeer divers ledenbestand, dat regelmatig 

aan zijn trekken moest kunnen komen.243 Zakelijk leider Houthuyse zwaaide op dat 

moment nog grotendeels de scepter over de club, maar kunstcentrumdirecteur Huijts 

begon zich in toenemende mate met de programmering te bemoeien (Houthuyse meldde 

zich regelmatig ziek). Gezien zijn verleden als voorzitter van de Rotterdamsche en zelfs 

landelijke Filmliga in de periode 1927-1933 was dit natuurlijk niet zo vreemd. Huijts 

maakte zich sterk voor een vernieuwende programmering, die alleen tot stand kon komen 

wanneer het Filmmuseum en zusterorganisaties als de Haagse Filmliga hun medewerking 

verleenden aan de roulatie van films.  

 De correspondentie van Huijts is grotendeels bewaard gebleven en op basis 

daarvan kunnen we vaststellen dat hij in de eerste helft van de jaren zestig in een conflict 

verwikkeld raakte met het Filmmuseum. De Liga had inmiddels de frequentie van haar 

voorstellingen opgevoerd naar vijftien per jaar (op de vrijdagavond in plaats van 

zondagmorgen), en wilde voor haar leden uit het aanbod van het Filmmuseum en 

verwante organisaties een “zo nuttig mogelijke keuze kunnen doen.”244 In de opinie van 

Huijts werd dit echter onmogelijk gemaakt doordat het Filmmuseum de beschikbaarheid 

                                                                                                                                                 
Wat betreft de kredietwaardigheid van de geïnteresseerde partij constateerde ’t Venster dat zij zich weinig 
zorgen hoefde te maken. Het filmtheater werd opgenomen worden in NV Velasquez, een beleggings- en 
beheermaatschappij die bijvoorbeeld de musicals Heerlijk duurt het langst en My fair Lady geproduceerd 
had. Zie GAR 74.13, vergadering gehouden op 22 oktober 1965. 
243 GAR 74.4. Vergadering 21 maart 1957. 
244 GAR 74.129. Brief gericht aan Nederlands Filmmuseum, 3 februari 1964. 
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van haar programma’s te laat aankondigde, waardoor Rotterdam dikwijls achter het net 

viste. Ook het Haagse Filmmuseum en de Amsterdamse Filmliga beseften volgens Huijts 

niet dat hun films van essentiële waarde waren voor de Rotterdammers.  

Huijts’ tactiek om alle spelers op de markt zijn wensen kenbaar te maken, deze 

partijen bij elkaar te brengen en tevens zoveel mogelijk betrokkenen binnen Ons Huis 

mee te laten denken over de programmering, leek in de loop van 1964 haar vruchten af te 

werpen. Zijn correspondentie, gevoerd in het voorjaar van 1964, duidt erop dat er 

ruimschoots gebruik werd gemaakt van de programma’s die het Filmmuseum 

beschikbaar stelde. In het najaar van 1964 wist Huijts het zelfs voor elkaar te krijgen dat 

de filmprogramma’s van de Volksuniversiteit toegankelijk werden voor Rotterdamse 

Ligaleden en vice versa. Verder legde hij zich toe op het schrijven van uitgebreide en 

kritische filmbesprekingen, die uitgedeeld werden aan de leden.  

Op de achtergrond echter, speelde een intern conflict met Houthuyse. Deze 

formele leider had zich na zijn mislukte plan voor een Rotterdams Filminstituut 

geconcentreerd op een nieuw idee: “een landelijke stichting ten behoeve van filmliga’s en 

filmkringen.”245 Hiertoe had hij contacten gelegd met diverse andere Liga’s, maar 

concrete stappen waren er niet gezet met het gevolg dat hij ziek thuis zat. Huijts, die de 

programmering voorop stelde en daartoe veel belang hechtte aan goede contacten met 

andere instanties had hem schriftelijk verboden nog langer als woordvoerder naar buiten 

te treden; dat deed hij liever zelf.246  

Dit geharrewar zal het gemiddelde Liga-lid niet eens zijn opgevallen: de 

voorstellingen gingen door en Huijts deed zijn uiterste best interessante programma’s 

samen te stellen. Toch veranderde er aan het begin van 1965 ook formeel het een en 

ander. Het bestuur van Ons Huis besloot dat een aparte stichting voor de Filmliga niet 

langer nodig was, hief haar op en zorgde ervoor dat de activiteiten ingelijfd werden 

binnen haar eigen portefeuille.247 Over dit proces en de exacte “liquidatie” is zeer weinig 

bekend. In elk geval kan worden vastgesteld dat Filmliga ’t Venster niet meer werd 

                                                 
245 GAR 74.12. Vergadering 19 februari 1964. 
246 GAR 74.129. 
247 GAR 74.13. Vergadering 19 januari 1965.. 
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genoemd in het algemene programma van 1964-1965 en dat in de bestuursvergaderingen 

van na 19 januari 1965 de club niet meer ter sprake kwam.248
 

 
3.3 Terug naar de oorsprong 

De verkoop van filmtheater ’t Venster en de beëindiging van de Filmliga-activiteiten 

betekenden het einde van ruim vijftien jaar avant-gardistische film onder de vlag van Ons 

Huis. Twee professionele heren met veel ervaring op het gebied van “art-house” namen 

maar al te graag het stokje over; kennelijk had het filmtheater tóch voldoende potentie en 

werd het beschouwd als een aantrekkelijke investering. Het besef dat ’t Venster in feite 

een zorgenkindje was, drong pas laat door binnen de gelederen van Ons Huis. Dit heeft 

alles te maken gehad met de onzekere situatie ten aanzien van de subsidiering van De 

Lantaren. Vermoedelijk zal de negatieve respons van B&W op het subsidieverzoek Ons 

Huis in het besef gesterkt hebben dat haar positie in het kunstenveld helemaal niet zo 

sterk was en dat men maar beter eieren voor haar geld kon kiezen als het ging om ‘t 

Venster.  

 Balancerend op een denkbeeldige draad tussen de kunstzinnige en kapitalistische 

pool van het veld van de Rotterdamse cinema, kwam ’t Venster dus uit bij die van de 

geldeconomie. Dit betekende echter niet dat de programmering zich daar ook volledig 

naar schikte. In de contractuele voorwaarden wist Ons Huis vast te leggen dat het type 

programmering behouden moest blijven. Kennelijk was het “karakter” van ’t Venster 

dusdanig geïncorporeerd, dat het als inzet van de onderhandelingen gebruikt kon worden. 

 Wanneer we proberen te achterhalen waarom ’t Venster er niet in slaagde een 

financieel gezonde art-house bioscoop te zijn, kan de bedrijfsvoering aangemerkt worden 

als belangrijkste oorzaak. Binnen de vereniging en later stichting was er weliswaar één 

betaalde persoon (Weier) die zaken kon doen met de NBB, maar hij was niet de 

eindverantwoordelijke, dat was het bestuur. Dit bestuur toonde door de jaren heen weinig 

verstand van het bioscoopbedrijf en maakte van de bioscoop een logger apparaat dan in 

feite nodig was. Hoewel in dit onderzoek meerdere keren is aangegeven dat Proost 

redelijk op zichzelf stond toen hij het plan opvatte een bioscoop te openen, bleven zijn 

ideeën lange tijd binnen het bestuur leven, hetgeen een onrendabele bedrijfsvoering in de 

                                                 
248 In elk geval niet meer in 1966 en 1967. GAR 14 en 15. 
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hand werkte. Met de heren Hofman en Meerburg, die verstand hadden van de 

bedrijfseconomische kant van het filmbedrijf én van art-house programmering, haalde 

Ons Huis dus de ideale combinatie binnen. Hun exploitatie zou duren tot 1974, waarna de 

Rotterdamse Kunststichting het stokje overnam. Tenslotte, in 1986, werd een zelfstandige 

stichting voor zowel de bioscoop als de theaterzaal opgericht. Deze stichting wacht nu de 

moeilijke taak het filmtheater naar de Wilhelminapier te verhuizen en zich opnieuw in het 

Rotterdamse veld van de cinema te positioneren. 
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Hoofdstuk 3 – Bourdieu en verder 

 
Inleiding  

Hoe 't Venster nu precies gekarakteriseerd kan worden op basis van de onderzochte 

periode is een lastige kwestie. Voordat het theater er daadwerkelijk was, werd door 

Proost graag het woord “avant-gardistisch” in de mond genomen, terwijl nadien in 

jaarprogramma’s meestal de termen “goed”, “verantwoord” of “sociaal” werden gebruikt. 

Hoe dan ook, het gebruik van het concept avant-gardisme is interessant gegeven de nu 

volgende analyse van de positie van 't Venster in het Rotterdamse veld van de cinema, 

omdat het ons iets duidelijk kan maken over de zelfperceptie van ’t Venster en daarmee 

over de gewenste rol in dit veld.  

 Peter Bürger, literatuurwetenschapper, heeft in zijn boek Theory of the Avant-

Garde op basis van een historische analyse van de Franse en Duitse literaire en visuele 

avant-gardes uit de jaren 1920 gesteld dat zij met hun werk een aanval inzetten op de 

status van kunst in de bourgeois-maatschappij. Daarbij probeerden zij niet alleen het 

individuele werk, maar ook individuele vormen van receptie uit te schakelen. Bovendien 

stelden zij het begrip autonomie ter discussie en probeerden met hun kunst juist hun plek 

in de maatschappij te “heroveren”. Hoewel dit een vrij specifiek concept is van avant-

gardisme (gebaseerd op een historisch-empirische toets van een redelijk afgebakende 

groep kunstenaars), vertoont het wel degelijk overeenkomsten met de manier waarop 

Groep R (en daarmee indirect ook Proost) aanvankelijk over de positie van ’t Venster in 

het culturele veld dacht.249  

Vanuit Bourdieus theorie kan hieraan toegevoegd worden dat een dergelijke 

positie alleen ingenomen kan worden als een symbolische strijd wordt aangegaan met de 

overige deelnemers in het veld. Wanneer deze cyclus zich continue herhaalt, verkeert een 

veld in een staat van reproductie. Dit levert de vraag op in hoeverre ’t Venster middels 

haar bestaan en programmering binnen het geheel van Rotterdamse bioscopen een 

“strijdende” positie aannam en uiteindelijk een nieuwe, meer maatschappelijke rol in het 

veld vervulde. Deze kwestie is onderdeel van de bredere vraag die centraal zal staan in dit 
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hoofdstuk: welke positie nam 't Venster gedurende de periode 1949-1965 in binnen het 

veld van de Rotterdamse cinema en in hoeverre is deze positie analyseerbaar met behulp 

van Bourdieus veldentheorie? Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de grenzen van zijn 

theorie, maar ook een bescheiden poging gedaan tot het aanpassen, uitbreiden en 

herformuleren ervan, zó dat deze breder toepasbaar is.   

 

3.1 Bourdieu en 't Venster 

 

3.1.1. 1945-1949 

Wanneer we de oprichtingsgeschiedenis van ’t Venster in een notendop proberen samen 

te vatten, blijkt dat het hele initiatief de facto niet zoveel met avant-gardisme te maken 

had. Had het theater onder die noemer willen opereren, dan had het moeten streven naar 

een zo vernieuwend mogelijke programmering, bestaande uit films van jonge filmmakers, 

onderdeel uitmakend van het onafhankelijke, alternatieve circuit. De geringe financiële 

speelruimte op de nationale filmbeurs zorgde er echter voor dat ‘t Venster zichzelf direct 

na de opening vooral met reprisefilms moest behelpen.  

Het idee de bioscoop op een directe manier te koppelen aan een 

tentoonstellingsruimte, was op dat moment wél vernieuwend te noemen. Na het 

verdwijnen van Studio 32 was geen enkele Rotterdamse bioscoop een dergelijke band aan 

gegaan met beeldende kunst, al waren de motieven van Ons Huis om beide ruimten met 

elkaar in contact te brengen vooral pragmatisch van aard. Het oorspronkelijke idee hield 

immers in dat het werk van Groep R en andere kunstenaars op een laagdrempelige manier 

geëxposeerd zou worden, zodat zich uiteindelijk kopers zouden aandienen. Ook de 

oprichting van het filmtheater zelf was niet alleen gericht op het aanbieden van de betere 

film aan het beoogde arbeiderspubliek, maar ook op het creëren van een inkomstenbron 

voor Groep R. 

Gesteld kan worden dat Ons Huis zich tijdens de oprichtingsfase bediende van 

een symbolische strijd die direct gericht was op het geestelijke en culturele welzijn van 

de “massamens” en meer indirect op de andere actoren in het veld van de Rotterdamse 
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cinema.250 De “massa” en “massamens” werden gezien als representanten van de 

cultuurcrisis die al voor de Tweede Wereldoorlog was ontstaan. Tity de Vries heeft in 

haar proefschrift Complexe consensus: Amerikaanse en Nederlandse intellectuelen in 

debat over politiek en cultuur, 1945-1960 het verschijnsel als volgt beschreven: “De 

massamens was eenzaam, vervreemd van zijn omgeving en arbeid, conformistisch en 

geloofde niet langer in christelijke waarden.”251 Dit was het gevolg van het ontbreken van 

leidende beginselen en het in zwang zijnde individualisme, rationalisme en utilisme. 

Volgens bezorgde intellectuelen bestreed de massamens zijn verveling alleen op een 

consumptieve manier.252 Logischerwijze genoot de bioscoop grote populariteit; het was 

de plaats bij uitstek waar de eentonigheid van het bestaan met simpele fantasieën 

doorbroken kon worden. Ons Huis’ missie de Rotterdamse massa iets beters voor te 

schotelen dan in de gemiddelde bioscoop te zien was, kwam naast opportunistische 

motieven dus eveneens voort uit een paternalistisch soort dwang anderen een bepaalde 

smaak te willen opleggen. Het betrof hier daarom niet alleen een vorm van symbolisch 

geweld, maar tegelijkertijd zelfs een symbolische strijd. 

In hoeverre het publiek het initiatief als geheel als avant-gardistisch interpreteerde 

is anno 2008 lastig vast te stellen. Feit is dat in januari 1949, toen de bioscoop 

daadwerkelijk geopend werd, de meeste kunstenaars van Groep R zich al teruggetrokken 

hadden uit Ons Huis. Natuurlijk zal het bioscooppubliek geconfronteerd zijn met de 

wisselende tentoonstellingen in de expositieruimte, maar van het beoogde open, 

bruisende kunstenaarsnest dat voor iedereen toegankelijk was, kwam het uiteindelijk niet.  

 

Wanneer we Bourdieus veldentheorie koppelen aan de eerste periode uit de geschiedenis 

van ’t Venster kunnen we concluderen dat er geenszins sprake was van een zo autonoom 

mogelijk veld, waarin avant-gardistische initiatieven tot optimale bloei kwamen. De basis 
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 Een goed voorbeeld van symbolische strijd gericht op het teweegbrengen van een effect binnen het 
eigen veld, was de werkwijze van de Amsterdamse Filmliga (1927-1931). Op het moment dat De Uitkijk, 
een bioscoop exclusief gericht op de betere film, geopend werd in 1929, zag de lokale afdeling van de 
Liga-beweging minder noodzaak in het organiseren van aparte voorstellingen gericht op de betere film. 
Toen daarenboven ook interne conflicten hun tol begonnen te eisen, hief de lokale club zichzelf op.  
http://www.filmkrant.nl/av/org/filmkran/archief/fk203/filmliga.html - geraadpleegd 11 augustus 2008. 
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voor ’t Venster bevatte juist een stevige verankering van de autonome pool in de 

heteronome, de op financieel gewin gerichte pool van het veld. Beide polen waren van 

elkaar afhankelijk: enerzijds was de avant-gardistische positionering van het filmhuis 

alleen vol te houden als er voldoende geld verdiend werd en anderzijds kon er alleen geld 

verdiend worden in deze ‘niche’ door zich een exclusief imago aan te meten. Eenzelfde 

mechanisme is waarneembaar als we het functioneren van Filmliga ’t Venster door de 

ogen van Bourdieu bekijken. Met de oprichting van deze stichting werd geprobeerd een 

serieus platform op te richten voor de avant-gardistische film. Echter, ook deze club was 

gebonden aan het exclusieve NBB-lidmaatschap van exploitant Weier. Hierdoor was men 

wederom afhankelijk van een commerciële (ofwel: in het heteronome deel van het veld 

gepositioneerde) instelling die een daadwerkelijke invloed uitoefende op de 

programmering. 

Dat de nieuwe bioscoop en het kunstcentrum vanaf de beginfase niet op hun 

kunstzinnige rol in het veld beoordeeld werden, blijkt tot slot als we naar het 

Rotterdamsch Nieuwsblad kijken. Er was relatief weinig aandacht voor de 

programmering van de bioscoop en nog minder voor de activiteiten van het 

kunstcentrum, terwijl tentoonstellingen in bijvoorbeeld Museum Boijmans van 

Beuningen of het Schielandshuis volop in de belangstelling stonden. Extra publiciteit in 

de vorm van het plaatsen van advertenties genereerde de Gouvernestraat niet, daarvoor 

was het budget vermoedelijk te krap. In dit opzicht wendde de gloednieuwe bioscoop een 

andere strategie aan dan de puur commercieel opererende Rotterdamse bioscopen. De 

filmredactie van het Rotterdamsch Nieuwsblad  echter, lijkt ’t Venster op dezelfde voet 

als de andere bioscopen te hebben behandeld: er ging alleen aandacht naar uit als de in ’t 

Venster geprogrammeerde films voor Rotterdam nieuw waren. Op basis hiervan en het 

bovenstaande kan voorzichtig gesteld worden dat het initiatief van Ons Huis in het eerste 

jaar van haar bestaan geen wezenlijke veranderingen in het veld van de Rotterdamse 

cinema teweeg bracht. 

 

3.1.2. 1955 

Halverwege de jaren vijftig probeerde Filmliga ’t Venster haar invloed binnen Ons Huis 

en daarbuiten te vergroten. De club had een behoorlijk aantal leden en stond onder de 
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bezielende leiding van Houthuyse, die ambitieuze plannen formuleerde in de richting van 

een filminstituut. Als we de notulen van bestuursvergaderingen erop naslaan, blijkt dat de 

plannen van Houthuyse in eerste instantie vrij serieus genomen werden. Een 

vergelijkbaar filminstituut was er op dat moment nog niet in de Maasstad, waardoor het 

centrum zoals Houthuyse het voorstond (dat zich vooral op educatie wilde toeleggen) in 

deze lacune de denkstijlen binnen het plaatselijke veld van de cinema wel degelijk had 

kunnen veranderen.  

Met het aan het habitus-concept gerelateerde begrip “denkstijl” bedoelen Gilles 

Dorleijn en Wiljan van den Akker in hun artikel “Literatuuropvattingen als denkstijl” 

collectieve denkwijzen die tot stand komen binnen instituties die bepaalde opvattingen 

als “natuurlijk” presenteren. Door dit gedeelde waardesysteem raken individuen met 

elkaar verbonden. Hierdoor, zo stellen Dorleijn en Van den Akker, vormen zij “een 

fundamentele veldbepalende factor: de denkwijze bindt de deelnemers en bepaalt elke 

creatieve en kritische activiteit.”253 Hierbij is telkens sprake van een cyclus: een denkstijl 

bepaalt het “denkcollectief” en vice versa (resulterend in een bepaald “vakjargon”), 

waardoor het veld zijn vorm krijgt.254 Het filminstituut zoals Houthuyse dit voor ogen 

had, zou zich voornamelijk bezig houden met educatie en daartoe allereerst de betrokken 

benodigde docenten en jeugdleiders opleiden. Hierdoor zou zich een collectief jargon 

vormen, dat vervolgens de denkstijl van de betrokkenen vormgaf. Vervolgens – zo kan 

hypothetisch gesteld worden – zou deze specifieke manier waarop over film werd 

gedacht van invloed zijn binnen het Rotterdamse veld zodat kwalitatief hoogstaande 

films in toenemende mate op de programma’s van de plaatselijke bioscopen zouden 

verschijnen.  

Tot de vorming van een Rotterdams Filminstituut is het niet gekomen. 

Bovenstaande (hypothetische) analyse maakt echter wel duidelijk dat het streven naar een 

op autonomie gericht discours over film opnieuw geblokkeerd werd door de belangen 
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 Dorleijn, Gilles J. en Wiljan van den Akker. “Literatuuropvattingen als denkstijl. Over de verbreiding 
van normen in het literaire veld.” De productie van literatuur: het Nederlandse literaire veld 1800-2000. 
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voortkomend uit de positionering in het heteronome deel van het veld van de cinema: 

immers, doordat vanuit Ons Huis op grond van beperkte financiële middelen geen steun 

aan dit initiatief werd verleend (en vermoedelijk doordat de Filmliga haar oorspronkelijke 

positie niet wilde opgeven), kwam er niets van Houthuyse zijn plannen terecht. Hier zien 

we dus dat de wederzijdse afhankelijkheid van beide polen, die zo aanwezig was in de 

eerste vijf jaren na de Tweede Wereldoorlog, plaats maakte voor een situatie waarin de 

kapitalistische pool ’t Venster in toenemende mate begon te domineren.  

Dat in de positionering van ‘Venster de relatie tussen beide polen van het 

culturele veld telkens problematische vormen aannam, blijkt ook uit de onderhandelingen 

die eerder werden gevoerd met filmtheater De Uitkijk uit Amsterdam. Door met deze 

“grotere broer” te fuseren, zo dachten beide partijen, kon men met een groter kapitaal op 

de filmbeurs onderhandelen, waardoor de aankoop van premièrefilms binnen het bereik 

kwam. Vervolgens – zo zal de gedachtegang zijn geweest – kon ’t Venster evolueren tot 

een premièretheater voor de verantwoorde film. Hierdoor zou de hoeveelheid publiciteit 

toenemen (alleen nieuwe films werden immer besproken in het RN), met als positief 

effect stijgende bezoekersaantallen en wellicht ook navolging van dit type verantwoorde 

programmering in andere bioscopen. Hoe wenselijk deze ontwikkeling ook geweest zal 

zijn voor ’t Venster; het had volgens Bourdieu het culturele prestige van de instelling niet 

verhoogd. Exclusiviteit en avant-garde gaan in de ogen van Bourdieu immers sterk 

samen; hoe meer mensen avant-garde kunst omarmen, hoe minder prestigieus het 

wordt.255 

Eenzelfde problematiek kan worden waargenomen wanneer we de 

programmerings-tactieken van de bioscoop bekijken. Weier zal voortdurend het gevoel 

hebben gehad te moeten schipperen tussen de wens vernieuwend te zijn en de noodzaak 

een bepaalde recette te halen. In de accountantsrapporten van ’t Venster (beschikbaar 

vanaf 1953) is telkens een programmaoverzicht opgenomen, met daarbij gegevens over 

de inkoopprijs, de recette en het aantal prolongaties.256 Op basis van deze rapporten of 

andere archiefstukken kan nauwelijks een reconstructie worden gemaakt van Weiers 

tactiek of achterliggende gedachten in de totstandkoming van de programmering.  
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Uiteindelijk liep het in 1955 dus zo’n vaart niet met alle beoogde ontwikkelingen 

en gebruikte ’t Venster in haar strijd binnen het veld vooral financiële reserves en niet 

zozeer vormen van symbolisch kapitaal. In reactie op de komst van nieuwe bioscopen en 

nieuwe technologieën kunnen we namelijk een offensief waarnemen dat vooral gevoerd 

werd met behulp van materiële vormen van kapitaal, die waren ontwikkeld binnen het 

domein van het commerciële filmbedrijf (het installeren van een widescreen doek 

bijvoorbeeld). Desalniettemin stonden in vergelijking met 1949 meer films op het 

programma en leek de bioscoop binnen het RN iets meer aandacht te genereren. In 

hoeverre het theater daarmee ook daadwerkelijk invloed uitoefende op het veld als 

geheel, is moeilijk te zeggen. 

 

3.1.3. 1965 

Tijdens de eerste helft van de jaren zestig verstevigde Huijts zijn prominente positie als 

directeur van het Kunstcentrum. Hij slaagde erin een interessant programma samen te 

stellen en maakte van het centrum onder Rotterdamse kunstenaars een geliefd podium en 

expositieruimte. Bovendien ging hij vol enthousiasme de Filmliga leiden en kreeg het 

voor elkaar dat het Filmmuseum regelmatig haar programma’s verhuurde. Hiervoor 

moest zich eerst een proces van “erkenning” voltrekken. De programma's van het 

Filmmuseum waren wel beschikbaar, maar kwamen vaak te laat binnen het bereik van de 

Rotterdammers. Toen Huijts op een strategische manier duidelijk maakte dat Rotterdam 

wel degelijk om dit aanbod zat te springen, kwam dat de samenwerking tussen beide 

instanties enorm ten goede.  

 Wilinsky heeft in haar studie naar Amerikaanse naoorlogse art-houses ook 

onderzoek verricht naar het functioneren van de zogenaamde nonprofit film societies. Zij 

concludeert dat deze clubs de enige instanties binnen het veld van de cinema waren die 

zich echt alternatief opstelden ten opzichte van de mainstream filmcultuur: “[…] while 

seeking to exploit their distinctions, art houses had to be careful not to be too different so 

as to avoid alienating any potential viewers. […] nonprofit organization, with its seasonal 

subscription policy, featured films more markedly different than those screened at art 

houses and circumvented the systems of governmental censorship, which limited the 
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differences between art films and mainstream films.”257  

Hoewel het verschil in veld-positionering tussen bioscoop ‘t Venster en Filmliga 

‘t Venster misschien minder groot was dan het onderscheid dat in de Verenigde Staten 

tussen art-houses en filmsocieties werd gemaakt (de Amerikaanse clubs wisten door de 

hoge lidmaatschaptarieven een veel exclusiever imago te creëren dan waarschijnlijk in 

Rotterdam het geval was), geldt deze conclusie ook voor Filmliga ’t Venster. Immers, 

omdat de stichting niet op winst gericht was en voor filmliefhebbers programmeerde, kon 

het de leden een programmering bieden die experimenteler en daardoor avant-

gardistischer van aard was. Daarmee positioneerde de Liga zich veel sterker dan de 

bioscoop aan de autonome zijde van het veld van de cinema. Uiteraard was de Filmliga in 

dit proces ook afhankelijk van het aanbod, maar dat werd in de loop der jaren aanzienlijk 

vergroot door het intensieve werk dat Huijts verrichtte. 

 

Door de overname van ’t Venster door Velasquez werd de positie op Bourdieus “schaal” 

weer teruggebracht naar het midden van het veld, vergelijkbaar met de uitgangspositie 

die Proost voor ogen had. De heren Hofman en Meerburg meldden zich niet zomaar in de 

Gouvernestraat: ze hadden immers ervaring met het op een rendabele manier 

programmeren van een kunstfilmtheater (Kriterion). Verder was de financiële basis nu 

een stuk steviger; er lag een beheermaatschappij aan de basis van hun exploitatie, 

waardoor het risico gespreid werd over meerdere projecten. Deze beheermaatschappij 

was bovendien een NV, waardoor de exploitanten niet persoonlijk aansprakelijk waren op 

het moment dat de bioscoop in financiële problemen zou raken. Hofman en Meerburg 

wisten dus zekerheid te creëren binnen het heteronome veld van de cinema. Na de 

overname werden de autonome en heteronome pool opnieuw in elkaar verankerd, zij het 

op een professionelere manier dan tot op dat moment binnen ’t Venster het geval was 

geweest.258 Hier zien we dat de mix tussen deze polen, die in de ogen van Bourdieu nogal 

opmerkelijk geweest zou zijn, op een bewuste manier werd aangewend om kunstzinnige 

films op een zo efficiënt mogelijke manier te kunnen blijven vertonen. 

                                                 
257 Wilinsky, pp. 131. 
258 Een belangrijke kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat Kriterion gerund werd door 
werkstudenten, waardoor de exploitatie goedkoper zal zijn geweest dan voor de gemiddelde, commerciële 
bioscoop het geval was.  
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3.2 Klasse, generatie en verzuiling 

 

In deze paragraaf zal bekeken in hoeverre generatie- en klasse conflicten een wezenlijke 

dimensie vormden van de positionering van ‘t Venster in het Rotterdamse veld. Verder 

zal geprobeerd worden het uit de Nederlandse historiografie afkomstige fenomeen 

‘verzuiling’ te plaatsen in de analyse, waarna in de hierop volgende paragraaf geprobeerd 

zal worden vanuit het geheel van de middels de case-study gegenereerde inzichten 

Bourdieus zienswijze op het culturele veld te nuanceren. 

Volgens Bourdieu is het culturele veld een belangrijke “broedplaats” voor 

klassenverschillen. De culturele elite zal namelijk altijd proberen er een zo exclusief 

mogelijk smaakpatroon op na te houden, waarmee klassen die zij als lager in rangorde 

beschouwt, worden buitengesloten. Kees Schuyt en Ed Taverne stellen in de bundel 

1950. Welvaart in zwart-wit dat in Nederland de culturele elite zich tijdens de jaren 

vijftig vooral opwierp als “gatekeeper van de ‘officiële’ cultuur.”259 Dit roept de vraag op 

in hoeverre deze elites ook opereerden binnen ’t Venster en in hoeverre dit van invloed 

was op de positionering van het filmtheater in het veld. 

 Kijkend naar de sociaal-economische achtergrond van de bestuursleden van Ons 

Huis en de commissies die zich met de programmering bezig hielden, kan worden 

vastgesteld dat deze mensen niet alleen economisch gezien tot de hogere klasse 

behoorden, maar zich ook bedienden van een behoorlijke hoeveelheid cultureel 

kapitaal.260 In dit opzicht voldeden de leidende figuren van Ons Huis en ’t Venster aan de 

definitie die Bourdieu hanteert van dominante klasse. Deze elite stelde zich ten aanzien 

van het beoogde publiek behoorlijk paternalistisch op. Het idee de Rotterdamse 

arbeidersbevolking verantwoorde films voor te schotelen, kwam voort uit het idee dat de 

“massamens” teveel met populaire cultuur in aanraking kwam en zich daardoor op een 

negatieve manier ontwikkelde.  

Hier kunnen we dus een proces observeren dat in feite tegengesteld is aan 
                                                 
259 Schuyt, Kees en Ed Taverne, red. 1950. Welvaart in zwart-wit. Den Haag: Sdu, 2000. pp. 409. 
260 Verschillende factoren ondersteunen de these dat het bestuur van Ons Huis een elite vormde. Hun banen 
behoorden tot het hogere segment; er was bijvoorbeeld een uitgever bij, een leraar klassieke talen, een 
advocaat, een voormalig predikant en een directielid van de Bijenkorf. Ze woonden veelal in Kralingen, 
hadden een uitgebreid sociaal netwerk en kennis van het (landelijke) culturele veld.  
De informatie over banen en woonplaats is afgeleid van de ledenlijsten die opgenomen zijn in het archief 
van Ons Huis. GAR 74.77. 
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Bourdieus theorie: immers, de elite probeerde juíst de arbeidersklasse te incorporeren en 

niet buiten te sluiten in haar smaakpatroon. Dit helpt wel te verklaren waarom ’t Venster 

er niet in slaagde zich helemaal aan de autonome pool van het veld te positioneren: wilde 

men programmeren voor een publiek dat groter was dan alleen de groep ingewijden (de 

“peers”), dan moest men een exploitatievorm zoeken die “het beste” van beide polen 

verenigde. 

 Ons afvragend in hoeverre deze situatie past binnen de theorievorming over de 

jaren vijftig en zestig, zien we dat de bij ’t Venster betrokken leden van de Rotterdamse 

sociale en culturele elite telkens halsstarrig vast hielden aan de oorspronkelijke opzet van 

de bioscoop en het kunstcentrum, terwijl dit vaak een negatief financieel resultaat als 

gevolg had. De tak van het buurthuiswerk echter, wierp zich begin jaren 1960 ook op het 

medium film, maar koppelde dit aan de zich in rap tempo ontwikkelende jeugdcultuur. In 

hoeverre de door hen geformeerde filmclubs een succes waren is lastig te zeggen, maar 

we zien zich wel een proces voltrekken waarin het buurthuiswerk nauwer aansloot bij de 

veranderende samenleving en de bioscoop en Filmliga er niet in slaagden deze 

aansluiting te vinden. 

Dat ’t Venster de aansluiting met de “nieuwe maatschappij” miste, lijkt in eerste 

instantie ook waarneembaar als we beschouwen hoe generaties binnen Ons Huis de 

strategieën bepaalden om zich in het veld van de cinema te positioneren. Proost en ‘zijn’ 

Groep R grepen tijdens de oprichtingsfase van ’t Venster vooral terug op ideeën van 

vooroorlogse avant-gardistische generaties over de rol van kunst in de samenleving en 

probeerden deze ideeën voort te zetten. Toen Proost met pensioen ging en Groep R zijn 

biezen pakte, bleven hun denkbeelden onder de leidinggevenden van Ons Huis 

‘voortkabbelen’ zonder dat geprobeerd werd een actuele vertaling aan het geheel te 

geven.  

Voordat we kunnen bepalen in hoeverre in Ons Huis generatiespecifieke 

tendensen waarneembaar waren, is het eerst van belang vast te stellen of de in Ons Huis 

opererende groepen geschaard kunnen worden onder het begrip van generatie zoals dit 

volgens Eyerman en Turner besloten ligt in Bourdieus theorieën. Zowel Eyerman, Turner 

als Righart benadrukken in hun artikelen over generaties dat van een generatie niet per se 

sprake hoeft te zijn als een groep mensen “kale demografisch-biologische data van 
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geboorte, leven en sterven” deelt, maar dat het gaat om niet formeel georganiseerde 

groepen die gevormd worden door een gemeenschappelijke ervaring, zoals een 

ingrijpende historische gebeurtenis.261 Of de elitegroep die de leidinggevenden van Ons 

Huis vormden onder de noemer ‘generatie’ gevat kan worden, is een lastige kwestie. Zij 

deelden weliswaar een aantal sociaal-culturele kenmerken, maar bedienden zich niet 

eenduidig van het exclusieve culturele patroon dat Eyerman en Turner beschrijven: 

“Generational consciousness can overcome and transcend the barriers of social class to 

produce a powerful, solidaristic force in social relations.”262  

Zoals hierboven al gesteld werd ten aanzien van het fenomeen ‘klasse’, 

gebruikten de leiders van ’t Venster en de Filmliga niet zozeer ‘uitsluitingsmechanismen’ 

om hun positie in het veld te veroveren, maar eerder ‘insluitingsmechanismen’. Tegelijk 

kan beargumenteerd worden dat het feit dat die pogingen weinig succesvol waren, gezien 

kan worden als een indicator voor een proces van uitsluiting (een gebrek aan aansluiting 

bij het publiek) dat uiteindelijk resulteerde in het verlies van de filmtak binnen Ons Huis. 

Hieruit volgt dat het toepassen van een generatiekader in dit geval níet een vastomlijnd 

analysemodel oplevert, vanwege de simpele reden dat het zonder diepgravend 

prosopografisch onderzoek nagenoeg onmogelijk is vast te stellen of een groep personen 

een generatie vormt. En áls we ervan uitgaan dat de leidinggevenden van Ons Huis tot 

een generatie gerekend konden worden, is het resultaat van hun gedrag op een tweeledige 

manier op te vatten, waardoor de stellingname van Eyerman en Turner in twijfel kan 

worden getrokken.  

Uit het specifieke historiografische kader dat in de inleiding beschreven is, bleek 

dat in het onderzoek naar de Nederlandse jaren vijftig en zestig het fenomeen verzuiling 

niet buiten beschouwing gelaten kan worden. Ook binnen Ons Huis oefende de 

verzuilingscontext haar invloed uit, zij het in die zin dat het volkshuis zich vanaf haar 

oprichting namelijk opstelde als een nadrukkelijk niet verzuilde, politiek en religieus 

neutrale organisatie, waar iedereen welkom was. Tijdens de jaren vijftig werd aan dit 

uitgangspunt krampachtig vastgehouden door van alle politieke en religieuze stromingen 

een vertegenwoordiger in het bestuur, commissie- of maatschappelijke werk te plaatsen. 

                                                 
261 Righart, pp. 18. Eyerman en Turner, pp. 93. 
262 Eyerman en Turner, pp. 103. 
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Dit resulteerde overigens niet in een geheel neutrale instelling; van oudsher was de 

instelling enigszins socialistisch georiënteerd.263 

De ‘volgens het boekje’ neutrale instelling die ’t Venster vormde, paste goed bij 

de traditie binnen de Nederlandse filmwereld. Inherent aan de verzuilde samenleving was 

het taboe dat lag op de omgang met andersdenkenden. In de bioscopen, instellingen die 

volgens filmhistoricus Karel Dibbets nooit verzuild zijn geweest, werd op de naleving 

van dit taboe intensief toegezien door de commissieleden van de landelijke filmkeuring: 

“om de neutraliteit van de bioscoop te waarborgen, moest alles geweerd worden wat 

mogelijkerwijs aanstoot zou kunnen geven aan een van de zuilen.”264 Het gevolg was een 

steriele bioscoopprogrammering die een maximale consensus bij een zo groot mogelijk 

publiek garandeerde. De NBB paste volledig binnen dit plaatje: het branchekartel stelde 

zich strikt neutraal op tegenover de zuilen en wist door kartelafspraken het financiële 

risico dat kleefde aan verminderde belangstelling tot het minimum te beperken. 

Tegelijkertijd, zo beargumenteert Dibbets, stond de vraag van het publiek onder toezicht 

van de zuilen. De zuilen konden bovendien een rem zetten op het lokale bioscoopbezoek 

door belastingen te heffen. Hier reageerde de NBB op door de bouw van nieuwe 

bioscopen dusdanig te beperken, dat bij dalend bioscoopbezoek de netto-opbrengsten 

gelijk bleven. De zuilen en ondernemers bereikten op deze manier samen een 

zogenaamde “win-win-situatie”.265 

 Volgens Dibbets heeft deze situatie geleid tot een “tamme” filmcultuur in 

Nederland: van betekenisvolle vaderlandse filmproductie was nauwelijks sprake en in 

vergelijking tot de buurlanden België en Duitsland ging (en gaat nog steeds) de 

Nederlander veel minder vaak naar de bioscoop. Bovendien – en deze observatie is 

belangrijk ten aanzien van de positie van ’t Venster in het veld van de cinema – kon de 

bioscoop simpelweg geen avant-gardistische instelling zijn, want het ontbrak aan de 

mogelijkheid de grenzen van het toelaatbare op te zoeken. Alleen besloten voorstellingen, 

zoals die in de periode 1927-1933 door de diverse Filmliga’s werden georganiseerd, 

                                                 
263 GAR 74, Inleiding op de inventaris. 
264 Dibbets, Karel. “Het taboe van de Nederlandse filmcultuur. Neutraal in een verzuild land.” Tijdschrift 

voor Mediageschiedenis 9.2 (2006): 46-64. pp. 2,5. 
265 Dibbets, pp. 10-11. 
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konden volgens Dibbets de integratie van de kunstfilm in de cultuur bewerkstelligen; “al 

ging het hier om een beperkt aantal films en een beperkte groep mensen.”266 

 Dibbets’ betoog maakt duidelijk dat film in Nederland zich binnen een verzuild 

stelsel simpelweg niet aan de autonome zijde van het veld kon positioneren. Dit helpt 

wederom verklaren waarom daar ten aanzien van ’t Venster ook geen sprake van was. In 

dit geval fungeert de verzuiling dus in belangrijke mate als formerende factor in het veld 

van de cinema. Het proces van ontzuiling daarentegen, werd in de onderzochte periode in 

mindere mate gerepresenteerd door de bioscopen en de brancheorganisatie, omdat de 

NBB en de filmkeuring op dat moment nog in hun oorspronkelijke hoedanigheid 

opereerden. Binnen ’t Venster zien we vanaf de tweede helft van de jaren vijftig (als de 

ontzuiling op gang begint te komen) dan ook geen grote verschillen in de programmering 

ontstaan naar aanleiding van deze omwenteling. 

 

3.3 Mogelijkheden, beperkingen en herconceptualisatie van Bourdieus veldentheorie  

 

In de inleiding van dit onderzoek stelde ik dat Bourdieus veldentheorie niet als absolute 

waarheid, maar als uitgangspunt voor dit onderzoek gebruikt zou worden. Hierbij zou 

zijn begrippenapparaat de belangrijkste leidraad vormen. In deze paragraaf zullen de in 

dit onderzoek ervaren mogelijkheden en tekortkomingen van zijn theorie besproken 

worden, gevolgd door enkele voorstellen tot herconceptualisatie. 

 Binnen het filmhistorisch onderzoek dat zich richt op lokale vertoningspraktijken 

wordt Bourdieus jargon maar zelden toegepast. Dit is een gemiste kans, want zijn kader 

biedt voldoende mogelijkheden om vanuit een theoretisch construct te bekijken hoe op 

empirisch niveau de diverse actoren het veld vormgeven. In dit onderzoek bleek 

Bourdieus kader absoluut zinvol bij het formuleren van de missie die ’t Venster hoopte te 

vervullen en de strategieën die zij daarvoor aanwendde. Het gaat hier met name om de 

positie op de lijn tussen de autonome en de heteronome pool, die ik in hoofdstuk 1 en 2 

en de paragrafen 3.1 en 3.2 adequaat in kaart hoop te hebben gebracht. 

Deze conclusies ten aanzien van de positionering binnen het veld levert ook 

meteen een eerste tekortkoming van Bourdieus theorie op, want ’t Vensters meest 

                                                 
266 Ibid., pp. 6. 
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voorkomende positie in het veld: die van een mix tussen beide polen, blijft in zijn werk 

onderbelicht. Bourdieu houdt zich eigenlijk vooral bezig met kunst en kunstenaars die 

zich positioneren of reeds gepositioneerd zijn in het autonome deel van het culturele veld. 

Afgezien van zijn observatie dat er kunstvormen zijn die er nooit in kunnen slagen zich 

binnen de autonome pool van het culturele veld te positioneren omdat ze voor hun 

functioneren te sterk afhankelijk zijn van de kapitalistische markt, houdt hij zich met het 

theoretiseren van dit fenomeen maar in beperkte mate bezig. Dit is opmerkelijk, want in 

een van zijn bekendste werken, Distinction: a Social Critique of the Judgment of Taste 

(1984), dat is gebaseerd op veldwerk uit de jaren zestig en zeventig, signaleert Bourdieu 

wel degelijk contemporaine maatschappelijke veranderingen zoals de komst van televisie, 

die een gevaar vormen voor de autonomie van de culturele elite.267 Hij houdt in dit werk 

echter tegelijkertijd halsstarrig vast aan zijn these van traditionele culturele hiërarchieën, 

waarin hij veronderstelt dat de traditionele rangorde van gelegitimeerde en niet-

gelegitimeerde cultuur nauwelijks aan verandering onderhevig is.  

 

In het ideale geval zou Bourdieus veldentheorie dus tevens een uitgebreid kader bevatten 

waarmee de diverse combinaties van de heteronome en autonome pool binnen een 

culturele organisatie geanalyseerd kunnen worden. Daartoe zou – gebaseerd op empirisch 

onderzoek – een economisch-theoretisch model opgesteld moeten worden dat rekening 

houdt met de baten en lasten van zowel de productie als consumptie van een kunstvorm. 

Vervolgens zou op basis van dit uitgebreidere model de plaats binnen het veld van 

bijvoorbeeld een instelling als ’t Venster gemakkelijker te bepalen moeten zijn. 

De observatie dat Bourdieu weinig rekening houdt met contemporaine 

ontwikkelingen is exemplarisch voor het gebrek aan een “diachrone” bril: historische 

transformatie schuift hij het liefst terzijde. Volgens tal van critici, waaronder Jenkins, is 

dit de logische consequentie van Bourdieus habitus-concept. Inherent aan de habitus is 

namelijk een zich continue herhalend proces van gedragingen waardoor sociale structuren 

in feite nooit veranderen.268 Praat voegt hieraan toe dat binnen de veldentheorie wél 

ruimte is voor transformatie, maar dat dit volledig in strijd is met het habitus-concept, 

                                                 
267 Praat, pp. 18. 
268 Jenkins, pp. 80. 
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waarin actoren juist geen flexibiliteit bezitten.269 Uit dit onderzoek is gebleken dat de 

habitus in de praktijk een lastig construct is om mee te werken. Het gaat om onbewuste 

gedragingen, die juist omdat het hier om een historische case gaat, enorm lastig te 

reconstrueren zijn. Bovendien is het vooral een individuele zaak, terwijl in deze veld-

analyse met name actief opererende groepen de revue gepasseerd zijn. Voor de analyse 

van culturele instituten en hun onderlinge verbanden lijkt de habitus daarom niet het 

meest geschikte analysemiddel te zijn. 

Op basis van deze case kan verder gesteld worden dat bij toepassing van 

Bourdieus veldentheorie bij het analyseren van culturele ontwikkelingen in Nederland 

context-specifieke aanpassingen van de theorie nodig kunnen zijn, bijvoorbeeld door op 

de verzuiling geïnspireerde elementen erin op te nemen en zijn idee over de dominante 

rol die elites in de velden spelen minder rechtlijnig voor te stellen. We hebben gezien dat, 

althans volgens Dibbets, in het verzuilde Nederland de filmwereld bewust neutraal bleef 

en op deze manier haar afzetmarkt veilig wist te stellen. Dit had direct effect op de 

programmering, immers; ongewenste films of passages kwamen simpelweg niet door de 

keuring heen. Ten aanzien van Bourdieus visie op de klassenstrijd, heb ik in het 

voorgaande geconcludeerd dat er inderdaad sprake was van een actief opererende elite, 

maar dat haar gedrag niet precies volgens zijn model verliep. Ze bediende zich zowel van 

in- als uitsluitingsmechanismen, hetgeen een tweeslachtige houding ten aanzien van het 

publiek tot gevolg had. In Bourdieus model zou mijns inziens de rol van elites minder 

rigide en in mindere mate als een top-down proces voorgesteld moeten worden.  

Een vergelijkbare conclusie geldt ook voor Bourdieus voorstelling van de strijd 

om autonomie. In zijn reconstructie van het Franse literaire veld stelt hij die strijd op een 

progressief-lineaire manier voor: “de revolutionaire activiteiten van Flaubert, Baudelaire 

en de hunnen worden gerepresenteerd als kiemcel van de situatie waarin het literaire veld 

zich vandaag de dag bevindt.”270 In de hier onderzochte case echter, verandert de 

verhouding tussen de polen telkens, maar verloopt niet volgens een lineair model dat 

uiteindelijk leidt tot een zo autonoom mogelijke status van ’t Venster in het Rotterdamse 

veld van de cinema. Bourdieus theoretische model heeft in dit geval dus weinig 

                                                 
269 Praat, pp. 2. 
270 Praat, pp. 7. 
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voorspellende waarde. Volgens enkele critici, onder wie B. Fowler, negeert Bourdieu in 

zijn analyse van het huidige literaire veld mogelijke tegenkrachten die de autonomie 

(kunnen) ondermijnen. Wederom is dit het gevolg van zijn blinde vlek voor historische 

ontwikkelingen.271 

Deze tegenkrachten mogen weliswaar niet expliciet opgenomen zijn in Bourdieus 

model, in dit onderzoek kwamen ze vanuit de historische empirie als vanzelf naar voren. 

Het gaat hier bijvoorbeeld om puur economische krachten (het niet kunnen 

programmeren van de nieuwste art-house films vanwege een beperkt budget), andere 

spelers binnen het veld (het Filmmuseum en haar onwilligheid om films te verhuren) of 

de invloed die individuen uitoefenden (Weier, die een lastige man bleek om mee samen 

te werken). Bourdieus model biedt dus vooral een bepaalde denkwijze en jargon ten 

aanzien van een model van de werkelijkheid, maar uit dit onderzoek blijkt des te 

duidelijker dat alleen de empirie kan uitwijzen hoe de werkelijkheid waarschijnlijk in 

elkaar stak.  

Uit bovenstaande inventarisatie van de mogelijkheden en beperkingen van 

Bourdieus veldentheorie hoop ik dat duidelijk is geworden dat zijn werk nog veel ruimte 

overlaat voor nuance, maar dat het als uitgangspunt voor een historische analyse van het 

culturele veld zeer bruikbaar is gebleken. Alleen op basis van een veelvoud aan 

empirische studies kan die nuance daadwerkelijk worden aangebracht, waarvoor ik met 

dit onderzoek in elk geval een bescheiden voorzet hoop te hebben geboden. 

 

                                                 
271 Ibid., pp. 6-9. 
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Gebruikte afkortingen 

 

 

GAR   Gemeentearchief Rotterdam 

NBB   Nederlandse Bioscoopbond 

NRC   Nieuwe Rotterdamsche Courant 

OH   Ons Huis 

RIF  Rotterdams Instituut voor Filmvoorlichting 

RKS   Rotterdamse Kunststichting 

RN   Rotterdamsch Nieuwsblad 
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Bijlage: Beeldmateriaal 

 

  
     De voorgevel van ’t Venster in 1949. (Romer, pp. 190) 

 

 

                      De filmzaal in 1949 (Berg, pp. 79) 
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          De projectiecabine in 1949 (Romer, pp. 201)  

 

 
 
          Johan Huijts (datering onbekend), (Linssen, pp. 131) 
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Achterin de expositiezaal (Huijts, pp. 176) 
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Doorkijk naar de filmzaal, links de projectiecabine (Huijts, pp. 175) 
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Wally Elenbaas aan het werk in het atelier (Huijts, pp. 79) 


