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Hans Schoots 

Bert
Haanstra 

Filmer

van

Nederland

Bert Haanstra was een van Nederlands grootste filmregisseurs. 

Met succesfilms als Alleman, De stem van het water en Fanfare bracht 

hij Nederland in beeld op een manier waarin miljoenen landgenoten 

zich herkenden. Nog in 2007 werd Alleman bij een stemming onder 

televisiekijkers gekozen tot beste Nederlandse documentaire sinds de 

Tweede Wereldoorlog. Haanstra had een speciaal oog voor eigen land, 

maar ook een brede blik op de hele wereld. Die waardeerde zijn werk 

met een stroom aan prijzen, waaronder drie Oscar-nomi naties, een 

Oscar, een Gouden Palm (Cannes) en een Gouden Beer (Berlijn). 

Hans Schoots (1950) is filmhistoricus en publicist. Hij schreef 

onder meer Gevaarlijk leven. Een biografie van Joris Ivens (1995,  

genomineerd – shortlist – voor de Gouden Uil 1996) en Van Fanfare 

tot Spetters (2004).

Over Van Fanfare tot Spetters:

‘Graag meer van zulke boeken.’

Hans Beerekamp in Skrien 

Over Gevaarlijk leven: 

‘Een mooie biografie, waarin voorlopig alle laatste woorden over Ivens 

gezegd lijken te zijn.’

Jan Blokker in de Volkskrant

www.metsenschilt.com
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Zodra de naam Bert Haanstra valt, komen er bij velen persoonlijke herinnerin-
gen los. In de tijd die ik aan mijn onderzoek naar zijn werk, wereld en leven heb
besteed, heb ik talrijke ‘gewone’ mensen van boven de vijftig ontmoet die, zodra
ze hoorden waar ik mee bezig was, begonnen over de allereerste film die ze, vaak
aan de hand van hun vader of met het hele gezin, in de bioscoop hadden gezien.
Een film van Bert Haanstra dus. Al naar gelang de leeftijd van de spreker was dit
dan de speelfilm Fanfare of een van de avondvullende documentaires Alleman,
De stem van het water of wat later Bij de beesten af.

Honderdduizenden mensen die in de jaren vijftig en zestig nooit naar een
bioscoop gingen, maakten een uitzondering voor de nieuwe Haanstra. Jarenlang
waren zijn films niet meer op  en nog niet op dvd verkrijgbaar. Zijn zonen
ontvingen toen brieven als: mijn moeder is ernstig ziek, zij heeft vroeger zo van
Fanfare genoten en zou hem graag nog eens zien voor het te laat is. Gevolgd door
de vraag waar de film, liefst snel, te vinden was. Mensen spreken met een emotie
over Bert Haanstra die alleen maar als liefde kan worden omschreven. Bijzonder
is dat hij tegelijk ook door kenners over de hele wereld is geprezen om de creatie-
ve kwaliteiten van zijn werk: populariteit bij het grote publiek en bij liefhebbers
van de film als kunst gingen bij hem samen. Al staat hier wel tegenover dat op-
standige jongeren het in de jaren zestig minder op hem begrepen hadden. In hun
ogen was hij een vertegenwoordiger van de ‘spruitjeslucht’ van de jaren vijftig. 

Bert Haanstra – Filmer van Nederland lijkt een vanzelfsprekende titel. Geen an-
dere regisseur heeft zich zo beziggehouden met het in beelden vangen van Ne-
derland en de Nederlanders en daarmee een zo overweldigende weerklank ge-
vonden. Toch kan ‘Filmer van Nederland’ ook misverstanden oproepen. Haan-
stra staarde zich beslist niet blind op eigen land. Hij was wat ik in dit boek een
typische jaren-vijftig-humanist noem, iemand die geloofde in de gelijkheid van
alle wereldburgers en zijn kinderen opvoedde met een moderne open blik op de
hele wereld. Niet alleen werkte hij veel in het buitenland, als filmer stond hij
maar zeer ten dele in de Nederlandse cinematografische traditie. Hij was autodi-
dact en werd daarnaast vooral beïnvloed door de Britse film. Op de internatio-
nale festivals voelde hij zich thuis tussen vrienden en collega’s uit Oost en West.





Hij werd er gezien als een filmkunstenaar, won er vele prijzen en bekleedde er tal-
rijke jurylidmaatschappen. Dat hij niet alleen een Nederlandse maar een inter-
nationale filmer was, blijkt ook uit een ogenschijnlijke kleinigheid als het feit dat
hij zes jaar achtereen juryvoorzitter was van de Kurzfilmtage in Oberhausen, op
het gebied van de documentaire zeker toen een van de belangrijkste festivals ter
wereld.

Deze studie richt zich in de eerste plaats op het werk van Bert Haanstra en de in-
vloeden en omstandigheden waaronder het vorm kreeg: zijn talenten, zijn ka-
rakter, het milieu waaruit hij voortkwam, de filmwereld en de filmgeschiedenis,
de samenleving waarin hij leefde. Omgekeerd ga ik na welke invloed zijn werk
eventueel op de filmgeschiedenis, de samenleving en zijn directere omgeving
heeft gehad. Tegelijk hoop ik dat mijn onderzoek bijdraagt aan ons inzicht in de
tijd waarin Haanstra leefde en werkte, in het bijzonder in de geschiedenis van
Nederland in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. 

Op een van de eerste hierna volgende pagina’s wordt Bert Haanstra geboren
en tegen het einde vindt zijn begrafenis plaats. Daarin zijn trekken van een ver-
halende biografie te ontwaren. Toch is dat niet wat deze studie beoogt te zijn.
Het gaat niet over de ‘hele mens’ en stelt niet de kernvraag van elke biografie:
‘Wie was de hoofdpersoon?’ Of om met de terecht onwrikbare eerste zin uit Sem
Dresdens boek Over de biografie te spreken: ‘Een biografie is het verhaal van een
mensenleven.’ In mijn boek hebben biografische elementen een dienende func-
tie: licht te werpen op Haanstra als filmer. 

De structuur van dit boek is deels chronologisch, deels thematisch. Het be-
gint met enkele hoofdstukken die primair biografisch zijn, daarna volgen hoofd-
stukken waarin afwisselend de filmhistorische context, de maatschappelijke
context, de productiegeschiedenis van bepaalde films of het biografische cen-
traal staat. Noem het een mozaïek. 

Dit is niet het eerste boek over Bert Haanstra. Het belangrijkste dat eerder ver-
scheen is Teder testament: de films van Bert Haanstra. Een biografie, in  gepu-
bliceerd door Jo Daems, toen voorzitter van de Vlaamse Audiovisuele Selectie-
commissie. Hij ging meermaals met vragen bij Haanstra langs en deze schreef
teksten voor hem over verschillende, vooral vroege gebeurtenissen uit zijn leven
die als bron konden dienen. Van Haanstra’s archief lijkt Daems slechts een klein
deel te hebben gezien. Bij de overdracht van dit archief aan het Filmmuseum in
 was het verpakt in niet minder dan  verhuisdozen. Hierin bevonden zich
enkele archiefdozen met documenten die blijkens hun opschrift bestemd waren



‘voor Jo Daems’. Volgens Haanstra’s secretaresse Yvonne Vluggen had de film-
maker deze papieren zelf voor de schrijver uitgezocht. Het was een beperkte en
vooral willekeurig aandoende selectie. Blijft staan dat Daems’ boek veel nieuwe
feiten bevat. 

Maar de onbegrensde adoratie van de schrijver voor zijn hoofdpersoon leidde
tot tenenkrommende eenzijdigheid. Marginale kwesties werden tot hoofdthe-
ma’s gemaakt, hoofdzaken bleven onbesproken en door de archaïsche taal was
het boek moeilijk te verteren. Ook de bronvermeldingen lieten te wensen over.
De herinneringen die Haanstra voor hem had opgeschreven, nam Daems vrij-
wel letterlijk over zonder verwijzing naar de herkomst ervan.

Een tweede boek dat hier niet onvermeld mag blijven, is De documentaire film
- van mediahistoricus Bert Hogenkamp. Deze studie uit  bespreekt
vele facetten van de naoorlogse Nederlandse documentaire, maar waar het Bert
Haanstra betreft recapituleert het voornamelijk bestaande literatuur. 

Alles bijeen leek een nieuw boek over de filmer Bert Haanstra mij gerecht-
vaardigd. De oplettende lezer zal zien dat enkele pagina’s erin zijn ontleend aan
mijn eerdere Van Fanfare tot Spetters. Tijdens het werk aan Bert Haanstra – Film-
er van Nederland heb ik inspiratie, steun en medewerking gekregen van velen.
Hun namen zijn te vinden in het dankwoord achterin.

Hans Schoots, Amsterdam,  mei 









 

Een plattelandsjongen in de grote stad



Deze fotocombinatie van beginnend persfotograaf Bert Haanstra verscheen in een
Nederlands dagblad (-) /



Het was zes weken voor in Nederland de Tweede Wereldoorlog eindigde. Op za-
terdagochtend  maart  zagen bewoners van het Twentse stadje Goor vijf
Amerikaanse B-bommenwerpers naderen. De verbijstering was groot toen de
vliegtuigen van de bondgenoten even voor tienen hun bommen op het centrum
van Goor lieten vallen, waarbij  burgers de dood vonden. De gebouwen en
woningen aan de Grotestraat en de Schoolstraat werden grotendeels verwoest en
ook even verderop aan de Iependijk was veel schade. Hier was een voorraad
Duitse munitie de lucht in gevlogen. Vreemd was dat militair belangrijke instal-
laties ongemoeid werden gelaten, zoals het Duitse radarstation en de Eternitfa-
briek, die allebei ten zuiden van het plaatsje aan het Twentekanaal stonden. In de
Eternitfabriek waren kriegswichtige bedrijven ondergebracht, waaronder een af-
deling van de Vlissingse scheepswerf en machinefabriek De Schelde en de Duit-
se draadfabriek Drahtwerk West.

Aan de Iependijk op nummer  woonden de ouders van de latere filmmaker
Bert Haanstra. De ruiten van hun huis sneuvelden, maar zijzelf overleefden het
bombardement, waarschijnlijk in het schuilkeldertje dat ze voor zulke situaties
in de tuin hadden gemaakt. Hun toen achtentwintig jaar oude zoon Bert was er
niet bij. Hij zat in Amsterdam, waar hij al voor de oorlog was gaan wonen. Hij
was in de hoofdstad lid van een verzetsorganisatie, waarvoor hij tekeningen en
plattegronden van militair belangrijke objecten fotografeerde, die op microfilm
werden doorgegeven aan de geallieerden in Londen. Ook plattegronden van
doelen in en om Goor had hij voor Londen gefotografeerd. Haanstra moet er
zelf naderhand van overtuigd zijn gebleven dat zijn kaarten hebben bijgedragen
aan het drama dat de plaats van zijn jeugd  doden kostte. Zomer  kwam
hij voor het eerst na het bombardement weer in Goor, waar hij een stadscentrum
in puin vond. Een harde confrontatie.

De Gorenaar Ab Zorge publiceerde in  een gedetailleerd onderzoek naar
het bombardement dat zijn woonplaats op die ste maart trof, waarbij hij on-
der meer gebruik kon maken van het logboek van een van de betrokken vliegtui-
gen. De Amerikaanse bommenwerpers die Goor bestookten, maakten deel uit
van een grotere groep die was uitgestuurd om luchtafweerstellingen aan te vallen
in de omgeving van de plaatsen Dingden en Bocholt, net over de Nederlands-





Duitse grens. Met honderden andere vliegtuigen leverden ze de luchtsteun voor
de geallieerde oversteek van de Rijn, die op diezelfde dag ten noorden van het
Ruhrgebied werd ondernomen. Omdat de aanval van de B-’s op de Duitse doe-
len mislukte, werd Goor uitgekozen als gelegenheidsdoel: de bommen moesten
ergens worden gelost omdat er anders een brandstoftekort kon ontstaan op de te-
rugreis, en de gedachte moet zijn geweest dat een kruising van secundaire wegen
in zo’n stadje altijd nog meer oorlogsnut had dan een weiland. Uit het logboek
blijkt dat er geen vergissing in het spel was: men wist dat Goor in Nederland lag.

Niets wijst er echter op dat de vliegtuigen kaarten met specifieke doelen in
Goor bij zich hadden, de bommenrichters hebben het vizier gewoon op de drie-
sprong in het midden van het plaatsje gericht en de schade viel in een cirkel daar-
omheen. De bommen op Goor kwamen dus niet met de groeten van Bert Haan-
stra: er was geen gebruik gemaakt van de door hem gefotografeerde plattegron-
den. Ze zijn vermoedelijk wel gebruikt bij kleinere geallieerde acties rond Goor.
Eind  en voorjaar  werden luchtaanvallen uitgevoerd op de Eternitfa-
briek, waarbij enkele doden en gewonden onder het personeel vielen. 

Zorges boek verscheen twee jaar voor Haanstra overleed en waarschijnlijk
heeft hij het niet meer gelezen. Hij weidde zelden uit over zijn werk voor het ver-
zet en het is daarom des te opvallender dat hij, toen hij zich eens wel uitvoerig
over de oorlogstijd liet interviewen, al snel de kaarten van Goor en het bombar-
dement ter sprake bracht. Bij die gelegenheid maakte hij er zelfs gewag van dat
hij zijn ouders tevoren had gewaarschuwd. De ervaring had immers geleerd,
lichtte hij toe, dat ongeveer een maand nadat de kaarten naar Londen – of vanaf
najaar  naar het bevrijde Zuiden – waren gestuurd, een bombardement
volgde. Zijn zoon Rimko dacht achteraf dat hij ‘een soort schuldgevoel had,
vanwege de doelen die gebombardeerd werden’. Deze en andere oorlogserva-
ringen lijken grote invloed op Bert Haanstra’s verdere leven te hebben gehad: hij
werd een overtuigd pacifist. 

Albert Haanstra, roepnaam Bert, kwam op  mei  ter wereld in Espelo, een
afgelegen buurtschap van de gemeente Holten op nog geen twintig kilometer
van Goor. De geboorte vond plaats in het bescheiden ‘meesterhuis’ van het
schooltje waar Berts vader Folkert Haanstra hoofdonderwijzer was. Het was een
bakstenen gebouwtje aan een zandweg tussen de bomen, met twee klassen waar
de boerenkinderen uit de omgeving les kregen. Wanneer er een nieuwe leerling
kwam, kreeg het onderwijzersechtpaar van de ouders een kip, zodat het bos rond
het schooltje vol pluimvee liep. Bert was de derde zoon van het gezin Haanstra.
Zijn broers Johan en Wim gingen hem voor, na hem kwam Folkert. Vader Haan-





stra was zelf zoon van een huisschilder en had in  het levenslicht gezien in
Amsterdam. Daar had hij de onderwijzersopleiding gevolgd.

Ook Berts moeder kwam uit de omstreken van de hoofdstad. Zij was in 

als Jansje Schuiveling geboren in Abcoude. Haar vader was daar klompenmaker
en zelf had ze in Amsterdam als meisje in de huishouding gewerkt. Folkert leerde
de vrolijke, aantrekkelijke Jansje kennen toen hij als onderwijzer in Abcoude
werkte. In  trouwden ze in Amsterdam en kort daarop raakten ze in Twente
verzeild doordat Folkert hier een baan kreeg. 

Folkert Haanstra was een vrij kleine, energieke man met een snorretje, met
steevast een stijve boord boven zijn colbertjasje. Op latere leeftijd had hij met
zijn ietwat ingevallen gezicht op zijn slechtere dagen zo in een film kunnen op-
treden als begrafenisondernemer. Moeder Haanstra was een slanke vrouw met
donkerbruin haar dat ze droeg naar de laatste mode. Toen ze ouder werd, kreeg
ze strengere trekken in haar gezicht, vooral door de kwalen die ze te doorstaan
had. Een paar maanden na Berts geboorte verhuisden de Haanstra’s van Espelo
naar Goor. Volgens de familieoverlevering werd baby Bertje toen getranspor-
teerd in de la van een kast. In de loop der jaren verhuisden de Haanstra’s een paar
keer binnen het stadje, tot ze op Iependijk  gingen wonen in een tamelijk grote
twee-onder-een-kap middenklassewoning met een voortuintje en een achter-
tuin. Vader werd hoofd van het openbare schooltje van de buurtschap Kerspel-
Goor, opnieuw met twee klassen. Kerspel ligt een eindje buiten Goor en elke dag
liep de hoofdonderwijzer in de middagpauze naar huis, drie kilometer verderop,
om er te gaan eten. 

Goor was de plaats waar Bert Haanstra opgroeide. Het was een gemeente met
naar verhouding veel industrie. Het grootst was de katoenfabriek Arntzenius Jan-
nink & Co, maar hoewel die in de bebouwde kom stond en er ook in de wijdere
omgeving industriële bedrijvigheid was, bleef de atmosfeer in Goor landelijk.
Ook binnen de bebouwde kom was veel groen, zodat Goor weleens het Twentse
Haagje werd genoemd. Veel van de fabriekarbeiders hadden een groentetuin voor
eigen gebruik.De fabrieken waren gesloten territoria: ze vormden een wereld die
dichtbij was, maar onbekend. Wat het industrietijdperk betekende, daar kwam je
eigenlijk pas achter wanneer je zelf binnen de fabrieksmuren werkte.

In de biotoop waar Bert Haanstra en zijn broertjes Johan, Wim en Folkert
hun jeugd doorbrachten, had de industrie nauwelijks een plaats. In  maak-
ten ze ter gelegenheid van het vijfendertigjarige huwelijk van hun ouders een
handgeschreven boek met jeugdherinneringen. De op het eerste gezicht on-
doorgrondelijke titel ‘Blaas al ver, dat nog hier’ verwijst naar de keren dat de
zoontjes samen voor het raam hadden gestaan om naar de trein te kijken die een





eindje achter hun huis voorbijkwam op de spoorlijn Zutphen-Hengelo. De
‘blaas’ was de stoomlocomotief die al ver weg was, terwijl de wagons ‘hier’ nog
steeds voorbij denderden. Uit het herinneringsboek blijkt dat hun jeugd zich
behalve in de huiselijke kring vooral in de natuur afspeelde. We lezen over de vele
buitenavonturen die Bert beleefde met boezemvriend Gait ten Harkel en andere
vriendjes en vriendinnetjes: de bossen van het landgoed Weldam doorkruisen,
vogelnestjes zoeken, de boswachter pesten, boshutten bouwen, tijdens het aard-
appelrooien zelf aardappeltjes poffen in een vuur, meerijden met de karren van
de melkfabriek, paard leren rijden op een koe, stekelbaarsjes vangen, bosbessen
plukken, eikels verzamelen. Op begeleidende tekeningen is te zien dat ze op
klompen liepen. 

Pais en vree was het nu ook weer niet altijd. Op de Iependijk werd nog weleens
gevochten door de jeugd. Met een niet nader gespecificeerd object gooide Bert
een jongen uit de straat een gat in zijn kop, bracht het slachtoffer hem in herin-
nering toen beiden volwassen waren, verwijzend naar die mooie tijden van vroe-
ger. Het was vooral een jeugd buiten. Als jongeling werd Bert Haanstra lid van
de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Dit was beslist geen club voor pa-
pieren leden; als je hierbij was, dan zat het diep en dééd je ook wat. De afdelingen
van de organiseerden excursies op de zaterdagen en er waren regionale en lan-
delijke kampen. Het ligt voor de hand te vermoeden dat Bert Haanstra zijn ge-
voel voor de natuur en het platteland, zoals dat uit veel van zijn films spreekt,
heeft opgedaan in zijn jonge jaren in Twente.

In ‘Blaas al ver, dat nog hier’ schrijven de zonen veel mooie woorden over de sfeer
thuis. Hoewel ze wellicht voor de gelegenheid de minder leuke gebeurtenissen
hebben weggelaten, lijkt de oudste zoon Johan oprecht te zijn over de ‘hechte
huiselijkheid’ en ‘deze sfeer, dit gevoel van vrede en veiligheid’, die hij beschouwt
als ‘de afstraling van ’t harmonieuze huwelijksleven van vader en moeder’. Dit
betekende zeker niet dat het er in het huiselijke onderwijzersgezin bedaagd aan
toeging. Integendeel, er heerste voortdurende activiteit, want elke minuut waarin
niks werd gedaan was verloren, ook daarover waren vader en moeder het roerend
eens. Bert Haanstra sprak van ‘de huiselijke wet, dat niets doen verboden was’.
Jan Geerts, een vriendje van Folkert junior dat in de jaren dertig veel bij de
Haanstra’s over de vloer kwam, herinnerde zich vooral hoe lief, innemend en
geestig Jansje Haanstra was. Bij de Haanstra’s kon je altijd lachen, aldus Geerts,
en ook anderen die er kwamen dachten er zo over: ‘Bij jouw moeder stond de hu-
mor no.  op haar lijstje.’ Volgens Johan Haanstra had ze een vitale, zonnige na-
tuur, waarin het ‘positief blije en uitbundige’ de boventoon voerde.





Samen musiceren droeg bij aan de gezelligheid. Aanvankelijk legden moeder en
vader Haanstra zich toe op het zingen, later speelde moeder piano en mando-
line. Alle jongens kregen muziekles: de oudste viool, de andere drie piano. Ook
Bert Haanstra heeft nog een blauwe maandag piano leren spelen. Ergens tegen
het einde van de jaren twintig veranderde er iets aan de sfeer in huis door de
komst van een door vader Haanstra zelf gebouwde radio. ‘’t Bracht winst en ver-
lies tegelijk’, aldus Johan. De winst was dat ze kennismaakten met muziek die in
en om Goor zelden of nooit te beluisteren was. Vooral toen ze de Matthäus-Pas-
sion op de radio hoorden, was dat een ware openbaring. Het verlies was dat er
minder zelf gezongen en gemusiceerd werd. 

Van oorsprong waren de Haanstra’s protestants-christelijk geweest, maar
voor het gezin in Goor hield dat nog maar zo weinig in dat niet eens zeker is of
ze van gereformeerden of Nederlands Hervormden huize waren. Bert Haanstra
zei gereformeerd, kleinzoon Jurre Haanstra dacht dat het hervormd was. De
kinderen werden zonder kerk opgevoed, vader was aanhanger van de Sociaal-De-
mocratische Arbeiderspartij () en verdiepte zich in de filosofie, vooral die van
de hegeliaan G.J.P.J. Bolland. Hij was een trouw lezer van De Idee, het blad van
het Bolland Genootschap voor Zuivere Rede. Dogmatisch was hij intussen niet.
In contact met vertegenwoordigers van de marxistische vleugel van de  kon
het tot felle woordenwisselingen komen.

De familie Haanstra behoorde tot de velen uit een eenvoudig milieu die zich-
zelf vanaf het einde van de negentiende eeuw met veel overtuiging, enthousias-
me en leergierigheid cultureel emancipeerden. Waren hun ouders nog klompen-
maker, huisschilder of huisvrouw geweest, zijzelf waren al een onderwijzersgezin
waarin ook de vrouw des huizes cultureel actief was, en de kinderen zouden het
weer verder brengen. Het was een soort socialisme dat niet zozeer was gericht op
materiële vooruitgang alswel op ‘verheffing voor allen’, zoals de cultuursocialis-
ten dat toen noemden. ‘Zonder onderwijs, zonder opvoeding, zonder cultuur,’
zei -voorman Henri Polak, zou de arbeider ‘nooit de eigenschappen bezit-
ten, die hem de onontbeerlijke gemeenschapzin zullen brengen en hem zullen
maken tot de socialistisch denkende en handelende mens, die de gemeenschap
besturen zal.’

De Haanstra’s namen actief deel aan het verenigingsleven. Vader was bestuurs-
lid van de Goorse Football Club, die toen in de tweede en derde klasse amateurs
speelde. Zoon Wim was voetballer in het eerste van  en Bert schijnt weleens
in het doel te hebben gestaan. In het bestuur van de damclub was Haanstra senior
eveneens actief, terwijl Wim het als dammer tot de landelijke top zou brengen.
Vader Haanstra vertelde thuis altijd dat hij eigenlijk kunstschilder had willen





worden, maar dat van zijn vader niet mocht. Dus tekende en schilderde hij in zijn
vrije tijd. Zo kopieerde hij onder meer zeventiende-eeuwers als Pieter de Hoogh.
Daarna hield hij het schilderen jarenlang voor gezien, tot hij dankzij huisarts Lie-
neman in de jaren dertig om gezondheidsredenen met vervroegd pensioen kon.
Een ‘totale ommekeer’ volgde, aldus zijn zoon Bert. Hij ging moderner schilde-
ren en zorgde na de Tweede Wereldoorlog met een aantal geestverwanten voor
een belangrijke impuls in het Twentse kunstleven. 

Na de openbare lagere school doorliep Bert Haanstra de driejarige openbare 

aan de Wijnkamp in Goor. Helaas is er niets bekend over deze schooltijd. Zoveel
temeer over zijn vrijetijdsbesteding. Het middelpunt van het Goorse culturele
leven was de Groote Sociëteit aan de Stationslaan, de plaats waar de zangvereni-
gingen en het amateurtoneel hun uitvoeringen gaven, waar dansavonden wer-
den gehouden en soms een operette werd opgevoerd of een orkest van elders op-
trad. En waar op zondagmiddag om vijf uur en zondagavond om acht uur film-
voorstellingen werden gehouden met klusjesman Coen Betzhold als operateur.
Hier zag Bert Haanstra zijn eerste films, komische rolprenten van Charlie Chap-
lin, Harold Lloyd en het Deense stel Fy og Bi, in Nederland Watt en Half-Watt
geheten. Van Betzhold mocht hij in de projectiecabine komen kijken, waarna hij
tot onofficieel assistent werd benoemd met de taak door het raampje de zaal in
te kijken of de film nog scherp stond en ‘ja’ te roepen wanneer er op een volgende
rol moest worden overgestapt. Volgens de laatste uitbater van de inmiddels afge-
broken Groote Sociëteit was Betzhold ‘een beetje een schlemiel’, maar Bert
Haanstra beschouwde hem later als iemand die een belangrijke rol heeft ge-
speeld op zijn weg naar de film.

In hun jeugd knutselden de jongens Haanstra heel wat af. Uit oude rommel
fabriceerde Johan nep-motorfietsen, waarvan de laatste ‘nog beter stilstond dan
de vorige’. De zijkamer van het ouderlijk huis aan de Iependijk werd tot bio-
scoop uitgeroepen. In het begin werden er alleen stilstaande beelden geprojec-
teerd met verschillende al dan niet zelf gebouwde toverlantaarns. De onderdelen
voor Berts eigen bouwsels waren afkomstig van het Waterlooplein, waar hij stee-
vast naartoe ging wanneer hij bij zijn grootouders in Amsterdam of Abcoude lo-
geerde. Daarvoor was hij dan wel eerst het hele eind vanuit Goor komen fietsen.
Een van de toverlantaarns kon hij zich vijftig jaar later nog goed voor de geest ha-
len: ‘Ik herinner me de reuk nog. Er zat zo’n schoorsteentje aan die toverlantaarn
dat zó omboog. Je moest een petroleumlampje aansteken, erin zetten en het
deurtje dicht doen. En dan rook je de geur van dat nieuwe, heetgeworden pijpje.
Dat onthou je voor altijd.’





Grote broer Johan bouwde een epidiascoop, een projector waarmee niet alleen
doorzichtplaatjes konden worden vertoond, maar ook afbeeldingen op papier of
andere ondoorzichtige objecten. Folkert, de jongste, wist later nog te vertellen:
‘Een mottig servet hing aan het behang gespeld, de gordijnen waren gesloten.
Allerlei voorwerpen werden in het kastje gelegd, die dan op het servetje werden
geprojecteerd. Het was allemaal nogal vaag en de belangstelling zakte spoedig.
Toen kreeg Bert een lumineus, maar vies idee. Hij opende plechtig zijn broek en
een zeker lichaamsdeel verdween in het kastje. We keken gespannen toe. Een
witte schim verscheen op het doek. Er was niets van te maken, maar we vonden
het toen geweldig. Daarna had de epidiascoop afgedaan, want er was geen voor-
werp meer te bedenken dat na dit experiment nog belangstelling kon opwek-
ken.’

Een volgend stadium brak aan toen Bert voor Sinterklaas een filmprojectortje
kreeg met wat korte films in de vorm van een loop, met begin en eind aan elkaar,
zodat dezelfde scène steeds terugkwam. Hiermee deden de bewegende beelden
hun intrede, al kon er nog steeds geen echte grote film worden vertoond. Hier
kwam verandering in toen onderwijzer Wolters uit Markelo, een collega van va-
der Haanstra, eigenhandig een projector bouwde met een Van Houten Cacao-
blik als lamphuis. Een aantal cruciale onderdelen, waaronder het zogeheten Mal-
tezer kruis en de vlinder, was weer op de kop getikt op het Waterlooplein. Op een
zaterdagavond zou Wolters de projector vanuit Markelo komen brengen. ‘Wat
een spanning was het, om daarop te wachten,’ schreef Bert Haanstra. ‘Het regen-
de echter die avond en de kans was groot, dat mijn hoop niet in vervulling zou
gaan. Toen het dan ook bedtijd werd, leek de kans, dat ik nog die week het nieu-
we apparaat zou bezitten, verloren. Ik lag echter nog maar een half uurtje in bed,
toen er plotseling gebeld werd. De trouwe Wolters kwam ondanks slecht weer
zijn belofte toch nog na. Ik vloog naar beneden om het nieuwe toestel te bewon-
deren en meneer Wolters mijn dankbaarheid te toonen.’

Het eerste succesnummer werd de film De vrouw met de paraplu (regisseur on-
bekend). Maar in Bert Haanstra’s thuisbioscoop volstond deze film algauw
niet meer. Nieuwe vond hij op de zolder van de Hengelose drogist Postma en het
benodigde geld verdiende hij met de verkoop van zakken eikels aan de boeren.
Dit varkensvoer bezorgde hij met een zelfgebouwd karretje bij zijn klanten. Wan-
neer hij met zijn filmbuit vanuit het vijftien kilometer verderop gelegen Hengelo
naar huis fietste, steeg de spanning. ‘Op de terugweg naar Goor kon ik nooit
mijn nieuwsgierigheid bedwingen om vast eens een eindje van de nieuwe film te
bekijken. Ik had voor deze ceremonie steeds eenzelfde bankje uitgezocht. Leek
het interessant (dat was het altijd) dan met nog sneller vaart naar huis!’ De jon-





ge Haanstra moet een behoorlijk fanatiek kereltje zijn geweest, dat even gefasci-
neerd was door de techniek van de film als door de magie van de flikkerende
beelden in het donker. 

Via de drogist bemachtigde hij oude films als Der Mann im Eis (Fred Sauer,
) en Mädchen die arm sind (regisseur onbekend, ). Maar bij een van zijn
bezoeken aan Postma ‘kreeg ik tot mijn ontzetting te hooren, dat er geen films
meer waren. Dat kon toch niet! Huilend vertelde ik, dat er de laatste keer nog zo-
veel lagen! Ja, maar die waren van een meneer Jansen-Schrakamp en die wilde ze
niet per stuk verkopen. Op mijn verzoek werd Jansen-Schrakamp opgebeld en
ik vernam de prijs voor de hele voorraad: fl. ,-.’ Vader Haanstra was er niet
van te overtuigen dat het een koopje was en zijn zoon waagde een telefoontje
naar Jansen-Schrakamp, een architect. Hij mocht langskomen en de eigenaar
van de begeerde waar kwam volgens Bert Haanstra zo onder de indruk van zijn
filmliefde, dat hij de prijs voor de hele partij liet zakken tot vijf gulden, waarna
de koop snel gesloten was. 

In  ging de vijftienjarige naar de rijkskweekschool in Hengelo, waar hij zou
worden opgeleid tot onderwijzer voor het openbaar lager onderwijs. Wanneer
hij op maandagmiddag terugkwam uit Hengelo – meestal op de fiets, bij winter-
se kou met de trein – ging zijn eerste gedachte niet uit naar het huiswerk. Hij
ging direct langs bij de Groote Sociëteit om het Polygoon-journaal van dat
weekeinde op te halen, dat hij van Betzhold mocht lenen om thuis te draaien.

De rijkskweekschool was vooral een wens van zijn ouders. Wanneer Bert Haan-
stra zijn tienerzoon Rimko in de jaren zestig weer eens streng toesprak omdat hij
op school gebrek aan motivatie vertoonde, zei hij dreigend: ‘Dan ga je maar naar
de kweekschool!’ Zoals andere ouders zeiden: ‘Ik doe je op een kostschool.’
Voor hemzelf moet de kweekschool een straf zijn geweest. De tweeënwintig vak-
ken die hij er kreeg sloten niet erg aan bij zijn passies en zomer  ging hij van
school af nadat hij in de tweede was blijven zitten.

Vader Haanstra behoorde als onderwijzer met zijn culturele belangstelling en
zijn drukke activiteiten in het verenigingsleven een beetje tot de betere kringen
van Goor. De Haanstra’s waren bij de kleine minderheid ter plaatse die geen
Twents maar ‘Hollands’ sprak. Folkert Haanstra had ook goede contacten met
de echte lokale elite. Zo kende hij als voorzitter van voetbalvereniging  de
Janninks, de textielfabrikanten die eigenaar waren van het veld van de club. Hoe
welgezind ze de Haanstra’s waren, blijkt wel uit het feit dat ze Folkert Haanstra
op een gegeven moment een jaarlijkse toelage gaven, waardoor deze in staat was
zijn zonen naar een goede opleiding te sturen. Daarvan ging Johan in  aan





de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam studeren. Wanneer hij
in de zomervakantie naar Goor kwam, bracht hij zijn werk van de academie mee
om het de Janninks op villa Scherpenzeel te laten zien.

Het waren dezelfde Janninks die de zestienjarige Bert Haanstra zijn eerste
filmcamera gaven, een Pathé Baby, een handzaam toestelletje dat in  voor
het eerst op de markt was gebracht en werkte met ,mm-film, een formaat dat
al in onbruik aan het raken was en herkenbaar is door de perforatie die tussen de
beeldjes in het midden zit. Met dit toestelletje maakte Haanstra zijn eerste ama-
teuropnamen. Ze gingen over onderwerpen als vader op school en een bezoek
aan Artis in Amsterdam. Dit laatste, korte strookje van een paar minuten on-
gemonteerde beelden is bewaard gebleven. Het was een niemendalletje, maar
het kreeg dertig jaar later wel een opvolger in de eveneens in Artis gemaakte film
Zoo. 

Bert Haanstra vertelde later dat hij al voor hij naar de kweekschool ging filmer
wilde worden. Spoedig had hij zelfs bedacht hoe hij dit kon bereiken. Of hij in-
dertijd echt zo bewust te werk ging als hij achteraf zei, is moeilijk te reconstru-
eren. In de jaren negentig schreef hij in ieder geval: ‘Omdat de filmproductie in
Nederland niet veel voorstelde (sporadisch werd er een speelfilm gemaakt –
meestal door een Duitse filmregisseur of producent) waren de kansen voor film-
ers gering. […] Hoe kwam iemand nu als jongen in Twente bij het filmbedrijf te-
recht? Mijn plan was het volgende: als ik begin fotograaf te worden, kan ik wel-
licht in de persfotografie terecht komen en zal dan van tijd tot tijd op die actuali-
teiten aanwezig zijn waar het Polygoon-journaal ook z’n opnamen maakt.
Polygoon had behalve journaalwerk ook een persfotobureau. Daar zou ik de ca-
meramensen kunnen leren kennen en te weten komen hoe ik bij het filmbedrijf
zou kunnen gaan werken.’ Het was logischer geweest direct bij Polygoon of bij
een filmmaker een onbetaald leerlingenbaantje te zoeken, maar die wereld zal
wel ver weg en onbereikbaar hebben geleken. Uiteindelijk kwam hij na de oorlog
langs andere, onvermoede wegen bij de film.

Na zijn vertrek van de kweekschool kwam zijn vader een collega uit Hengelo
tegen, de onderwijzeres mevrouw Staal, echtgenote van de fotograaf J.G. Staal.
Volgens de overlevering in de familie Staal had Folkert Haanstra mevrouw Staal
gezegd: ‘Mijn zoon kan niet zo goed leren en weet niet goed wat hij wil, maar hij
is wel erg geïnteresseerd in fotografie en film. Mag hij niet eens bij jullie komen
kijken?’ Bert ging langs bij Staals Twentsche Fotohandel aan de Markt in Hen-
gelo en werd als leerling in dienst genomen. Mijnheer Staal was niet de eerste
de beste. Hij had landelijke bekendheid als fotograaf van romantische land-





schappen, die hij door de techniek van de zogeheten broomoliedruk een wat
schilderijachtig aanzien gaf. In dit bewerkelijke procédé wordt een eenmaal af-
drukte foto chemisch veranderd en met inkt bewerkt. Vanaf begin jaren dertig
sloot Staal in een deel van zijn werk aan bij de moderne stroming van de Nieuwe
Fotografie. Maar in het fotobedrijf van Staal overheersten de alledaagse werk-
zaamheden en daar ging de energieke mevrouw Staal over. 

Voor Bert Haanstra betekende het dat hij een groot deel van zijn tijd in de
donkere kamer doorbracht om amateurfoto’s te ontwikkelen en af te drukken.
Had hij niets meer te doen, dan wist mevrouw Staal nog wel een werkje: met de
hand op lege filmspoeltjes teksten schrijven als: ‘Staal is sterk in fotowerk’. Af en
toe mocht hij mee wanneer Staal met de auto op pad ging om foto’s te maken.
Dat waren ‘de echte leerdagen’, aldus Haanstra op bejaarde leeftijd. Voor de rest
vond hij dat Staal hem weinig mogelijkheden had geboden, al kon hij tegen in-
koopprijs een Voigtländer x fotocamera aanschaffen, waarmee hij zelf foto’s
maakte die werden opgehangen in een vitrine van de Goorse boekwinkel M.
Bokhove, het hoofdkwartier van de Goorsche Courant. Een afnemer werd het
Goorse krantje niet. Het was een periodiek waar, merkte Haanstra spijtig op,
‘nooit een foto in voorkwam’.

Hij lijkt wel wat te zijn vergeten. In  was ook de Filmgroep Staal opgericht
voor commerciële filmopdrachten. Zoon Jan Staal weet dat er een opdracht
kwam voor een filmpje over veilig verkeer, dat bedoeld was voor de voorlichting
op Hengelose scholen. De misschien net achttienjarige Bert Haanstra wilde het
filmpje wel maken en dat gebeurde ook, met zijn eigen Pathé Baby. Het werd een
zwijgende film met tussentitels volgens het principe: Beeld: kind steekt de straat
over. Tussentitel: ‘Ho, ho, dat gaat zomaar niet!’ De film draait terug tot het kind
weer op de stoep staat. Nu kijkt het kind links en rechts voor het oversteekt. Tus-
sentitel: ‘Zo is het beter.’ Op dezelfde manier werden nog enkele verkeersproble-
men aanschouwelijk gemaakt. Het filmpje schijnt op lagere scholen in Hengelo
te zijn vertoond en is waarschijnlijk verloren gegaan toen de zaak van Staal in de
jaren zestig afbrandde. Zo zou Bert Haanstra zijn eerste officiële film niet in 

hebben gemaakt, zoals altijd in zijn filmografieën is gezegd, maar ongeveer vijf-
tien jaar eerder. Het kan zijn dat hij de film heeft willen vergeten, omdat deze niet
aan zijn later toch al zo perfectionistische kwaliteitsnormen zal hebben voldaan. 

Hij besloot zijn geluk in de grote stad te beproeven en vroeg om een gesprek met
J.J. Smit, eigenaar van de Nieuwe Hengelosche Courant, in de hoop dat die zijn
contacten in het westen wilde aanwenden om hem een baantje te bezorgen. ‘Het
leek me dat meneer Smit het wel ondernemend vond dat een jongeman het lef





had om hem om een onderhoud te vragen.’ Dit bleek te kloppen en nadat Smit
zijn foto’s had bekeken, deed hij een goed woordje voor hem bij een fotobureau
in Amsterdam. De achttienjarige Bert Haanstra was een ondernemende figuur,
die zich niet gemakkelijk van voornemens liet afbrengen en het er om zijn doel
te bereiken graag voor overhad naar de hoofdstad te vertrekken.

In Amsterdam moest hij naar de Vijzelstraat  gaan en vragen naar meneer Vaz
Dias. Indertijd was er een groot, landelijk bekend persbureau met die naam.
Zelfs de radionieuwsdienst was van Vaz Dias. Haanstra moet dan ook lichtelijk
teleurgesteld zijn geweest toen hij zich op  oktober  op het aangegeven
adres meldde. Hij ontdekte dat hier tegenover het Carlton Hotel een onooglijk
fotobureautje gevestigd was met de naam Foto-Varia, dat werd gerund door Sieg
Vaz Dias, een veel minder succesvolle neef van de grote naamgenoot Mozes van
Salomon (‘M.S.’) Vaz Dias. Al stond in de donkere kamer wel de bekend gewor-
den persfotograaf Ben van Meerendonk en kwam Sem Presser, die eveneens een
grote toekomst als fotograaf voor zich had, er een halfjaar later in dienst. Sieg Vaz
Dias nam Bert Haanstra aan als onbezoldigd leerling, geheel volgens het gilde-
achtige meester-leerlingsysteem dat in de fotografie tot zeker in de jaren zeventig
breed gebruik was. De nieuwe medewerker kreeg geld van thuis en kon in Am-
sterdam-Noord inwonen bij oom Mijndert, een broer van zijn moeder.  

Kort daarna stuurde Vaz Dias zijn leerling erop uit met de opdracht wat dan
ook in de stad te fotograferen dat geschikt was voor publicatie in de krant. Niet
ver van het kantoortje van Foto-Varia liep Haanstra over het Rokin langs Kunst-
zaal Van Lier, waar een stilleven met een paar vissen in de etalage stond, waar-
schijnlijk van de in Parijs wonende Russische schilder Marc Sterling. In de eta-
lage lag ook een kat. Haanstra vroeg binnen of hij voor de krant een foto van het
schilderij met de kat mocht maken en spoedde zich naar de vishandel om wat af-
val te halen. Er werd een luchtje op het schilderij gesmeerd – een kleine smet op
de reputatie van Van Lier – en inderdaad ging de kat er voor zitten alsof ze een
lekkernij zag. Haanstra leverde de foto in met als onderschrift ‘Niet voor de
poes!’ en vanaf  november  mocht hij zich een beetje serieus gaan nemen als
persfotograaf, want op die dag stond zijn poezenfoto afgedrukt op de fotopagina
van de avondeditie van het Algemeen Handelsblad. Met het onderschrift, maar
zonder zijn naam, want daar deed men toen niet aan. 

De anekdote met de kat en de vis zou typerend voor Bert Haanstra blijken.
De eigenaardigheden van de relatie tussen dier en mens – hier tussen een kat en
een schilderij – werden een terugkerend thema in zijn latere werk als filmmaker.
Ook de Haanstra-humor, die meer uitnodigt tot een glimlach dan tot bulderen,
is hier al aanwezig. Meer in het algemeen drukt ‘Niet voor de poes!’ die ontspan-





nen kijk op de kleine dingen in het leven uit die in veel van Haanstra’s films terug
te vinden is.

Speciale fotopagina’s waren toen gebruik in de dagbladen. Ze hadden er vrij-
wel dagelijks een, terwijl in de rest van de krant weinig foto’s te vinden waren. De
kleinere dagbladen kregen zulke pagina’s in hun geheel aangeleverd door fotobu-
reaus. Rond Haanstra’s poes stonden op dezelfde pagina foto’s van cricketspelen-
de straatjeugd in Londen, de najaarsmarkt bij De Waag in Alkmaar, een berg-
landschap bij Chamonix en – heel modern – biologische reiniging van afvalwater
in Tilburg. Deze fotopagina was tijdlozer dan de meeste, want gewoonlijk zaten
er actueler foto’s tussen, maar wie een paar jaargangen van een serieuze krant als
het Algemeen Handelsblad uit die tijd doorneemt, wordt toch getroffen door de
hoeveelheid verstrooiende foto’s die erin voorkwam. Voor een deel was dit te ver-
klaren door technische beperkingen van de toenmalige persfotografie, waar zware
camera’s en ongevoelige emulsies nog in gebruik waren, zodat er niet bepaald een
eindeloze stroom actuele nieuwsfoto’s op de krantenredacties belandde.

Dieren behoorden tot de populaire minder tijdgebonden fotomotieven. In
dezelfde krant stonden in de jaren - foto’s als ‘Restaurant voor honden’,
waarop we een rijtje honden bij de etalage van een slager in Southampton naar
binnen zien kijken, ‘Het gesprek van de dag’ met twee vogels op de rand van een
emmer, ‘Verstoppertje spelen’ met een hond en een hertje in een doos, ‘Vrien-
dendienst in Artis’ waarop drie apen een vierde vlooien, of ‘Lammeren-voor-
jaarsspringconcours’ met twee huppelende lammetjes.  Het verschil tussen mil-
de en melige humor is voor ons nu vaak moeilijk na te voelen. Van een paar van
deze foto’s kan Haanstra de maker zijn, maar er waren veel meer fotografen die
zulke plaatjes maakten. Wat dit betreft sloot Haanstra aan bij een soort humor
dat in de jaren dertig breder leefde.

Maar hij beperkte zich niet tot dergelijke onderwerpen: een aankomend pers-
fotograaf was een manusje van alles. In de eerste paar maanden van zijn dienst-
verband leverde hij tientallen foto’s af: de Franse duikboot Medusa op het IJ, de
wielerzesdaagse in de , Sinterklaas, een berg neergekwakte fietsen naast een
leeg fietsenrek met het opschrift ‘Gebruik dit rek’, een repetitie van Louis Da-
vids, Sylvain Poons en Jan Blok in Carré, een groep marechaussees te paard, -
jarige stapt in vliegtuig, ontruiming van de drukkerij van de communistische
krant De Tribune enzovoort. Ze verschenen in kranten als het Algemeen Handels-
blad en De Telegraaf.

Na een tijdje kreeg Haanstra er genoeg van gratis te werken voor Sieg Vaz Dias en
via een nieuwe bemiddeling van zijn beschermheer Smit uit Twente kon hij over-





stappen naar het grootste fotobureau van het land, de Vereenigde Fotobureaux,
dat gevestigd was aan de Amsterdamse Singel , naast het grote nieuwsbureau
Vaz Dias. De kantoren werkten intensief samen. Bert Haanstra kreeg zijn eigen
xNettel-camera, een perskaart, een treinabonnement en zijn eigen kast, waar-
in hij ’s ochtends de opdracht voor die dag kon vinden samen met een pak platen.
Aan het eind van de dag moest hij in het souterrain zijn eigen foto’s ontwikkelen
en afdrukken. Hij ging tien gulden per week verdienen. De toenmalige persfo-
tograaf was heel wat anders dan die van tegenwoordig. Tot eind jaren dertig ver-
plaatste zo iemand zich meestal met zware bepakking. Hoewel de Leica klein-
beeldcamera en de Rolleiflex x al sinds de jaren twintig bestonden, werden ze
in Nederlandse vakkringen weinig geaccepteerd. De gangbare camera voor x-
cm-glasplaten woog ettelijke kilo’s en daar kwam nog een grote draagtas bij voor
de platen, meestal aangevuld met een poederflitser en een vervaarlijk statief. Pers-
fotografen waren pakezels zonder pretenties en deden anoniem hun werk. 

Tussendoor wist Haanstra nog wel een filmopdracht in de wacht te slepen van
World Friendship Tours, een organisatie die jaarlijks een uitwisseling van Engel-
se en Nederlandse jongeren organiseerde. Na het filmpje in Hengelo was het zijn
tweede min of meer professionele filmopdracht, toch nog meer dan tien jaar
voor wat gewoonlijk als zijn eerste film wordt beschouwd. Met een mm Ko-
dak-camera vertrok hij met een groep jongeren naar Londen om een documen-
taire te maken. De film, die waarschijnlijk Bij onze Engelsche vrienden heette en
een halfuur duurde, moet vooralsnog als verloren worden beschouwd. Wel be-
staat er een foto waarop Haanstra met zijn Kodak een schildwacht van Bucking-
ham Palace aan het filmen is.

Over zijn leven in het Amsterdam van de jaren dertig is niet veel bekend. Als
jonge, regelmatig verhuizende alleenstaande lijkt hij weinig te hebben bewaard.
Een brief van twintig jaar later vermeldt toevallig dat hij in de jaren dertig lid was
van de Amsterdamse amateurtoneelvereniging Door Oefening Beter. Achteraf
zei hij er eens over: ‘Ik weet zeker dat ik zelf acteur had kunnen worden, dat weet
ik zó zeker. Ik heb vroeger amateurtoneel gespeeld, nog voor de oorlog, dat vond
ik het zaligste wat er bestaat. Zalig!’

Hij vertrok bij oom Mijndert in Amsterdam-Noord, waarschijnlijk allang
blij dat hij zich onafhankelijk kon maken nu hijzelf verdiende. Uit de burgerlijke
stand blijkt dat hij voorjaar  in pension ging bij de familie Rienstra aan de
Westerdokstraat , in een arbeidersbuurtje vlak bij het Centraal Station. De
heer des huizes was metaalarbeider, maar de aandacht van de pensiongast werd
meer getrokken door de donkerharige dochter van de Rienstra’s, die twee jaar
jonger was dan hij. Hij werd verliefd en algauw waren ze verloofd. Alida werkte





als verkoopster in stoffenzaak Muntheim op de Nieuwendijk. Dat het ernst was,
blijkt wel uit het feit dat het paar de kerstdagen samen met een ander Amster-
dams stel doorbracht bij de familie in Goor. Die andere twee waren Barend Iets-
waart, een collega-fotograaf, en diens latere echtgenote. Ergens rond het najaar
van  raakte het uit met Alida. Na de Tweede Wereldoorlog werd zij mevrouw
Steijling. Ze overleed in  in Purmerend.

Net als de rest van de westerse wereld bevond Nederland zich in de jaren dertig
lange tijd in een economische crisis die leidde tot veel armoede, werkloosheid en
politieke beroering. Er zijn geen tekenen van dat Bert Haanstra zich er druk over
maakte. Hij scharrelde als persfotograaf met jeugdig elan de moeilijke jaren door.
Bij zijn werkgever, de Vereenigde Fotobureaux, had iemand uit de leiding fami-
liebanden met de eigenaren van de scheepvaartmaatschappij Rotterdamsche
Lloyd. Zo kwam het dat er vanuit Amsterdam geregeld boordfotografen werden
geleverd voor de grote passagiersschepen van de Lloyd die op Nederlands-Indië
voeren. Ze fotografeerden er bruiloften, partijtjes en aan boord geboren baby’s,
bemanningsleden, passagiers verpozend in de bar van de eerste, tweede of derde
klasse of poserend aan dek, beheerden een winkeltje en ontwikkelden foto’s van
de passagiers. In januari  waren prinses Juliana en prins Bernhard in Den
Haag getrouwd en zij zouden naar de Oost gaan om zich als jong paar aan de on-
derdanen daar voor te stellen. De reis zou worden gemaakt met de Dempo van de
Rotterdamsche Lloyd, een hagelwit pronkschip met een brug van edele hout-
soorten, dat ruim  passagiers kon vervoeren. Bert Haanstra werd aangewezen
als boordfotograaf om zo tevens de koninklijke reizigers met zijn camera te kunnen
volgen, maar Juliana en Bernhard zegden de reis af toen de prinses in verwachting
bleek: ruim een halfjaar later werd Beatrix geboren. 

Zonder koninklijke passagiers vertrok de Dempo op  juli  vanuit de
Rotterdamse Schiehaven naar Indië, met Haanstra op de rol als fotograaf, com-
pleet met wit uniform en pet. Voor hem bleef het ook zonder prinselijk paar een
groot avontuur en hij kreeg er bovendien goed voor betaald: twintig gulden per
week plus kost, inwoning en royale fooien. Tijdens het captain’s diner maakte
hij foto’s van de aanzittende passagiers, die de volgende dag in zijn winkeltje
konden worden gekocht. De Indonesische bemanningsleden noemden hem
voortaan ‘Toean Potret’ – zonder r. 

De Dempo legde aan in onder meer Lissabon, Tanger en Colombo, waar
Haanstra van boord ging om foto’s te maken die in zijn eigen reisalbum terecht-
kwamen. Opvallend zijn daarin niet de gewone foto’s, maar een aantal met veel
aandacht vervaardigde fotocollages, waarin hij probeerde méér in een beeld te





vangen dan met een enkele foto mogelijk was, bijvoorbeeld door twee Arabische
mannen – mogelijk onafhankelijk van elkaar gefotografeerd – in gesprek te laten
zien tegen de achtergrond van waarschijnlijk de haven van Tanger. Alléén een
landschap of stadsbeeld vond de maker blijkbaar onbevredigend. Daarnaast
maakte hij onderweg ook echte filmopnamen met zijn Pathé Baby, van het ver-
trek uit Rotterdam, van enkele steden waar ze onderweg aanlegden, van het
eindstation, de haven van Tandjong Priok, en van wat straten in Batavia, en niet
te vergeten: veel lollige beelden van collega-bemanningsleden. Het resultaat was
een ongemonteerde strook film waaraan het meest bijzondere is dat hij de eerste
bewegende beelden bevat waarin Bert Haanstra te zien is: een blonde, magere
jongeman met achterovergekamd haar, die een vrolijke, beweeglijke, ietwat ner-
veuze indruk maakt. Op Java had hij twee weken om het land in te trekken voor
het schip weer naar Nederland vertrok. Korte tijd later maakte hij nog een twee-
de scheepsreis naar Indië en terug. Deze bezoeken aan het Verre Oosten maak-
ten indruk op de jonge Bert Haanstra: een paar jaar later stond en hing zijn ka-
mer nog vol krissen, Balinese beeldjes en andere attributen uit Indië.

Na de tweede reis besloot Bert Haanstra als fotograaf voor zichzelf te beginnen.

Ruim drie jaar zat hij inmiddels bij de Vereenigde Fotobureaux en wanneer hij
hier in hetzelfde tempo heeft gewerkt als bij Sieg Vaz Dias, moet hij er honder-
den foto’s hebben gemaakt die zonder naamsvermelding in de kranten versche-
nen. Precies na te gaan is dat niet meer, want het archief van de Vereenigde Fo-
tobureaux lijkt te zijn vernietigd toen de Duitsers het bedrijf in  als joods be-
zit ontmantelden. Samen met Barend (‘Bap’) Ietswaart, met wie hij toen al een
paar jaar bevriend was, opende Haanstra de .. Fotoreportagedienst Express.
Ietswaart was een geboren Amsterdammer die al sinds zijn vroege jeugd met fo-
totoestellen in de weer was en aan de Haarlemmerstraat ook een eigen bureau
heeft gehad onder de naam Dutch Express. Ze vestigden zich in het centrum
van Amsterdam in een huurpand op Rokin , op het stuk dat toen net gedempt
was. Boven een tabaksfirma richtten ze hun kantoor met donkere kamer in en la-
ter ging Haanstra zelf op de vierde etage van het pand wonen. 

Van de twee compagnons was Haanstra de zakenman. Ze namen een secreta-
resse in dienst: Ietswaarts zeventienjarige zus Trix. Wanneer zij de telefoon op-
nam met ‘Fotoreportagedienst Express…’ zei Haanstra: ‘Dat moet je niet zin-
gen, dat moet je zakelijk zeggen.’ Ietswaart en Haanstra bezaten samen een auto
van het toen populaire model business-coupé. De beroemde romandetective
Dick Tracy had er een, dus wie in een dergelijk voertuig reed was helemaal bij de
tijd. Het was een overdekte two-seater met achterop een klep die, wanneer hij





werd opengedaan, extra zitplaatsen onthulde, met als nadeel wel dat je buiten
zat. Toen de drie medewerkers van Fotoreportagedienst Express tijdens een re-
genbui eens foto’s gingen afleveren bij de Arbeiderspers, moest de secretaresse
achterin zitten met een paraplu, want ‘wij zijn de directeuren, dus wij horen
voorin’. ‘Ach, ze hadden wel veel lef, maar het waren eigenlijk nog jongens,’ ver-
klaarde Trix Ietswaart naderhand.

De startende ondernemers Bert en Bap,  en  jaar oud, trokken er dagelijks
op uit om hun platen te schieten en die liefst aan buitenlandse fotobureaus en
bladen te verkopen, want daar zat de meeste winst in. Ze verkochten er wel een
aantal in België en Amerika, maar veel verder konden ze hun internationale con-
necties niet uitbreiden. Na dagenlang posten voor het Burgerziekenhuis aan de
Linneausstraat in Amsterdam-Oost wist Bap Ietswaart begin  een van de
eerste foto’s te maken van prins Bernhard, uit het ziekenhuis ontslagen na een
zwaar auto-ongeluk op de weg tussen Amsterdam en Het Gooi. Een grote ge-
beurtenis die ze in die dagen fotografeerden, was de première van de Britse film
Victoria in het Amsterdamse Alhambra-theater. Bap wist de mannelijke hoofd-
rolspeler Anton Walbrook, een niet onaanzienlijke ster, zelfs te verleiden tot een
bezoek aan de familie Ietswaart thuis. De fotografen Haanstra en Ietswaart wer-
den ook eens besteld om een directeur van de Nederlandse vestiging van de Ame-
rikaanse filmmaatschappij  te portretteren, gezeten achter zijn bureau. Uit
verveling maakten ze er in de donkere kamer wat komische bewerkingen van, die
secretaresse Trix per ongeluk bij het slachtoffer bezorgde. Tot hun verbazing be-
stelde hij er een groot aantal van.

Het fotobedrijf liep moeizaam. Een van de redenen daarvoor was waarschijn-
lijk de hoge huur die de locatie op het Rokin met zich meebracht. De secretaresse
ontving al snel geen salaris meer. Zij kreeg in plaats daarvan geld van moeder
Ietswaart toegestopt, maar ging uiteindelijk toch maar op zoek naar ander werk.
De financiële nood steeg zo hoog dat elke gratis maaltijd een meevaller werd. De
directeuren bezochten recepties met jasjes die voorzien waren van extra inge-
naaide binnenzakken om eten en drank mee naar huis te kunnen nemen. Na een
bestaan van ongeveer anderhalf jaar werd Express opgeheven. 

Bap Ietswaart begon weer voor zichzelf. Na de Tweede Wereldoorlog deed hij
zijn fotowerk een tijd vanuit een jeep met een caravan erachter, waarin zich zijn
donkere kamer bevond. Daarna had hij verschillende fotobedrijven, waaronder
een Technisch Fotobureau in de Amsterdamse Rivierenbuurt. In  kwam hij
bij een auto-ongeluk om het leven.

Bert Haanstra koos voor een veilig bestaan. Hij was bevriend geraakt met Jaap
Carels, die bij het Amsterdamse Gemeente Energiebedrijf () werkte, en op





diens voorspraak kreeg hij per  september  een baan als assistent-tekenaar
bij het . Nog geen twee weken eerder was Duitsland Polen binnengevallen
en hadden Frankrijk en Groot-Brittannië Duitsland de oorlog verklaard. Er
volgde een schemeroorlog die tot het volgende voorjaar duurde. Het Nederland-
se leger werd gemobiliseerd om de neutraliteit te verdedigen. Waarom Haanstra
niet in dienst hoefde, is niet helemaal zeker; waarschijnlijk was het door ‘broe-
derdienst’: wie twee oudere broers in dienst had kreeg vrijstelling. Toen de Duit-
sers in mei  Nederland bezetten, schreef hij, ‘was ik blij dat ik een rustige
ambtenarenbaan had’.









  

Die gedachte gaat nooit meer weg



In de kelder van het Amsterdamse Gemeente Energiebedrijf fotografeerde Haanstra
tijdens de oorlog plattegronden van militair belangrijke objecten die werden

doorgegeven aan de regering in Londen ()  



Aan het begin van de oorlog ging het dagelijks leven voor de meeste mensen ver-
der zijn gewone gang. Bert Haanstra had na opheffing van Express zijn kamer op
het Rokin moeten ontruimen. Geen probleem: hij had inmiddels een nieuwe
vriendin die nog bij haar ouders woonde, vlak bij de Middenweg in Amsterdam-
Oost, waar hij op kamers kon komen. Zo woonde hij opnieuw bij een geliefde
in huis, wat toen zeker geen algemeen gebruik was. De nieuwe vlam was Jet Fid-
delaar, een slanke eigenwijze schone, die iets jonger was dan hij. Zij werkte bij de
boodschappendienst van de toen nog gemeentelijke telefoondienst, die berich-
ten noteerde voor abonnees die veel van huis waren. Bap Ietswaart en Bert Haan-
stra van Express waren er ook bij aangesloten geweest en raakten zo met Jet in
contact. Volgens haar was Bap de prater van de twee en pas na een tijdje kreeg ze
een relatie met Bert. Hij ging nu ook schilderen, ongetwijfeld in navolging van
zijn vader en van zijn broer Johan, die in  eindexamen had gedaan aan de
Rijksakademie van Beeldende Kunsten en zich daarna in Enschede had geves-
tigd. In de vroege oorlogsjaren kwamen Bert en Jet ook bij de Haanstra’s in Goor
thuis. In die tijd organiseerde vader Haanstra ter plaatse toneel- en theatervoor-
stellingen en zij waren zijn oren en ogen: ze reisden door het land om voorstel-
lingen te bekijken en te zien of het wat was voor opvoering in Goor. Naar de bio-
scoop gingen ze niet en achteraf betwijfelt Jet Fiddelaar of Bert Haanstra in die
jaren ooit naar een film ging.

De relatie kreeg een deuk toen ze samen naar het huwelijk van een van Berts
broers in Goor gingen. Jet Fiddelaar had een diploma vijfjarige hogere burger-
school (hbs) en had nogal wat pretenties, zoals ze later wist met de wijsheid van
een zelfbewuste negentigjarige. Zo’n dorpsfeestje beviel haar niet en halverwege
de festiviteiten vertrok ze met de trein terug naar Amsterdam. Na de daaropvol-
gende ruzie werd het langzaam maar zeker minder met de liefde. Ze trouwde la-
ter met een marineofficier.

Op een dag in het begin van  moest Haanstra op het belastingkantoor aan
de Amsterdamse Nieuwezijds Voorburgwal zijn. Hier zat een leuke blondine
achter de balie die nogal wat indruk moet hebben gemaakt, want hij vroeg me-
teen om een afspraakje. Nita Wijtmans was twee jaar jonger dan hij en kwam uit





Amsterdam-Oost, waar ze met haar moeder in de Pretoriusstraat woonde. Haar
vader was overleden toen ze vijf jaar was en zijn plaats als hoofd van de familie
was min of meer overgenomen door haar veel oudere broer Daan. ‘Ik heb dus
maar  jaar een pappa gehad en dat is te kort voor een echte binding, denk ik. Bo-
vendien had ik mijn grote broer, die, zonder die bedoeling te hebben, toch heel
sterk het gemis van een vader voor mij vergoedde. Ik heb geen idee hoe het is om
een vader te hebben,’ schreef Nita op hoge leeftijd. Ze deed de driejarige hbs en
net als Bert Haanstra had ze een paar jaar op de kweekschool gezeten, tot ze be-
sloot dat ze helemaal geen onderwijzeres wilde worden. Daarna was ze in  bij
de belastingdienst gaan werken. 

Toen Haanstra zich aan haar loket meldde, had ze al een bewonderaar met
aanzienlijk betere maatschappelijke vooruitzichten, maar de nieuwe aanbidder
was naast ’er inmiddels ook een verdienstelijk kunstschilder aan het worden
en datzelfde jaar vervaardigde hij zijn eerste portret van Nita. Zijn kunstzinnige
ambities moeten Nita Wijtmans hebben aangesproken. Ze was van eenvoudige
komaf en ze deelden een streven naar culturele emancipatie. De Wijtmansen
waren officieel Nederlands Hervormd, maar haar vader geloofde allang niet
meer. Er werd veel gemusiceerd in het gezin. Zelf speelde Nita heel behoorlijk
piano en fluit en ze was lid van het Amsterdams Toonkunstkoor, dat geregeld sa-
men met het Concertgebouworkest optrad onder leiding van dirigent Willem
Mengelberg.

Op  augustus  trouwden Bert Haanstra en Nita Wijtmans te midden
van veel familieleden van beide kanten, onder wie vader en moeder Haanstra uit
Goor. De plechtigheid vond plaats in het toenmalige Amsterdamse gemeente-
huis aan de Oudezijds Voorburgwal en werd met Haanstra’s filmcamera vastge-
legd door Nita’s broer. Alleen was de veer van het toestel door jaren onbruik zo
slecht geworden dat het geheel op acht beeldjes per seconde werd opgenomen zo-
dat bij projectie het bekende slapstickeffect ontstond. Pas vele jaren later zette de
bruidegom het filmpje over, zodat het op de normale snelheid kon worden be-
keken. Om de kosten te drukken trouwden er op die de augustus drie echtpa-
ren gelijktijdig, maar de Haanstra’s hadden wel twee koetsen, wat heel wat was
in het vijfde oorlogsjaar. Ze gingen zelfs op huwelijksreis – naar Goor.

Tot ze trouwden bewoonde Haansta een zolderatelier boven een smederij in
de Kerkstraat. In september  was hij begonnen aan de avondopleiding van
de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, al waren de lessen door de oorlogs -
omstandigheden met hun avondklok, verduistering en stroomtekort niet ’s
avonds, maar overdag van vijf tot zes en op zaterdag de hele middag. Aan het ein-
de van de werkdag bij het  moest hij dus rechtstreeks door naar school. De





Rijksakademie was een oude statige opleiding aan de Stadhouderskade die vak-
manschap en traditie hoog in het vaandel voerde. Bijna de hele twintigste eeuw
door is de academie bekritiseerd omdat ze de nieuwe stromingen buiten de deur
hield, maar je leerde er een vak en ondernemende studenten gingen uiteindelijk
toch wel hun eigen gang. Een voorbeeld daarvan was Karel Appel, die bij Bert
Haanstra in de klas zat. Van Haanstra zelf is een flink aantal schilderijen uit de
oorlogsjaren bewaard gebleven: portretten, stillevens en landschappen met ex-
pressionistische en kubistische invloeden. Hij maakte een krachtig portret van
beeldend kunstenaar Anton Raedeker, broer van beeldhouwer John Raedecker,
en verder onder meer een prachtig portret van Nita en een bijzonder mooi straat-
beeld van de Spiegelgracht. Net als de meeste Nederlandse kunstenaars bevond
hij zich met zijn gematigd-moderne werk op de gulden middenweg tussen tra-
ditie en vernieuwing, ‘tussen de Scylla van de verstarring en de Charybdis van de
culturele modes in’, zoals dat wel is genoemd. De kwaliteit ervan was goed tot
redelijk, maar er is aan te zien dat hij nog zoekende was naar een eigen stijl.  

Bij het  had Bert Haanstra’s collega en vriend Jaap Carels, die controleur ka-
belnet was, zich al vroeg in de oorlog gerealiseerd dat zij in hun bedrijf een voor-
ziening hadden die belangrijk kon zijn voor het verzet. Het  had voor intern
gebruik een eigen telefoonnet door de hele stad, dat volledig onafhankelijk van
de reguliere telefoonverbindingen functioneerde. In die jaren was lang niet alles
landelijk gecentraliseerd en zelfs plaatselijk niet. Voor het publiek had Amster-
dam zijn eigen telefoondienst en zijn eigen giro, en het was nog niet lang geleden
dat de trein naar Utrecht van een andere maatschappij was dan de trein naar Den
Haag. Naar het schijnt zijn de Duitse bezetters de hele oorlog niet achter het be-
staan van het -netwerk gekomen. Carels, die de schuilnaam Brand aannam,
begon voorbereidingen te treffen voor het gebruik ervan voor illegaal werk. 

Midden  kwam hij in contact met de verzetsorganisatie Ordedienst (),
waarna tientallen Amsterdamse -leden een geheime telefoonaansluiting op
het ‘Net Brand’ kregen. In sommige gevallen werd daarvoor op klaarlichte dag
een kabel onder de straat gelegd. Bert Haanstra fotografeerde enkele van deze
graafwerkzaamheden. Het net gebruikte voor de -verbindingen zelfs een
aparte telefooncentrale, gevestigd in het dodenkamertje van het weeshuis aan de
Wielingenstraat in Amsterdam-Zuid. In de nazomer van  was het aantal il-
legale aansluitingen al zo groot dat er nieuwe kabels gelegd moesten worden en
de telefooncentrale een aantal subposten kreeg. Enkele maanden voor de bevrij-
ding moest de telefooncentrale nog halsoverkop worden verplaatst omdat er een
inval in aantocht was – in verband met een suikerdiefstal.





De Ordedienst was kort na de capitulatie van mei  opgericht door Neder-
landse militairen die aanvankelijk nogal optimistisch een kortdurende bezetting
verwachtten. Nu de regering naar Londen was uitgeweken, moest er, zo dachten
ze, een organisatie komen die erop kon toezien dat er geen chaos ontstond na het
vertrek van de Duitsers. Deze taak had de  zichzelf alvast gesteld, in de over-
tuiging als officieel verlengstuk van de regering te kunnen optreden. In Londen
wisten ze dat zo net nog niet, en sommige andere verzetsgroeperingen begonnen
zich snel te ergeren aan de pretenties van de . Na een tijdje drong bij de  het
besef door dat de bevrijding op zich zou laten wachten en de organisatie maakte
zich in de jaren - verdienstelijk met onder meer spionagewerk. De 

deed in de oorlog geen politieke uitspraken en had ook geen illegale krant, maar
bestond, zeker aan de top, overwegend uit politiek rechtsgeoriënteerde mensen.
Voor de meeste leden die aan de basis voor de  werkten, waren de eventuele
politieke opvattingen van de leiding onbekend en onbelangrijk. Zij deden ge-
woon hun werk voor ‘Londen’.

De  had een organisatiestructuur naar militair model en een van zijn on-
derdelen was de Sectie V – genie. Vriend en vijand hadden na de oorlog lof voor
de werkzaamheden van deze afdeling, waar ook Carels’ groep toe behoorde. Ca-
rels zelf werd benoemd tot verbindingsofficier van het gewest Amsterdam. Zijn
belangrijkste compagnon was Miek Rutgers van der Loeff , alias Marcus, -
ingenieur en echtgenoot van de later bekende kinderboekenschrijfster An Rut-
gers van der Loeff. Ook Bert Haanstra en diverse andere -collega’s behoor-
den tot de Sectie V. Vanuit het kantoor van het  aan de Amsterdamse Tessel-
schadestraat werden Carels en Rutgers van der Loeff het middelpunt van een
waaier aan illegale activiteiten. Naast het Net Brand werd het verzamelen, foto-
graferen en aan Londen doorgeven van plattegronden van verdedigingswerken,
fabrieken en andere militair relevante objecten een belangrijke bezigheid. Haan-
stra, die bij het  in dienst was als tekenaar, niet als fotograaf zoals vaak wordt
gezegd, vervulde hierin een sleutelrol: hij fotografeerde de kaarten en tekenin-
gen in de kelder van het . Onduidelijk is wanneer hij hiermee is begonnen.
Het meest voor de hand ligt aan te nemen dat het was vanaf het begin van de con-
tacten tussen Carels en de  midden .

Het materiaal dat Haanstra fotografeerde, had soms een lange weg afgelegd.
Waarnemers op allerlei plaatsen in het land en zelfs in Duitsland, waar veel Ne-
derlanders via de Arbeitseinsatz in de industrie werkten, gaven plattegronden en
tekeningen door. Officiële stafkaarten werden overgetrokken en de nieuwe ge-
gevens werden erop ingetekend. Rutgers van der Loeff fietste met rollen tekenin-
gen over straat om ze snel naar de kelder van het -kantoor te brengen, waar er





kopieën van werden gemaakt door medewerkers op de lichtdrukafdeling. Haan stra
fotografeerde die vervolgens met een Leica kleinbeeldcamera, waarna de emulsie
van het celluloid werd losgemaakt, zodat er een flinterdun vlies overbleef dat op-
gerold goed te verbergen was in uitgeboorde kofferhandvaten, scheerkwasten en
andere onverdachte voorwerpen. Afgaand op een overzicht van de hoeveelheid
kleinbeeldfilm die tussen april  en maart  werd verbruikt – , meter
– moet hij duizenden foto’s hebben gemaakt. In een brief die hij kort na de oor-
log schreef aan dr. L. de Jong, hoofd van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu-
mentatie, schatte hijzelf dat het er ongeveer  waren geweest. De resultaten
van het werk in de -kelder werden meestal weer door Rutgers van der Loeff
overgebracht naar het geheime hoofdkwartier van de , dat aan de overkant
van de Tesselschadestraat in de lutherse kerk zat, beter bekend als de – inmiddels
afgebroken – koepelkerk. De landelijke chef van de , jonkheer Pieter Six, had
hier zijn onderkomen.

Zijn -hok hoefde Haanstra maar zelden te verlaten. Toen hij niettemin zelf
eens op de fiets onderweg was met plattegronden, omdat het een haastklus was,
werd hij door een agent aangehouden met de vraag wat er in het pak op zijn ba-
gagedrager zat. ‘O, dat zijn plankjes voor het wonderkacheltje,’ had hij geant-
woord. In werkelijkheid zaten er plattegronden van de door de Duitsers onder-
mijnde bruggen van Amsterdam in. ‘Dat angstmoment zal ik mijn levenlang niet
vergeten.’ De agent geloofde hem. Had hij in het pak gekeken, dan had het Haan-
stra waarschijnlijk zijn leven gekost.

Er waren diverse routes waarlangs het materiaal naar Londen kon worden
overgebracht. De ene was de zogeheten Zwitserse Weg-B, via koeriers die naar
de militaire attaché van de Nederlandse ambassade in Zwitserland reisden. Dit
kanaal werd alleen voor militaire doeleinden gebruikt en bestond naast de Zwit-
serse Weg-A, waarlangs rapporten van enkele verzetsorganisaties naar een andere
contactman van de Nederlandse regering in Zwitserland werden overgebracht.
Verder was er de Zweedse Weg via het neutrale Zweden, waarbij een hoofdrol
werd gespeeld door enkele Delfzijlse kustvaarders die op de Oostzee voeren. Na
de bevrijding van Zuid-Nederland in het najaar van waren er kortere wegen. 

Haanstra kreeg nog meer werk. In  hadden kunstenaars de Persoonsbe-
wijzen Centrale () opgericht, die zich erop toelegde valse papieren te vervaar-
digen voor Joden, identiteitskaarten waar de gevaarlijke J niet in stond, en voor
onderduikers en verzetslieden. Een van de voormannen was beeldhouwer Gerrit
Jan van der Veen. Tot degenen die vervalsingswerk deden voor de  behoorde
fotograaf Carel Blazer, die er zijn eigen atelier voor gebruikte tot hij in april 





werd gearresteerd. Blazer werd ter dood veroordeeld, maar de eveneens gearres-
teerde leider van zijn groep, de Rotterdamse jurist Kees Dutilh, wist de schuld
van Blazer af te wentelen op iemand die hoog en droog in Zwitserland zat. Uit-
eindelijk kwam Blazer in februari  vrij. Dutilh werd gefusilleerd.

Na Blazers arrestatie ging de organisatie op zoek naar nieuwe kundige foto-
grafen voor het vervalsingswerk. -verbindingsman Peter de Bie kreeg van ex-
-elektrotechnicus Frans Pauli, die ook in het verzet zat, advies contact op te
nemen met Haanstra. De Bie, ook wel bekend als Peter , was een voormalige
arbeider bij een scheepsinstallatiebedrijf die fulltime voor de illegaliteit was gaan
werken. Ze kwamen tot overeenstemming en voortaan kwam De Bie bij Haan-
stra’s -kelder langs met mensen van wie pasfoto’s moesten worden gemaakt
en met te fotograferen documenten, stempels en handtekeningen. -oprich-
ter Gerrit Jan van der Veen werd in  geëxecuteerd nadat hij zwaargewond
was geraakt bij een bevrijdingsactie in het Amsterdamse Huis van Bewaring. Er
waren toen ongeveer honderd mensen voor de  actief.

Tussendoor ontwikkelde Haanstra filmpjes die een Duitse luchtmachtoffi-
cier inleverde bij fotohandel Capi-Lux. Het personeel hier begreep pas wat de
bedoeling was nadat de officier herhaaldelijk nieuwe filmpjes had ingeleverd
met foto’s van kriegswichtige objecten. Haanstra was bevriend met Capi-mede-
werker Joop Alblas, de leverancier van zijn fotomateriaal, en deze begon nu ook
de filmpjes van de Duitser door te geven. Uiteindelijk dook de officier met hulp
van de  onder bij een antiquair op de Bloemgracht. In ruil voor zijn pistool
kreeg hij een vals identiteitsbewijs en na de oorlog verdween hij spoorloos.

Bert en Nita Haanstra namen na hun huwelijk hun intrek op Insulindeweg  in
Amsterdam-Oost, een onvervalste arbeiderswijk. Ze zaten pal tegenover het Mui-
derpoortstation, letterlijk op het dak van een woongebouw dat was ontworpen
door Amsterdamse School-architect H.Th. Wijdeveld. Vanwege zijn fascinerende
rondingen kreeg het nu alweer afgebroken gebouw de bijnaam de Billen van Wij-
develd. Op dat dak waren twee ateliers. In het ene woonden de Haanstra’s, een-
voudig ingericht te midden van schildersezels en andere schildersbenodigdhe-
den en samen slapend in een eenpersoonsbed. Bert Haanstra maakte opnamen
van het nieuwe onderkomen; het werd het laatste stuk van de trouwfilm, waarin
Nita innemend lacht naar de camera en hij werkend aan een stilleven is te zien
met een zwarte schildersbaret op zijn hoofd. In het atelier naast het hunne
woonden de schilder Ger Gerrits en zijn vrouw Tony. Gerrits was al sinds de ja-
ren twintig een gerespecteerd beeldend kunstenaar die lesgaf aan de Rijksakade-
mie en de drijvende kracht was achter verschillende kunstenaarsorganisaties.





Tijdens de oorlog maakte hij deel uit van het kunstenaarsverzet rond Gerrit Jan
van der Veen. Gerrits was voor Bert Haanstra ongetwijfeld een stimulerende
kracht op het moeilijke pad van de schilderkunst. De vier dakbewoners bleven nog
vele jaren trouwe vrienden. 

De periode vanaf september , toen het zuiden van het land werd bevrijd,
tot mei , toen als laatste ook het westen volgde, was voor Amsterdam een
vreemde tussentijd. Aan de ene kant ging de Duitse bezetting onverkort door, aan
de andere kant voelden ook de Duitsers dat het weleens afgelopen kon raken.
Voor het geval de stad in handen van de geallieerden zou vallen begonnen ze met
de systematische vernietiging van de havens, de industrie en de luchthaven Schip-
hol. Terwijl het verzet zich offensiever ging gedragen, nam bij de Duitsers de wil-
lekeur toe. Amsterdammers moesten intussen de hongerwinter van -

zien door te komen. In de steden van het westen heerste grote nood, zodat velen
naar het platteland trokken op zoek naar voedsel. -commandant C.F. Over-
hoff schreef in januari  een rapport over de algehele toestand bij de Amster-
damse illegaliteit en constateerde dat bij veel verzetslieden ‘het moreel lijdt en van
enthousiasme niet veel sprake meer is, een kern van actief werkenden daargelaten.
De precaire voedingstoestand kan niet nalaten zijn invloed te doen gelden op het
fysiek. […] Over de gehele lijn moet rekening worden gehouden met een toene-
mende graad van uitputting. Bij de grote meerderheid gaat daarmee gepaard een
zekere nervositeit, voortkomend uit de gevaren van de arbeidsinzet, razzia’s en
wat dies meer zij, gepaard aan werkelijke zorgen voor persoon en gezin.’

De honger ging ook aan de Haanstra’s niet voorbij. Vermoedelijk om aan de
voedselschaarste te ontsnappen zochten ze begin  tijdelijk onderdak bij de
tuindersfamilie Mettes in Lutjebroek (tussen Hoorn en Enkhuizen). ‘Eindelijk 
weken lang, iedere dag genoeg te eten,’ schreef Nita. Als dank schilderde Haan -
stra een portret van de gastvrouw. Terug in Amsterdam maakte Nita vervolgens in
maart met een vriendin een tocht van zo’n driehonderd kilometer op een fiets
met houten banden. Ze kwamen tot diep in Overijssel, waar ze Lemelerveld en
Goor aandeden. Bij iedereen die ze kenden kregen ze wat mee. Deze tocht moet
nog voor het bombardement op Goor zijn geweest, want toen waren zulke reizen
al vrijwel onmogelijk geworden door de gevechtshandelingen in het oosten van
het land. 

Terug in Amsterdam vond een paar dagen voor de bevrijding nog een angst-
wekkend incident plaats. Toen het gerucht de ronde deed dat de Russen Berlijn
hadden ingenomen gingen op de Insulindeweg de mensen de straat op. Nita
Haanstra schreef later: ‘We zouden, zoals elke avond, bij Ger en Tony gaan zitten
en ik had appelschillen uitgekookt, bij wijze van feestwijn. Maar de soldaten die





het Muiderpoortstation bezet hielden, knalden maar raak met hun geweren,
over de hele weg, zodat veel mensen weer naar binnen vluchtten. Wij gingen aan
de rand van het dak kijken, hoog en droog, dachten we – en toen riep Ger plot-
seling heel hard: “Hitler ist doch kaputt.” Direct daarna werd er op ons gescho-
ten en het scheelde misschien maar een centimeter of , of één van ons was ge-
raakt. We hoorden dat de soldaten onze huisdeur met hun geweren stuk ramden,
dus we wisten dat ze naar boven kwamen, tot in ons huis. […] Ze schreeuwden
tegen Ger en Bert: “Komm heraus!” Want ze wilden hen op het dak hebben en ik
weet zeker dat ze hen daar doodgeschoten hadden, ze gewoon hadden laten liggen
en weggegaan waren. Want zo deden die Duitsers dat zo vaak in het laatste oor-
logsjaar.’ 

Nita hield het hoofd koel en organiseerde het zo dat ze allemaal met onver-
dachte dingen bezig waren voor de soldaten binnenkwamen. ‘Ger vroeg: “Was
ist los? Kommen Sie doch herein.” We kregen hen zover dat ze binnen kwamen.
Wij zeiden steeds van niets te weten omdat wij aan de andere kant zaten en alleen
in de verte geluiden hadden gehoord, die op schieten leken. Enfin, ze geloofden
ons en we begeleidden hen naar de trap van Ger en Tony. De felste zei: “Wenn
Hitler verliert, dann kommen die Russen” – en toen begrepen we dat ze zelf
doodsbang waren, niet alleen voor de Hollanders maar ook voor de Russen.
Toen ze beneden aan de trap waren, bleek dat juist die zijn geweer boven aan de
trap had laten staan… Dat heeft Ger hem toen nog keurig aangereikt.’ Voor het
geval de Duitsers terug zouden komen – ze hadden gemakkelijk kunnen beden-
ken dat niemand anders toegang had tot hun dak – doken ze toch maar een paar
dagen elders onder.

Op de Lüneburger Heide tekende de Duitse opperbevelhebber op  mei  de
capitulatie voor Nederland. Er volgden dagen van verwarring. Overal in Am-
sterdam hingen Nederlandse vlaggen uit, maar de geallieerde troepen waren nog
niet gearriveerd en Duitse soldaten en leden van de Binnenlandse Strijdkrachten
(), de laatsten samengesteld uit de verschillende verzetsorganisaties, liepen al-
lebei gewapend over straat. Bert Haanstra trok er met zijn Leica op uit om de ge-
beurtenissen vast te leggen. In Amsterdam-Oost fotografeerde hij het kaalknip-
pen van vrouwen die het volgens het opgewonden publiek hadden aangelegd
met de Duitsers. Hij legde de arrestatie van collaborateurs vast en de enorme
bloemenzee bij het Weteringplantsoen, waar de bezetters leden van de illegaliteit
hadden geëxecuteerd.

Op  mei was hij getuige van wat de geschiedenis is ingegaan als ‘de schietpar-
tij op de Dam’. Het gerucht ging dat de Canadezen ieder moment konden arri-





veren en duizenden Amsterdammers hadden zich langs de straten en op de Dam
verzameld om de bevrijders te verwelkomen. In plaats van de Canadese troepen
verscheen er een piepkleine Engelse verkenningseenheid, terwijl op datzelfde
moment nog Duitse militairen op het plein aanwezig waren. De Engelsen trok-
ken zich schielijk terug. Intussen arresteerden Binnenlandse Strijdkrachten ach-
ter het Paleis op de Dam een paar Duitsers. Mogelijk naar aanleiding daarvan
ontstaken leden van de Duitse marine die in de Groote Club op de hoek van de
Paleisstraat en de Kalverstraat zaten in woede. Ze sleepten een machinegeweer
op het balkon en namen de menigte onder vuur, die in paniek naar alle kanten
wegvluchtte.  mensen werden doodgeschoten,  raakten gewond. 

Omdat iedereen een feestelijke gebeurtenis had verwacht, waren er tientallen
fotografen op de Dam aanwezig toen het schieten begon. Daardoor is het dode-
lijke voorval vrijwel van begin tot eind zodanig met beelden gedocumenteerd dat
er zelfs een fotoboek over kon verschijnen. Haanstra wist weg te duiken achter
een vrachtwagen waarop een filmcamera stond. Achteraf veronderstelde hij wel-
eens dat het dezelfde camera was die hij anderhalf jaar later tweedehands aan-
schafte voor zijn eerste grotere filmwerk. Het was een Askania -mm-camera,
een getrouwe Duitse kopie van de Franse Debrie Parvo, die toen tot de stan-
daarduitrusting van een zichzelf respecterend filmmaker behoorde. Terwijl de
meeste foto’s van de schietpartij overzichtsbeelden geven, maakte Haanstra van
achter zijn vrachtauto onder meer een opname die in paniek wegduikende men-
sen van dichtbij laat zien. 

Op mei trokken de Canadezen dan toch over de Berlagebrug de stad binnen.
Haanstra was erbij en fotografeerde de langstrekkende eenheden en het enthou-
siaste publiek. Twee dagen later maakte hij een fotoserie over het weer in bezit ne-
men van de Stadsschouwburg door acteurs die in de oorlog hadden geweigerd er
op te treden. In een drukkerij op de Prinsengracht nam hij deel aan het bevrij-
dingsfeest van de Persoonsbewijzen Centrale. Peter de Bie ontmoette hij in 

nog eens tijdens de presentatie van een boek over de Tweede Wereldoorlog. Kort
na de bevrijding fotografeerde Haanstra verschillende leden van het Net Brand
ofwel de Sectie V van de , onder wie Jaap Carels. Deze ging na de oorlog voor
de Dienst Bescherming Bevolking werken, maar werd volgens de Haanstra’s
nooit meer de oude en gooide zich jaren later bij Abcoude voor een trein. 

Ook voor Nita sloeg de oorlog wonden. De Pretoriusstraat, waar zij lang ge-
woond had, lag midden in de Transvaalbuurt, een van de drie Amsterdamse
buurten waar de meeste Joden hadden gewoond. Haar beste jeugdvriendinnen
Alie en Sonja waren Joods net als de buren, de Kolthofs, die haar zonder het te
weten hadden aangemoedigd in haar muziekliefde. Een halve eeuw later, toen ze





in het Rosa Spierhuis in Laren een paar cd‘s cadeau kreeg van de Duitse zang-
groep de Comedian Harmonists, waar alle liedjes op stonden die Sonja en zij
vroeger samen op de fiets zongen, schreef ze: ‘Het is énig om naar die Comedian
Harmonists te luisteren, je bent weer even ,  jaar. Maar één nummer kan ik
niet verdragen, daar heb ik de eerste keer zo vreselijk om moeten huilen, dus zet
ik de cd uit voordat het komt. Het staat op cd , laatste nummer: ‘Irgendwo auf
der Welt liegt ein kleines bisschen Glück – und ich traüm davon schon jeden Augen-
blick.’ Ik ken alle woorden van dat liedje, het is een doodgewoon romantisch
liedje dat pubers in die tijd aansprak en dat wij ook vaak samen zongen. Maar ik
denk nu bij iedere zin: Voor Sonja was dat de gaskamer… Die gedachte gaat
nooit meer weg.’

In de Bijenkorf werd al in juni  de fototentoonstelling De Ondergedoken
Camera gehouden, georganiseerd door een groep fotografen die onder deze
naam actief was geweest tijdens de oorlog. Vermoedelijk waren op de tentoon-
stelling ook foto’s van Haanstra te zien, maar zeker weet organisator Tonny van
Renterghem, een van de oprichters van De Ondergedoken Camera, dit niet
meer. ‘Ik weet wel dat Bert enige filmopnamen voor ons gemaakt heeft, maar ik
meen dat die mm-films bij de bevrijding met andere films naar Londen zijn
gestuurd om ontwikkeld te worden, daar gestolen of zoek geraakt zijn.’ Volgens
Van Renterghem heeft Haanstra tijdens de oorlog naast foto’s dus ook filmop-
namen gemaakt. Deze zijn tot op heden niet teruggevonden.

In september  vertrok Bert Haanstra bij het . Hij vestigde zich als
kunstschilder en het heeft er alle schijn van dat hij zijn verdere toekomst zag lig-
gen in de schilderkunst. In september-oktober  vond in het Rijksmuseum
de tentoonstelling Kunst en Vrijheid plaats, met werk van beeldend kunstenaars
die hadden geweigerd lid te worden van de Kultuurkamer, de overkoepelende
kunstinstelling die in opdracht van de Duitse bezetter was gevormd. Wie er geen
lid van werd, mocht niet meer als kunstenaar werkzaam zijn. Haanstra was op de
expositie met drie werken vertegenwoordigd, waaronder zijn portret van Nita in
olieverf op doek. Het museum besloot zijn houtskooltekening Vrouwenkop te ko-
pen. Net als de andere exposanten ontving hij de Gerrit van der Veen-penning
‘als erkenning van zijn verzet als kunstenaar tegen de overweldiger’.  In 

kreeg hij het Verzetsherdenkingskruis. 
Na het einde van de oorlog moest ook in Nederland een schrikbarend verlies

aan mensenlevens worden vastgesteld. Van de Nederlandse Joden waren
er meer dan  omgebracht. De grootste Joodse gemeenschap, bijna 

mensen, woonde in Amsterdam. Slechts  van hen overleefden de oorlog.





Het centrum van Rotterdam was door het bombardement van mei  met de
grond gelijkgemaakt en in andere plaatsen waren door de oorlogshandelingen
talrijke gebouwen en huizen vernietigd of beschadigd. De Duitse bezetters had-
den een deel van de industriële en haveninstallaties naar Duitsland afgevoerd en
kort voor de capitulatie nog veel vernield.

In de eerste jaren na de oorlog leefden vooral stedelingen in tamelijk behoef-
tige omstandigheden. Het economisch leven kwam in Amsterdam langzaam op
gang. Het kostte de rest van het jaar  om de scheepswrakken uit de haven op
te ruimen en hem weer toegankelijk te maken voor scheepvaartverkeer. De aan-
blik van de stad was evenmin opbeurend: er was van alles kapot en in de Joodse
buurten waren veel verlaten huizen in de hongerwinter gesloopt voor brandhout.
Voedsel was op de bon: rijst, vlees, kaas, suiker en diverse andere producten tot
, koffie zelfs nog drie jaar langer. In de hongerwinter van -had ieder-
een moeten scharrelen om de eindjes aan elkaar te knopen en na afloop van de
oorlog gingen velen daar, noodgedwongen of niet, mee door. De wederopbouw
werd met elan ter hand genomen, maar tot rond  bleven de toekomstver-
wachtingen van de bevolking somber.

Over de periode na de bevrijding schreef Nita: ‘Wij leefden al die tijd van af
en toe een portretopdrachtje. Daar kreeg Bert ƒ ,- voor. Onze huur was heel
laag en je kon toch niks kopen want er was nog niks.’ In de oorlog had Haanstra
de slager al eens betaald met een stilleven. Voor een persfotograaf viel er geen
droog brood te verdienen: de kranten waren door de papierschaarste flinterdun
zodat er nauwelijks plaats was voor foto’s. Nita kreeg een bijverdienste in een te-
huis voor kinderen van ouders, met name -leden, die na de bevrijding gear-
resteerd waren. Naast af en toe een schilderopdracht en Nita’s baantje waren er
alleen incidentele inkomsten. Zo organiseerde het tot dagblad omgevormde
voormalige verzetsblad Het Parool een prijsvraag voor een illustratie bij ‘Het be-
droefde mannetje van de Nieuwezijds’, een rubriekje dat korte tijd in deze krant
stond. Bert Haanstra stuurde een tekening in en won de tweede prijs. ‘Hij kreeg
er vijfentwintig gulden voor en was de koning te rijk’, aldus Theo Scheffer, die
in de jaren dertig net als Haanstra voor de Vereenigde Fotobureaux had gewerkt.
Scheffer stond kort na de oorlog een keer voor de deur bij een trouwreceptie
waar hij aan het fotograferen was, toen Haanstra langsliep. ‘Kom even mee naar
binnen,’ zei Scheffer. ‘Nee, zo kan ik me niet vertonen’, antwoordde Haanstra.
Hij liep met een touw als broekriem.

Inmiddels leefde hij helemaal temidden van kunstenaars. Niet alleen zat hij tot
zomer  op de Rijksakademie en ging hij dagelijks om met Ger Gerrits en an-





dere Amsterdamse kunstenaars, ook de contacten met de familie in Goor kwa-
men in dit licht te staan. Zijn vader en zijn broers Johan en Folkert waren tijdens
en na de oorlog een vooraanstaande rol in het Twentse kunstenaarsleven gaan
spelen. Folkert Haanstra senior was aan zijn tweede leven als schilder begonnen,
Johan zat als beeldend kunstenaar in Enschede, Folkert junior was autodidact
maar ging in de jaren vijftig alsnog naar een kunstopleiding. Het atelier van va-
der Haanstra aan de Goorse Iependijk werd in de oorlogsjaren de ontmoetings-
plaats van een aantal Twentse kunstenaars, die er met veel vuur over hun werk
discussieerden. 

Schilder Riemko Holtrop keek terug op een tijd van vriendschap en saamho-
righeid, ‘en daarin speelt het huis van de Haanstra’s, waar ik geregeld met m’n
ziel onder de arm verzeild raakte, een grote rol. Want de sombere depressieve
buien waarmee ik in Markelo op mijn fietsje stapte, werden uiteindelijk aan bo-
vengenoemd adres door de koffie en kwinkslagen van mevrouw, en de warme,
goedmoedige benadering van haar man, alras op de vlucht gejaagd.’ Dankzij
Folkerts optimisme en kinderlijke blijheid kon hij er na zo’n bezoek weer met
nieuwe overtuiging en moed tegenaan, schreef Holtrop.

De kunstenaars die zich zo verzamelden, hadden verschillende achtergron-
den en verschillende stijlen, maar bekenden zich allemaal in meer of mindere
mate tot de moderne schilderkunst. Sommigen schilderden voor de oorlog al
modern, maar de enige expositieplaats in de streek, het Rijksmuseum Twente in
Enschede, exposeerde geen nieuwlichters. Het werk van de spoorwegman en ex-
pressionist Joop Holsbergen, officieel lid van de Twentse Kunstkring, was er in
 op een tentoonstelling geweigerd omdat het door zijn gebrek aan realisme
beledigend zou zijn geweest voor de Twentse boer. Holsbergen vernietigde uit
wanhoop het grootste deel van zijn schilderijen en vertrok naar het westen des
lands.

Tegen deze atmosfeer kwam de groep rond Folkert Haanstra in verzet. Onder
de leden waren Ben Akkerman, Wim ten Broek, Jan Broeze, Folkert Haanstra
junior, Johan Haanstra, Riemko Holtrop en Bas Kleingeld. Na mei  traden
ze in de openbaarheid en in december richtten ze aan de Iependijk De Nieuwe
Groep op onder voorzitterschap van vader Haanstra, waar zich vervolgens meer
Twentse schilders bij aansloten. Kunstenaars uit Twente, zoals de latere Cobra-
schilder Theo Wolvecamp, kwamen kort na de oorlog ook bij Bert en Nita Haan-
stra over de vloer in Amsterdam. Voornaamste doel van De Nieuwe Groep was
ervoor te zorgen dat moderne kunstenaars in Overijssel konden exposeren. Ze or-
ganiseerden er inderdaad zes tentoonstellingen, waarna in  het hoogtepunt
volgde dat tevens het einde van de groep markeerde: een expositie in het Inter-





nationaal Cultureel Centrum in Amsterdam, beter bekend als het Vondelpark-
paviljoen waarin zich later het Filmmuseum vestigde. De meeste leden gingen
daarna met onverminderde energie alleen verder. Vader Haanstra had in 

zijn eigen tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam, Johan werd
docent aan de Academie voor Kunst en Industrie in Enschede en had diverse ex-
posities in Galerie Espace in de hoofdstad en Folkert junior werd tekenleraar en
vervolgens leraar aan de Kunstacademie Minerva in Groningen. Ook enkele an-
dere groepsleden kregen solotentoonstellingen in het Stedelijk, onder wie Ben Ak-
kerman, die zogezegd officieel werd bijgezet in het pantheon van grote vaderlandse
schilders toen in  deel  uit de reeks Monografieën van Nederlandse Kunste-
naars aan hem werd gewijd.

In december  sloot Haanstra zich op zijn beurt in Amsterdam aan bij de
kunstenaarsgroep De Onafhankelijken, een modern gezind genootschap dat al
voor de oorlog een belangrijke rol in de kunstwereld had gespeeld. Tijdens de
oorlog hadden De Onafhankelijken zich echter bij de Kultuurkamer aangeslo-
ten, waarna een aantal leden was uitgetreden, onder wie Ger Gerrits, die voor de
oorlog jarenlang voorzitter van de groep was geweest. Na mei werd het ‘fou-
te’ bestuur afgezet en keerde Gerrits erin terug.

Maar voor Haanstra verdween de schilderkunst nog voor het jaar  ten
einde was achter de horizon. Achter op een foto van een portret dat hij in januari
dat jaar van Nita’s moeder had gemaakt staat: ‘(op één na?) laatste schilderij voor
Heemstede.’ In deze plaats onder Haarlem begon voor de dertigjarige een film-
loopbaan die zijn sporen heeft nagelaten. 

Tot op dat moment was Bert Haanstra eigenlijk een zoekende gebleven. De pers-
fotografie had hij eraan gegeven en als kunstschilder leek het toch vooral sappe-
len in de marge te gaan worden. Tegelijk waren in deze vormingsjaren enkele ei-
genschappen duidelijk geworden die hem later nog goed van pas kwamen. De
behoefte te leven voor zijn eigen creatieve passies kwam tot uiting in het traject
dat hij aflegde van de kweekschool via fotograaf Staal, de persfotografie in Am-
sterdam en de Rijksakademie. Er bleek een mentale onafhankelijkheid uit en
een bereidheid verschillende wegen te verkennen, die wel als basisvoorwaarden
voor het kunstenaarschap mogen gelden. Zijn vermogen tot samenwerken bleek
bij fotobureau Express en vooral ook in het verzet, zoals het werk voor de illega-
liteit ook getuigde van maatschappelijke betrokkenheid. 

Zijn zoektocht ging van jongs af aan in visuele richting. Wat dit betreft had
hij veel gemeen met zijn schilderende vader en een, later twee professionele beel-
dend kunstenaars als broers. De visuele oriëntatie was bij Bert Haanstra te zien





in jeugdige experimenten met film, sporadische vroege opdrachtfilms, zijn fo-
to’s, de collages in zijn Dempo-album en zijn schilderijen. Van zijn vooroorlogse
fotowerk resteert weinig meer dan twee kleine albums, de ene uit zijn begintijd
bij Sieg Vaz Dias, de andere van de eerste reis naar Indië. Het weinige bewaard
gebleven filmmateriaal – samen nog geen twintig minuten – is op de ‘trouwfilm’
na ongemonteerd. Van de paar filmopdrachten lijken de resultaten verloren te
zijn gegaan. In wat er nog is aan foto’s en film, zien we de onbevangen waarne-
ming, het documenterende, het verhalende zonder ‘grote verhalen’. Het kijken
staat voorop, behoefte aan radicale experimenten in de vormgeving zijn er niet.
De humorvolle aandacht voor het ongewone in het alledaagse, die hij al had toen
hij in  een kat in de etalage van Kunstzaal Van Lier zag liggen, komt ook te-
rug in enkele persfoto’s, zoals die van het lege fietsenrek met opschrift ‘Gebruik
dit rek’ en ernaast een stel fietsen, maar ook in enkele humorvolle details in de
trouwfilm. Zijn bewaard gebleven schilderijen stonden in een gematigd moder-
ne traditie. De latere hadden een professioneel niveau, en diverse zijn nog steeds
expositiewaardig. Maar film bleek ten slotte zijn medium te zijn.







    

Bert smijt met stoelen



Nita Haanstra-Wijtmans, geschilderd door Bert Haanstra ()
 



Na een tijd van oorlog en dagelijkse strijd om de eindjes aan elkaar te knopen,
volgde voor de Haanstra’s nu een haast onwerkelijke periode. Een tijd die sprook-
jesachtig moest worden, maar soms meer weg had van een nachtmerrie.

Tijdens de oorlog was Bert Haanstra in contact gekomen met Paul Bruno
Schreiber, die in de jaren dertig vanuit Hitler-Duitsland naar Amsterdam was
gevlucht. Om te voorkomen dat hij alsnog voor Duitse militaire dienst werd op-
geroepen zat Schreiber in de bezettingsjaren ondergedoken, onder meer op een
zolder boven café De Beursbengel aan het Damrak. Haanstra voorzag hem via
zijn connecties in het verzet van levensmiddelen en op die zolder voerden ze en-
thousiaste gesprekken over de toekomst. De Duitse vluchteling had een defecte
mm-projector op zijn kamer staan, waar ze liefdevol de blik op richtten. Voor-
dat de in  geboren Schreiber naar Nederland kwam was hij directeur annex
decorschilder van een theatertje in Dresden geweest. Hij had een opleiding als
kunstschilder gevolgd en maakte werk dat een etherische sfeer ademde. Schrei-
ber was iemand vol grootse plannen. Zo had hij al voor de oorlog de Europese
Kunst Unie in het leven geroepen en zichzelf tot directeur daarvan benoemd. De
, voor internationaal gebruik ook alvast European Art Union genoemd, was
niet meer dan een naam, maar Schreiber repte van de oprichting van filmstu-
dio’s in Zuid-Frankrijk, boekuitgaven, een eigen op te richten symfonieorkest,
een balletgroep, wat al niet.

Hij had niet alleen fantasie, hij bezat ook een grote overredingskracht. In de
oorlog had hij al met Haanstra gesproken over een film die hij zou gaan maken
en gezegd dat Bert daar het camerawerk voor moest doen, en zo geschiedde.
Schreiber had nog nooit een film gemaakt, maar na de bevrijding ging hij met
succes op zoek naar financiering. Er worden verschillende namen van vermo-
gende steunverleners genoemd. De heer F.J.A.T.M. Vos de Wael, burgemeester
van Ossendrecht en telg uit een oud Overijssels geslacht, zou hem een half mil-
joen gulden hebben geleend, een bedrag waar menig ervaren regisseur toen al-
leen maar van kon dromen. Ook een welvarende mevrouw met de naam Hassel-
man stelde aanzienlijke bedragen beschikbaar. Toen de productie eenmaal was
begonnen, ontving Haanstra zijn salaris zelfs rechtstreeks van haar. Vermoede-
lijk was mevrouw Hasselman een volgelinge van het in kleine kring bewonderde





Haagse medium Jozef Rulof, die op zijn beurt een soort geestelijk beschermer
van het filmproject werd. Het Haagse fenomeen, een voormalig taxichauffeur,
adverteerde als magnetiseur bij wie men op consult kon komen voor ‘genezing,
psychometrie en clairvoyance’. Rulof kon ‘tijdens de slaap zijn lichaam verlaten,
door middel van “psychische-trance”, een vorm van trance die op Aarde zelden
voorkomt’. Over andere planeten werden geen uitspraken gedaan. Hij hield
bijeenkomsten bij theosofische en spiritistische verenigingen en schreef een aan-
tal boeken die bij elkaar vele duizenden pagina’s besloegen en door zijn getrou-
wen werden verslonden. Deze boeken waren volgens Rulof eigenlijk niet door
hemzelf geschreven, de inhoud ervan was hem ingefluisterd door auteurs aan ge-
ne zijde. Hij was verder een technisch niet onverdienstelijke schilder van werk
met een mystieke inslag, maar ook dat kwam vanuit het hiernamaals tot hem tij-
dens publieke seances, zodat het eigenlijk geen verdienste was. Na de oorlog was
hij ook oprichter van het genootschap De eeuw van Christus. 

De katholiek opgevoede Schreiber was een bewonderaar van Rulof. Hij ver-
telde de medewerkers aan zijn film dat er later een krant, boeken, filmjournaals
en dergelijke zouden komen, ‘alles in het licht van Rulof’. Naast particulieren
droegen het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen () en de
Bioscoopbond financieel bij aan Schreibers project, wat eigenlijk alleen maar
kan worden verklaard uit wanhoop: er gebeurde op speelfilmgebied zo weinig
dat men bereid was zelfs iemand zonder enige filmachtergrond te steunen.

De film waar het allemaal om ging kreeg de titel Myrte en de demonen en was ge-
baseerd op een door Schreiber geschreven en uitgegeven sprookjesboek met die
naam. Ook de inhoud van Rulofs bijna duizend pagina’s tellende Maskers en
menschen, mediamiek aan hem doorgegeven door de overleden schrijver Frede-
rik van Eeden, lijkt invloed te hebben gehad. In dit boek verschuilen demonen
zich achter maskers.

Bert Haanstra werd meer dan cameraman. Hij was na Schreiber onmisken-
baar de nummer twee en kwam ook als associate producer in de credits te staan.
Gezien zijn minimale camera-ervaring leek het hem wel raadzaam er nog ie-
mand bij te halen, zodat hij fotograaf Dick de Herder, later bekend als Dirk de
Herder, vroeg zijn camera-assistent te worden. Die wist ook weinig van filmen,
maar de gedachte moet zijn geweest: twee weten meer dan één. Ze hadden elkaar
in december  leren kennen op de Kerstsalon van de Amsterdamse Amateur
Fotografen Vereniging, een expositie in de kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae
waaraan prominente professionals meededen. De Herder en de befaamde Henri
Berssenbrugge deelden er de eerste prijs, Haanstra werd derde. Voor zover be-





kend fotografeerde hij tegen die tijd nauwelijks meer, maar elke cent was meege-
nomen. De positie van eersteprijswinnaar De Herder was trouwens al net zo be-
roerd. Hij trok de stad in met zijn fotoboek Amsterdam-Amsterdam en wist er
dan op een goede dag vier van te verkopen.

Schreiber wist zoveel geld te organiseren dat hij ter opluistering van zijn film-
productie voor meer dan twee jaar zijn intrek kon nemen in Huis te Manpad,
een groot zeventiende-eeuws landgoed bij Heemstede. De schrijver Jacob van
Lennep had er nog gewoond en Staring en Potgieter hadden lofzangen geschre-
ven op het fraaie buiten. Begin  hadden Schreiber, zijn vrouw Ida en hun
achtjarige dochter Polly zich er met een huisknecht, een dienstmeisje en een
werkster geïnstalleerd. Bert en Nita Haanstra zegden hun huis in Amsterdam op
en betrokken een groot deel van de eerste verdieping, rianter dan ze kort daar-
voor nog voor mogelijk hadden gehouden. Ook een aantal andere medewerkers
woonde permanent of semi-permament op het Manpad, zoals De Herder, die er
tien maanden vrijwel ononderbroken verbleef terwijl zijn vrouw en kinderen in
Amsterdam zaten. Over zijn aankomst op het Manpad schreef De Herder op 
februari  in zijn dagboek: ‘Vandaag mijn aanstelling als assistent camera-
man bij de “European Art Union”. […] Leuke ontvangst. Bert in z’n kamerjas
en Nita in een originele ochtendjapon, gemaakt van een beddentijk, waarin ze
op Jacoba van Beieren leek. Bert vertelde over een belangrijke conferentie met
filmdirecteuren en Nita verklapte dat hij een pilletje genomen had. Dit had ik
ook zelf eigenlijk moeten doen, want doodzenuwachtig kwam ik op het matje
van Paul Schreiber, een prettige intellectuele persoonlijkheid.’ Wat de bedden-
tijk betreft: er was zo kort na de oorlog nog altijd een groot tekort aan kleding en
stoffen, zeker voor armoedzaaiers als de Haanstra’s. 

Haanstra en De Herder realiseerden zich maar al te goed dat ze geen van bei-
den noemenswaardige filmervaring hadden en voor een vrijwel onmetelijke taak
stonden, want Myrte en de demonen moest een avondvullende bioscoopfilm
worden. Dat regisseur Schreiber zelf ook van niets wist, maakte de zaak er niet
beter op. Het beste dat hij kon bedenken was Haanstra ter lering Der praktische
Kameramann van de Duitse filmpionier Guido Seeber cadeau te geven. Helaas
was dit boek al van  en behoorlijk verouderd. Er bleef dus reden te over voor
zenuwen en tijdens de eerste draaidagen liep Haanstra weer met kalmeringsta-
bletten op zak.

Myrte en de demonen werd een sprookje met in de hoofdrol Schreibers blonde
dochtertje Polly als Myrte. Andere rollen werden gespeeld door beroepsacteurs
en wat amateurs. De koning der demonen met zijn eigenaardige aardappelhoofd
was een groenteboer van de Albert Cuypmarkt, die in de film vooral heel erg





veelbetekenend om zich heen kijkt. Myrte komt in een bos terecht tussen boze
geesten die haar en haar huisdieren kwaad willen doen. Overdag zijn deze demo-
nen vreemde creaturen – uitgebeeld met poppen en maskers – ’s nachts krijgen
ze een menselijke gedaante. Door haar goedheid en met hulp van een brandende
kaars, enkele dwergen, een bosgeest en de maan weet Myrte de boosaardigheid
te bedwingen. Een nachtelijk feest vindt plaats en bij dageraad is alle gevaar
voorbij. Veel van de opnamen werden ’s avonds en ’s nachts bij kunstlicht ge-
maakt, wat toen een kostbare aangelegenheid was. Voor extra kilowatts moest
tijdens de schaarste van de naoorlogse jaren zelfs een speciale vergunning wor-
den aangevraagd.

Na de nachtopnamen stond het gezelschap ver in de middag op, waarna Haan-
stra en De Herder vaak meteen met De Herders -motorfiets naar het labo-
ratorium van Multifilm in Haarlem vertrokken om er het laatste ontwikkelde
filmmateriaal te gaan bekijken. Deze methode is Haansta later waar mogelijk
trouw gebleven: hij liet de belichte film zo snel mogelijk na de opnamen ontwik-
kelen, waarna hij of een medewerker die onmiddellijk weer ophaalde om de vol-
gende opnamen erop te kunnen afstemmen. Vroeg in een productie was hij zo
vaak al met de montage bezig. Stap voor stap en tastend werkte hij vooruit, net zo-
als hij zich het hele filmvak op de tast eigen heeft gemaakt. 

Regisseur en producent Schreiber was zo zeker van zijn zaak dat hij al tijdens de
opnamen geregeld verklaarde: ‘Das wird ein Welterfolg.’ Hij moet een charis-
matische figuur zijn geweest, want Haanstra keek enorm tegen hem op en het is
niet uitgesloten dat hij Schreiber ook op zijn zweverige wegen volgde. In een
brief die hij bijna veertig jaar later schreef aan de biograaf van Rulof, tevens voor-
malig hoofdredacteur van Rulofs tijdschrift Evolutie, is sprake van ‘de tijd dat we
beiden Jozef Rulof volgden’. Waarbij ‘volgden’ helaas in het midden laat of
Haanstra een volgeling was geworden of alleen Rulofs verrichtingen volgde.

Dat hij zich hoe dan ook sterk betrokken voelde bij Myrte en de demonen is geen
wonder: het was een kans uit duizenden. Ineens maakte hij deel uit van de film-
wereld en vergaderde hij met directeuren van de Bioscoopbond en ambtenaren
van het ministerie van . Camera-assistent De Herder observeerde in zijn
dagboek dat het meer een film werd van Paul en Bert dan van hemzelf. Maar na
verloop van tijd begon ook Haanstra zich af te vragen of Schreibers grootse ver-
wachtingen wel gerechtvaardigd waren. Tijdens de afwerking van de film in En-
geland schreef hij Nita: ‘Ik heb zo dikwijls een heel zwaar hoofd in de zaak.’

De ploeg die het Huis te Manpad bewoonde, moest tot een echte artistieke
gemeenschap uitgroeien. Schreiber lijkt zich wat dit betreft te hebben gespiegeld





aan de kunstenaarsgemeenschappen die sinds de negentiende eeuw her en der in
Europa waren ontstaan. De bekendste kolonie in Duitsland bestond nog in de
jaren dertig van de twintigste eeuw in het dorp Worpswede. Maar op het Man-
pad was de harmonie algauw ver te zoeken, iedereen roddelde over iedereen, de
verwijten gingen over en weer en er waren heftige ruzies. De crewleden waren ver-
ontwaardigd over het in hun ogen bazige gedrag en de geldsmijterij van Schrei-
bers echtgenote Ida, die afkomstig was uit de Amsterdamse Jordaan. ‘Het schijnt
geen goede invloed te hebben als iemand van niets af meteen directeursvrouw
wordt,’ noteerde De Herder. Haanstra en anderen ergerden zich aan de chaoti-
sche en tergend trage werkwijze van Schreiber, die rustig in bed bleef liggen wan-
neer hij op de set werd verwacht, of de opnamen ophield vanwege een of andere
gril. De Herder in zijn dagboek: ‘Vrijdag  september: Eén uur op. Prachtig weer.
Vandaag buitenopnamen. Paul ligt nog in bed. Bert een zenuwuitbarsting. Smijt
met stoelen, schreeuwt. Wij hem gekalmeerd. Bert het park in om bij te komen.
Het begin van het einde.’

Het einde was nog lang niet in zicht. Een jaar later woonden de Haanstra’s
nog steeds op het Manpad. Het is opvallend hoe vaak De Herder het in zijn dag-
boek heeft over Berts zenuwaanvallen en overspanning. De bijna onuitvoerbare
opgave, de manier van werken en de atmosfeer waren hem duidelijk te veel, en
toen zijn camera-assistent een keer zei dat hij er genoeg van had en zijn koffer
ging pakken, klaagde Haanstra: ‘Ik kan zulke dingen niet verdragen.’ Ook la-
tere films gingen voor de publiekelijk zo kalm ogende Bert Haanstra vaak met
veel spanningen gepaard. Tijdens grotere producties kwam er vroeg of laat een
crisis van knagende twijfel en onzekerheid. In de jaren tachtig noemde hij zich
‘iemand met een grote wisselvalligheid in stemmingen. Ik heb nooit overgelo-
pen van zelfvertrouwen. Dat ik toch al die films heb gemaakt komt vooral door
de bezetenheid om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, niét door het besef
dat ik het zo goed kan.’

Op  mei  werd Myrte en de demonen in Den Haag aan de pers vertoond in
een eerste voorlopige montage, zonder geluid maar met live-orkest. De voorstel-
ling was volgens het katholieke dagblad De Tijd ‘erbarmelijk’. De reacties de-
den het ergste vrezen voor de verdere toekomst van Myrte, al konden de makers
zich na Den Haag nog troosten met de gedachte dat veel montage en het geluid
en de muziek nog moesten worden gedaan. Voor dit werk had Schreiber een van
de mooiste studio’s van Groot-Brittannië uitgezocht, J. Arthur Rank’s Denham
Studio’s ten westen van Londen. Denham was voor Europese begrippen een gi-
gantisch complex, dat naast een reeks kantoren, laboratoria en montage- en ge-





luidsstudio’s bestond uit een rij grote studiohallen voor binnenopnamen. Kort
daarvoor was David Leans Brief Encounter er gedraaid en grote Amerikaanse
producenten als Walt Disney en th Century Fox maakten er gebruik van. 

Bert Haanstra verbleef meer dan een halfjaar met de Schreibers in Engeland.
Hij logeerde in een goedkope kamer boven de pub The Swan and Bottle in Ux-
bridge, vlakbij de studio maar zo’n  kilometer verwijderd van het centrum van
Londen. Daar zaten de Schreibers in een vijfsterrenhotel. De stad aan de Theems
was er door de oorlog nog heel wat slechter aan toe dan Amsterdam. Duitse bom-
menwerpers hadden er dood en verderf gezaaid en in het laatste oorlogsjaar waren
daar nog aanvallen met vliegende bommen en raketten bij gekomen. Eenderde
van de totale woningvoorraad was beschadigd of vernietigd. Toen Haanstra en de
Schreibers er waren lagen nog overal huizen en gebouwen in puin en het eten was
op de bon. Niet uit het veld te slaan organiseerden de Britten dat jaar in Londen
de Olympische Spelen, al moesten de atleten worden ondergebracht in leger -
barakken en scholen.

Intussen was Nita in verwachting en de aanstaande ouders correspondeerden
vrijwel dagelijks tussen Uxbridge en Huis te Manpad. Voor de geboorte van hun
zoon Rimko op oktober – de bevalling vond plaats in een Haarlems zieken-
huis – kwam Haanstra een paar dagen over naar Nederland. In Uxbridge was de
waardin van The Swan and Bottle alvast babykleertjes aan het breien. ‘Wat moeten
we toch dankbaar zijn eigenlijk dat wij zo gelukkig zijn samen en dat we zo’n heer-
lijk gezond en pienter kind hebben,’ schreef Nita een paar maanden later.

De Denham Studio’s waren voor Bert Haanstra een unieke leerschool. Er werd
gewerkt op het hoogste professionele niveau en op elk denkbaar gebied liepen er
vakmensen rond van wie hij veel kon opsteken, dus ging hij er ook heen wanneer
er geen werk aan Myrte te doen was. ‘Alles wat ik hoorde schreef ik op, wat ik zag
tekende ik uit.’ De hele entourage – in de kantine zaten internationaal beroem-
de sterren aan de thee – droeg weer bij aan zijn gevoel eindelijk te zijn aangeko-
men in de grote filmwereld waar hij als jongen van had gedroomd. 

In de laatste maanden van werd in Denham een voorlopige versie van Myr-
te en de demonen aan diverse kenners getoond. Arthur Rank zelf zou oorspronkelijk
ook komen kijken, maar stuurde een vertegenwoordiger. Toevallig was ook de Ne-
derlandse surrealist, fotograaf en filmer Emiel van Moerkerken aanwezig. Van
Moerkerken was voor de oorlog al gefascineerd geraakt door het Franse surrealis-
me van André Breton en de zijnen. ‘Ik was vreselijk benieuwd naar zijn oordeel,’
schreef Haanstra sceptisch aan Nita, ‘daar hij één van de bevooroordeelde lieden
is uit Hollandse filmkringen.’ Van Moerkerken prees het camerawerk, maar
hoewel hij zeker niet afkerig stond tegenover het ongewone, kon zelfs hij het





merkwaardige verhaal niet waarderen, al vond hij het geheel ‘sympathieker dan
de meeste tot nu toe gemaakte Nederlandse films’.Voor wie wist dat er sinds het
begin van de oorlog nauwelijks speelfilms in Nederland waren vervaardigd, afge-
zien van wat Duitse producties, was dat gemakkelijk gezegd. Ondanks vriendelij-
ke woorden, ook van Britse kant, bespeurde Haanstra bij niemand echt enthou-
siasme. Een steeds terugkerende klacht was dat de film te traag was, waarna de
makers besloten hem aan te passen. Bij het werk hieraan was ook de niet door
filmkennis gehinderde Ida Schreiber aanwezig, die vond dat ze nog lang niet ri-
goureus genoeg te werk gingen. Ze had gelijk, want ook de eindversie heeft de
vaart van een slak. 

Bij het opnemen van de filmmuziek voor Myrte liet Haanstra nog een sterk
staaltje zien, dat wel voortkwam uit onervarenheid, maar op de professionals van
de Denham Studio’s grote indruk maakte. De muziek werd uitgevoerd door het
London Symphony Orchestra, ook weer een kostbaar idee van Schreiber. Om-
dat hij noch Haanstra ooit van mixage had gehoord, werden grote delen van de
score in één keer gespeeld, inclusief koren en soli, en tijdens de uitvoering recht-
streeks op het geluidsspoor van de film gezet. Een uiterst riskante methode, die
alleen slaagde omdat Haanstra de hele montage uit zijn hoofd kende en hij de di-
rigent daardoor tijdens de uitvoering aanwijzingen kon geven. 

Schreiber verwachtte nog altijd met Myrtede wereld te zullen veroveren, te be-
ginnen met een uitbreng in Groot-Brittannië. Maar voor zover bekend heeft
Myrte de bioscoop er niet bereikt, afgezien van een rampzalig verlopen sneak pre-
view in een volksbioscoop in het Londense West-End. Het toch al niet erg heldere
verhaal werd voor het publiek onbegrijpelijk doordat de operateur een paar aktes
verwisselde. Toeschouwers liepen al tijdens de voorstelling naar de kassa om met
veel misbaar hun geld terug te eisen. Zelfs tot het goed georganiseerde Britse
kinderfilmcircuit, dat een grote stroom films verwerkte, drong Myrte niet door.
De film werd voor jeugdige kijkers zelfs te eng gevonden, hoewel dit ook een
smoes kan zijn geweest om ervan af te komen.

Intussen verslechterden Bert Haanstra’s betrekkingen met de Schreibers. Hij
voelde zich steeds meer misbruikt, maar kon zich toch niet van regisseur en film
losmaken. In zijn brieven naar huis schreef hij dat hij het niet meer uithield en
het haatte een avond met de Schreibers te moeten doorbrengen. Op Huis te
Manpad hakte Nita uiteindelijk een knoop door: in december  vertrok ze met
baby Rimko naar haar moeder in Amsterdam. Daar bracht ook Haanstra de kerst-
dagen door, waarna ze naar Goor vertrokken voor oud en nieuw. Nita schreef
Schreiber dat Bert niet meer kon komen en van de dokter rust moest houden. Hij
bleef een maand thuis wegens overspanning. De meubels werden bij het Man-





pad opgehaald, maar een definitieve breuk was het nog steeds niet: even later
ging Haanstra alsnog terug naar Engeland om de laatste hand aan Myrte en de de-
monen te leggen. In het vroege voorjaar van  was de film klaar.

Lang daarna, op  maart , vond de officiële Nederlandse première plaats in
de Cultura-bioscoop in de Amsterdamse Tolstraat, het latere Cinetol. Bert Haan-
stra had zodanig sombere voorgevoelens dat hij de voorstelling niet durfde bijwo-
nen. Hij had toen al goede contacten met Piet van Moock, lid van de Cultura-
directie, anders had Myrte de Nederlandse bioscoop misschien helemaal niet be-
reikt. Nu draaide hij een week in Cultura, kwam hij daarna nog even in Van
Moocks andere Amsterdamse theater De Uitkijk en was er een lokale première in
Heemstede. De vaderlandse pers was vrijwel unaniem negatief: ‘Men ontdekt
weer eens dat halfzachtheid haar identiteit bijzonder duidelijk verraadt als men
haar verfilmt’, ‘een zekere geestelijke seniliteit’, ‘Alleen voor de zeer kinderlijken’,
‘ziekelijk welbehagen in morbide weekheid’. Het Algemeen Dagbladwas een uit-
zondering met de kwalificatie ‘bescheiden sympathieke Nederlandse film’. Ver-
moedelijk hadden maar weinig critici zin zich in te houden met hun commentaar
op een film die zo ontzettend veel geld van goedwillende mensen had gekost en al
tijdens de productie in volle ernst als meesterwerk was aangekondigd. 

Ook een meer welwillend dan lovend artikel dat eerder in het Britse blad
Sight and Sound had gestaan, met een paginagrote still uit de film op de omslag,
hielp niet. Voor dit stuk had Haanstra zich speciaal ingespannen. Hij had ge-
sproken met de auteur ervan, Roger Manvell, de directeur van het British Film
Institute, en schreef aan Nita: ‘Als daar wat over [de] fotografie in komt zal me
dat ook zéér goed doen.’ Inderdaad werden de originaliteit van de film en de
‘uitstekende fotografie’ geprezen. Het camerawerk werd door meer critici ge-
waardeerd, en al werd dit nauwelijks toegelicht, voor de beginnelingen Haanstra
en De Herder was het een opsteker. De rampspoed was toch al groot genoeg: de
film bleef te traag, vertelde een obscuur verhaal en ontbeerde een effectieve dra-
matische opbouw. 

Hoe teleurstellend het eindresultaat van twee jaar werk aan Myrte en de demo-
nen ook was, voor Haanstra is de film van doorslaggevende betekenis geweest.
Hij doorliep er een harde praktische leerschool mee, met het camera- en organi-
satiewerk aan het Manpad, de ervaringen bij het laboratorium van Multifilm en
vooral de afwerking en de vele indrukken op elk gebied in de Denham Studio’s.
Het camerawerk werd gewaardeerd en ook op andere manieren had hij zich kun-
nen presenteren in de filmwereld. De veelvuldige bezoeken die hij met Dirk de
Herder aan Multifilm bracht, dat naast een laboratorium ook een prominent





productiebedrijf voor documentairefilms was, zullen daar niet onopgemerkt
zijn gebleven en medewerkers van nieuwsfilmbedrijf Polygoon kwamen op het
Manpad langs om de werkzaamheden in ogenschouw te nemen.

Mevrouw Hasselman en de heer Vos de Wael zagen het geld dat ze investeer-
den niet terug, wat de laatste blijkbaar niet deerde, want Schreiber verhuisde
met zijn financiële hulp naar het kleine maar mooie buiten Huis Bonenburg in
Heerde. Films maakte hij niet meer, wel maakte hij een tijdje later bekend een
methode te hebben uitgevonden waarmee, tegen verwaarloosbare kosten en
zonder D-bril, driedimensionaal films konden worden vertoond. Ook ontwik-
kelde hij een machine voor het omzetten van zwart-witfilm in kleur, waarover na
aankondigingen in de pers niets meer is vernomen. In de jaren zestig vestigde
hij zich weer in Duitsland, waar hij in  overleed.

Bert en Nita Haanstra woonden na hun vertrek van het Manpad jarenlang
met Rimko in bij Nita’s moeder op Pretoriusstraat . Door de grote woning-
nood van die jaren kwam het maar al te vaak voor dat getrouwde stellen bij hun
ouders in huis zaten. Ze keerden ook weer terug naar de dagelijkse strijd om aan
inkomsten te geraken. Ger Gerrits bezorgde Haanstra een opdracht voor het
ontwerpen van een affiche voor de Stichting -, de organisatie die zorgde
voor vroegere leden van het verzet. Over de dertig gulden die het opleverde had-
den ze ‘beiden van blijdschap gehuild’, herinnerde Nita zich later. Van het geld
konden ze een timmerman een onderschuifbed laten maken. Voordien hadden
ze weer samen in een eenpersoonsbed geslapen. Haanstra haalde ook zijn schil-
dersmateriaal tevoorschijn en nam weer portretopdrachten aan. Een atelier had
hij niet meer, dus het poseren gebeurde bij de klant. Pas eind  kregen ze een
bescheiden portiekwoning op Bolkstraat  in een typisch naoorlogs nieuwbouw-
buurtje in de Watergraafsmeer. Op  februari  werd hun tweede zoon Jurre
geboren. 

Door zijn betrokkenheid bij Myrte kreeg Bert Haanstra enige naam in het Neder-
landse filmwereldje. Terwijl hij nog met Myrtebezig was, kwamen er verschillende
montageklussen van het kleine productiebedrijf Airghost, eigendom van Adriaan
van Tol, die volgens de verhalen twee keer de staatsloterij had gewonnen en daar-
van in Den Haag de bioscoop Metropole Palace had laten bouwen. Haanstra
monteerde voor hem – vermoedelijk deels in Engeland – Bloembollenfestijn in Ne-
derland (), Aalsmeer () en Kleurrijk Holland (), alledrie bedoeld voor
het aanprijzen van Nederland-bloemenland in het algemeen en de tulpenexport in
het bijzonder.Deze films zijn vooralsnog niet teruggevonden. Wel bestaat er een
kopie van een Airghost-film met de titel Talking Facts, met Haanstra in de credits





voor de montage. Mogelijk is dit een Engelstalige versie van Kleurrijk Holland,
misschien ook een vierde door hem voor Van Tol gemonteerde film.

Van aankomend producent Hans Keuls, een jurist die liever actief was in film
en theater dan in de rechtszaal, kreeg hij in de loop van  een ander soort op-
dracht. Keuls stuurde hem met een lijstje opdrachten naar Suriname. Hij moest
er opnamen maken die zouden dienen als rear-projectie voor een speelfilm die
zich zogenaamd grotendeels in dat deel van het Koninkrijk der Nederlanden zou
afspelen. Rear-projectie is de methode waarbij acteurs spelen voor een eerder ge-
filmde, geprojecteerde achtergrond – een manier van werken die vooral in her-
innering is gebleven uit Amerikaanse films met rijdende auto’s waarin dan door
het achterraam een geprojecteerd landschap te zien is. 

Haanstra was vrij snel klaar met zijn taken in Suriname en na gedane arbeid
trok hij met een groep nog een dagje het oerwoud in. Voor de zekerheid kreeg ie-
dereen een jachtgeweer mee. Hij hield er een opwindend verhaal aan over. ‘Op
een gegeven moment was ik wat achter gebleven; ik hoorde de anderen nog wel,
maar zág ze niet. Ze hadden net een ondiep slootje gepasseerd waar ik nog vóór
stond. Plotseling zie ik op circa  meter afstand de kop van een flinke Kaaiman in
mijn richting kijkend. De anderen moeten hem gepasseerd zijn zonder dat ze het
beest zagen. Toen ik – voorbij komend – plotseling bleef staan en zag dat het “stuk
boomstam” daar begon te leven en nu met de kop half boven water mijn kant op
kwam, bleef ik uiteraard staan, maar hij kroop – heel langzaam – naar mij toe.
Toen hij werkelijk binnen sprong-bereik kwam, moest ik wel een besluit nemen:
ik richtte. Tussen de ogen. Ik haal de trekker over: een enorme knal! De kaaiman
springt een meter omhoog en stort neer. De anderen – vooral de vriend die de
jacht leidde, kwamen geschrokken terug en vroegen met angstige gezichten wat
ik in vredesnaam deed! Ik schijn toen nogal rustig – zelfs een tikje trots te hebben
meegedeeld: “Ik heb zoëven een krokodil geschoten”. Iedereen stond paf!’

Kort na zijn terugkeer in Nederland werd de film waarvoor hij naar Suriname
was geweest afgeblazen. Pas vijftien jaar later zou producent Hans Keuls alsnog met
een speelfilm over ‘De West’ komen, Plantage Tamarinde, die zich afspeelde op de
Antillen. Hij had daarna een gelukkiger loopbaan als schrijver voor het theater en
scenarist van televisieseries als De fabriek. 

Keuls had Haanstra beloofd dat hij een voorfilm mocht maken bij het Surina-
me-project. Toen dit laatste niet doorging, liet hij alsnog de afgesproken korte
film maken. Onderwerp daarvan werd de Muiderkring. Historicus en dichter
Pieter Cornelisz Hooft was begin zeventiende eeuw door prins Maurits benoemd
tot drost van Muiden, waarna het Muiderslot volgens de overlevering een cen-
trum van cultuur werd dankzij de wetenschappers en kunstenaars die er bijeen-





kwamen. Deze zogeheten Muiderkring was een trots symbool van Neerlands
Gouden Eeuw, ook voor gerenommeerde historici. Maar bronnenonderzoek uit
de laatste decennia van de twintigste eeuw heeft laten zien dat deze Muiderkring
nauwelijks heeft bestaan. Er waren alleen wat vrienden van Hooft uit kunst en
wetenschap die, meestal afzonderlijk, bij hem op bezoek kwamen en dan ver-
moedelijk nog meer voor vertier dan voor diepgravende gesprekken. Enkele van
de beroemdste ‘leden’, de geleerde Constantijn Huygens en de dichteres Maria
Tesselschade, zijn maar twee keer gelijktijdig bij Hooft op bezoek geweest en dit
met een tussentijd van twintig jaar. In Haanstra’s De Muiderkring herleeft zijn
Huygens, Tesselschade en dichter Joost van den Vondel samen te zien, terwijl ze
in werkelijkheid waarschijnlijk nooit tegelijk op het kasteel zijn geweest. De
Muiderkring lijkt een typisch voorbeeld van invented tradition te zijn, van ach-
teraf bedachte traditie. Zonder het zich te realiseren maakte Haanstra opnieuw
een sprookjesfilm. 

In een subsidieaanvraag bij het ministerie van noemde Haanstra De Mui-
derkring herleeft een ‘korte muzikaal-documentaire film’ en die zou, dacht hij, ‘te-
genover de vele “jazz-musicals” een gunstige indruk kunnen maken’. Onduide-
lijk blijft welke minder gunstige jazzmuziek hij bedoelde, maar vermoedelijk ver-
wees hij ermee naar de populaire Broadway-musicals die in verfilmde vorm ook
Nederland bereikten en in hun muziek vrijwel altijd jazzinvloeden hadden.
Vroeg-klassiek paste in ieder geval beter bij zijn sfeervolle opnamen in het Mui-
derslot. In de film zien we een kamerorkest met enkele vooraanstaande klassieke
musici en er wordt gezongen op teksten van P.C. Hooft, terwijl leden van de Mui-
derkring hen instemmend toehoren. Een deel van de vakkundig ogende kos-
tuums werd na adviezen van een deskundige hoogleraar door Nita gemaakt. Zij
speelde zelf de rol van Maria Tesselschade en de oude buurman Ger Gerrits was
dichter en geleerde Casparus Barlaeus. Omdat de personages alleen maar stil-
zwijgend in beeld kwamen, liep dit goed af. In een spookscène vond de maker
wat mogelijkheden voor filmisch experiment en hij verheugde zich over een paar
mooie effecten die hij had weten te bereiken, zoals een baan zonlicht die hij met
behulp van stop-motion door de slotzaal liet lopen. Met deze techniek, waarin be-
wegingen vertraagd worden door met tussentijd steeds slechts één beeldje van de
film te belichten, zou hij zich nog vaker gaan bezighouden. 

Terugblikkend vond Haanstra dat hij met De Muiderkring herleeft indertijd
‘een te moeilijke opgave had aanvaard’. Hij is er later haast een smet op zijn bla-
zoen in gaan zien, misschien omdat zijn intimi erin speelden, of omdat het mi-
nisterie van  zo voortvarend was geweest de film in te sturen naar het festival
van de kunstfilm in Brussel. De vertegenwoordiger van een vooraanstaand Ne-





derlands kunsttijdschrift liet weten dat we er ‘een uitermate slechte beurt’ mee
hadden gemaakt. Maar zolang er geen grote pretenties aan werden verbonden,
was met het filmpje weinig mis. 

Nog voor de première van Myrte en de demonen werd eind  de eerste voor-
stelling van De Muiderkring herleeft gehouden. Om ongetwijfeld sentimentele
redenen gebeurde dit op historische grond: de Groote Sociëteit in Haanstra’s
ouderlijke woonplaats Goor. Of Coen Betzhold de projector nog bediende, is
onbekend.







 

De jongens van Van Moock 



Herman van der Horst (links) en Bert Haanstra waren gedurende vele jaren de
kopstukken van de Nederlandse documentairefilm. Hier feliciteert Van der Horst
Haanstra met de duizendste kopie van zijn film Glas () /



‘Als je redelijke kwaliteit leverde, had je altijd werk.’ Zo vatte Theo van Haren
Noman, die eind jaren veertig als documentairefilmer begon, de toenmalige toe-
stand samen. Er waren veel opdrachten en slechts een beperkt aantal filmmakers
met de capaciteiten om ze uit te voeren. De Nederlandse overheid en andere in-
stellingen verstrekten veel filmopdrachten, onder meer om het publiek te winnen
voor de naoorlogse wederopbouw. Een van degenen die zich op deze markt bega-
ven, was Piet van Moock, die een eigen productiebedrijf begon onder de naam
.. Forum Filmproducties. 

De voormalige muziekleraar Van Moock was in directielid geworden bij de
Cultura-bioscoop en vervolgens bij bioscoop De Uitkijk. Daarnaast had hij een
tijdlang de leiding over het distributiebedrijfje Centraal Bureau voor Ligafilms.
Rond werd hij het middelpunt van een groepje aankomende filmers, waartoe
in wisselende samenstelling Ytzen Brusse, Eddy van der Enden, Bert Haanstra, Pe-
ter Staugaard, Fred Tammes en Wim van der Velde behoorden. Emiel van Moer-
kerken was er ook bij, als enige onder hen die al langer werkzaam was in de film-
sector. Van Moocks woning aan de Amsterdamse Quellijnstraat en zijn produc-
tiekantoortje in een tuinhuis achter een pand op de Herengracht werden vaste
ontmoetingsplaatsen waar ze altijd op een gastvrij onthaal konden rekenen. In
Piet van Moock vond Haanstra na Paul Bruno Schreiber een nieuwe mentor. Dit-
maal iemand die wat van film wist, hoewel ook pas sinds kort.

De Uitkijk en het Bureau voor Ligafilms waren voortgekomen uit de Neder-
landse Filmliga, die tussen  en  actief was geweest als organisatie ter ver-
toning van wat ware filmkunst heette. Voor zover bekend had Piet van Moock
geen directe banden met de vooroorlogse Filmliga; alleen door De Uitkijk en de
Liga-distributie vormde hij nog een verbindingsschakel met vroeger. 

Indertijd was schrijver Menno ter Braak de meest invloedrijke theoreticus van
de Filmliga geweest. In zijn pamfletten Cinema militans en De absolute film for-
muleerde hij een uitgesproken opvatting over wat film moest zijn. Echte cinema
maakte zich naar Ter Braaks overtuiging los van het ‘naturalisme’ dat de werke-
lijkheid wilde afbeelden. De ideale film was abstract of reduceerde de zichtbare
realiteit tot vorm. In de Filmliga werd montage als het belangrijkste middel be-
schouwd om dit te bereiken. Tenslotte kon men er beelden van de werkelijkheid





vergaand mee naar eigen hand zetten. Sovjetregisseurs als Sergej Eisenstein en
Vsevolod Poedovkin hadden daar theorieën over ontwikkeld en pasten ze toe in
speelfilms als Pantserkruiser Potjomkin en De moeder, die ook in Nederland veel
indruk maakten. Vanuit de gedachte dat film kunst moest zijn hield de Filmliga
in kleine kring voorstellingen met bijzondere films uit landen als Frankrijk,
Duitsland, de Sovjet-Unie en ook Nederland. Samen werden de makers van de-
ze vaak sterk uiteenlopende films aangeduid als de internationale avant-garde.

Ter Braak vertegenwoordigde de theorie van de Filmliga in zijn zuiverste
vorm. De praktijk in vooroorlogs Nederland was weerbarstiger. Rond de Filmliga
en het filmbedrijf Polygoon, dat non-fictiefilms en bioscoopjournaals maakte,
probeerde een aantal jonge Nederlandse filmmakers de nieuwe ideeën in eigen
werk toe te passen. De bekendst gebleven documentarist uit deze kring is Joris
Ivens. Ze maakten voornamelijk opdrachtfilms, voor vakbonden, verenigingen,
bedrijven, de overheid. Ondanks de beperkingen die dit oplegde, maakten ze
zich waar mogelijk los van wat Ter Braak ‘naturalisme’ noemde. Het onderwerp
werd te lijf gegaan met heftige montage, ongewone kadreringen en extreme ca-
merastandpunten. Toch was het geen vorm om de vorm. Integendeel. Soms werd
met deze naar het abstracte tenderende esthetiek de strijdbaarheid van de arbei-
ders benadrukt, veel vaker drukte ze met snelheid, dynamiek en een haast grafi-
sche weergave van moderne techniek de beloften van de industriële wereld uit.
Deze vormgeving werd instrument in een utopisch-modernistische kijk op de
samenleving die aansloot bij kunststromingen als de Nieuwe Zakelijkheid, het
constructivisme en de Nieuwe Fotografie. Ivens’ Philips Radio, een opdracht van
gloeilampenfabriek Philips uit , kan hiervoor model staan. De film laat wel-
iswaar een aantal feitelijkheden zien over de vervaardiging van radio’s, hij is bo-
ven alles een met filmische middelen tot stand gebrachte lofzang op industriali-
sering en massaproductie.

In huize Van Moock speelde de enthousiaste gastheer een beetje de rol van opvoe-
der. Op de zaterdagen kwamen bij Van Moock thuis ‘de filmers die zich kunste-
naar noemden vaak bijeen’, aldus Anton van Munster, later Haanstra’s vaste came-
raman, maar toen nog maar net geslaagd voor zijn eindexamen middelbare school.
Hij kreeg boeken mee over Eisenstein en Poedovkin en Wim van der Velde herin-
nerde zich later een sfeer van ‘cineastendom’ met ‘ook die tik van De Uitkijk erbij,
en ja, toch wel een beetje die Liga-gedachte’. Van der Velde was kort daarvoor zelf
als rechtenstudent betrokken geweest bij de heroprichting van de Haagse Filmliga
en ontmoette Haanstra voor het eerst tijdens een voorstelling in bioscoop Krite-
rion van de eveneens wedergeboren lokale zusterorganisatie, de Amsterdamse
Filmliga. Na afloop volgde een nachtelijke discussie bij Van Moock thuis.





Ook in Haanstra’s kast stond het boek Soviet Cinema. Het was een Britse uitgave
uit  met een voorwoord van Roger Manvell, de man van het British Film In-
stitute die hij in Londen had ontmoet tijdens de afwerking van Myrte en de de-
monen. Waarschijnlijk had hij het boek daar gekocht, mogelijk van Manvell ge-
kregen. Aannemend dat hij het heeft gelezen – een groot lezer was hij niet – dan
heeft hij er enkele belangrijke gedachten over vooral filmmontage in gevonden.
Sergej Eisensteins theorie over montage gebaseerd op tegenstellingen werd erin
uitgelegd: het grote voordeel van film op theater was volgens Eisenstein dat je
beelden die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hadden onderling
kon verbinden. Door ze op elkaar te laten botsen werd het publiek aan het den-
ken gezet.

Elders in het boek stond tegenover deze confronterende montage de methode
die door onder anderen Vsevolod Poedovkin werd aangehangen. Daarin werd
een keten van shots vloeiend met elkaar verbonden tot een verhaal en bleven de
overgangen onopgemerkt. Poedovkin was beïnvloed door de continuïteits-
montage uit Hollywood, maar ontwikkelde die verder met de opvatting dat een
film ‘geconstrueerd’ moest worden uit steeds andere detailbeelden en geen of
weinig totalen. Voor de beginneling Haanstra moet het inzicht dat er op dit ge-
bied zulke verschillende benaderingswijzen mogelijk waren een revelatie zijn ge-
weest. Hij behield een levenslange voorliefde voor de filmmontage, een gebied
waarop hij een talent van internationaal formaat zou blijken te zijn. Zelf vond
hij het niet nodig te kiezen tussen Eisenstein of Poedovkin: hij ging gebruiken
wat hem uitkwam.

Voor Bert Haanstra was het Uitkijk-wereldje waar film kunst heette iets
nieuws. Hoewel hij sinds  in Amsterdam woonde en De Uitkijk al die tijd
bestond, lijkt hij er niet eerder te zijn geweest. In de jaren dertig en veertig was
hij hooguit een doorsnee bioscoopbezoeker en misschien zelfs dat niet. Na de
filmkomedies die hij in de Groote Sociëteit in Goor had gezien, was er in ieder
geval geen enkel filmbezoek dat hem genoeg inspireerde om er melding van te
maken. De persoonlijke filmtoptien die hij in de jaren negentig samenstelde be-
vat drie speelfilms van voor : Chaplins Modern Times (), die iederéén
had gezien, Frank Capra’s It’s A Wonderful Life (), waarvoor hetzelfde geldt,
en Jean Cocteaus Les parents terribles (), die waarschijnlijk eind jaren veertig
in De Uitkijk heeft gedraaid.

Welke films hij in de Van Moock-tijd zag, blijft onduidelijk. Vanaf begin 

tot ergens in  had hij voornamelijk in buitenplaatsen als Heemstede en Ux-
bridge gezeten, waar de vertoning van films voor kunstminnaars vermoedelijk
niet floreerde. In Amsterdam was dat anders. In De Uitkijk werden actuele kwa-





liteitsfilms afgewisseld met af en toe een vooroorlogse Liga-klassieker. De naoor-
logse Amsterdamse Filmliga draaide nog grotendeels hetzelfde dat twintig jaar
eerder ook al bij de oude Filmliga te zien was geweest, zij het soms aangevuld met
een nieuwere film. Maar volgens Van der Velde ging Haanstra vrijwel nooit
naar de Amsterdamse Filmliga en speelde deze in zijn vorming ‘geen rol’.

Naast gesprekken en vertoningen bood Piet van Moock dus Forum Filmpro-
ducties. Hij wist opdrachten binnen te halen en daarvoor had hij de nieuwe film-
ers om zich heen hard nodig. Haanstra werd zomer  cameraman voor de op-
drachtfilm Boer Pieterse schoot in de roos onder regie van Ytzen Brusse. Dit werkje
werd opgenomen in Midden-Limburg en moest boeren aanmoedigen hun be-
drijf te mechaniseren. Boer Pieterse werd gefinancierd met geld van het Marshall-
plan, het Amerikaanse programma voor economische en financiële steun aan de
wederopbouw van West-Europa. Een jaar later deed Brusse het camerawerk
voor Dijkbouw onder Haanstra’s regie. De Van Moock-jongens hielpen elkaar
waar mogelijk en tijdens dit gezamenlijke werk kon iedereen praktische ervaring
opdoen. 

In  gaf Piet van Moock Haanstra de gelegenheid een korte film te maken over
een onderwerp naar eigen keuze, zolang het maar goedkoop bleef. Het werd Spie-
gel van Holland. Haanstra bleek aan weinig middelen genoeg te hebben om een
overtuigend resultaat te bereiken, waarmee hij de basis legde voor de reputatie
waaraan hij bijna altijd is blijven beantwoorden: goede waar voor betrekkelijk
weinig geld. 

Later heeft hij beschreven hoe hij op bezoek was bij de afficheontwerper en
amateurfilmer Koen van Os, die een -mm-filmpje over de Vinkeveense Plassen
had gemaakt met de titel Bespiegelingen, waarin dus waterspiegelingen te zien
waren. Tijdens de projectie bedacht Haanstra volgens zijn eigen zeggen dat je die
beelden kon omdraaien en hij liet dat aan Van Os zien door de projector onder-
steboven te houden. Dan stond alles weer rechtop, maar werd het beeld ver-
vormd door de beweging van het water. In de credits van Spiegel van Holland
wordt vermeld: ‘Idee van Koen van Os en Bert Haanstra’. Maar vrienden van
Van Os stuurden een boze brief naar de pers waarin ze schreven dat ‘het idee’ van
Koen alleen was. Enkele journalisten gingen vervolgens bij Van Os op bezoek
om diens werk te bekijken. Het helderste verslag stond in Het Nieuws van de
Dag. Van Os had de journalisten twee onvoltooide filmpjes laten zien: het ene
dateerde van voor Spiegel van Holland, het andere van erna. De verslaggever con-
cludeerde uit het vertoonde: ‘De gedachte spiegelbeelden te verfilmen, is dus af-
komstig uit het brein van de heer Van Os; het denkbeeld ze rechtop te vertonen





werd het eerst verwezenlijkt door de heer Haanstra.’ Met andere woorden: wie
het omkeeridee had bedacht, kon niet worden vastgesteld, maar in wat Van Os
liet zien was geen omkering te bekennen. Zijn vrienden hadden dus ongelijk
toen ze schreven dat hij er al ‘in voorjaar en zomer van  gestalte aan gaf’.

Voor de opnamen voor Spiegel van Holland doorkruisten de regisseur en opna-
meassistent Wim van der Velde gedurende een week of zes de Nederlandse wate-
ren met Piet van Moocks zeilboot. De meeste opnamen werden gemaakt bij lage
zon en windstil weer, omdat de rimpelingen in het water alleen dan volgens plan
in beeld konden worden gebracht. De camera was op een speciale constructie
gemonteerd, zodat hij ondersteboven kon worden gedraaid. Aan boord was een
motorfiets, waarmee de rushes direct naar het laboratorium konden worden ge-
bracht. Tijdens de opnamen was Haanstra geregeld ‘trillend van de zenuwen’, al-
dus kompaan Van der Velde later, want het filmmateriaal was duur en de regisseur
vreesde voortdurend dat er iets mis zou gaan. De naoorlogse schaarste was nog
niet voorbij en hoe angstvallig hij met het weinige beschikbare geld omging valt
een beetje af te lezen aan het uitgavenoverzicht dat hij dagelijks bijhield: ‘Maan-
dag. Koffie ,. Haring ,. Telefoon ,. Stalling, eten Ouderkerk ,.  l.
benzine + ½ olie +  l. motorfiets ,. Chocomel ,. Filmpje x ,.’

In het resultaat is van de nervositeit niets terug te zien. Het werd een verstilde
korte film waarin de beelden alleen worden begeleid door muziek. Aan het begin
wordt er in het water gekeken en zien we de weerspiegeling van een molen en een
man op de waterkant. De man draait zijn hoofd ondersteboven en gelijk daar-
mee draait het spiegelbeeld rechtop. Daarna volgt tot aan het einde een opeen-
volging van waterige ‘rechtopstaande’ spiegelbeelden. De vloeiende ritmische
montage, de muziek, de vervormingen die de spanning erin houden en de beel-
den van de Hollandse waterkant laten niemand onberoerd die ooit aan die wa-
terkant heeft vertoefd en de rust neemt de beelden op zich af te laten komen. 

De bijna clichématig-Hollandse onderwerpen – molen, werkpaard, koe, boer
met melkbussen, ophaalbrug, was aan de lijn, populieren, wilgen, zeilboot, sluis-
wachter, draaiorgel, Amsterdamse trapgevels, Westertoren, polsstokspringer, skût sje
– worden door de vervormingen ongewoon, terwijl de rustgevende sfeer van de wa-
terkant en het Nederland-gevoel behouden blijven.Deze halfabstracte vormstudie
voldeed bovendien uitstekend aan de opvattingen die Menno ter Braak vroeger
had geformuleerd. Regie, scenario, camera en montage deed Haanstra zelf, waar-
door Spiegel van Holland bijna een eenmansfilm was. Alleen de productie, de op-
nameassistentie en het componeren van de muziek deden anderen. Er zouden
nog de nodige films volgen waarvoor hij eigenhandig het meeste werk deed. 





Na de première op  december  was de Nederlandse kritiek juichend. ‘Ein-
delijk eens iets nieuws aan het Nederlandse filmfront’ en ‘beste en geslaagdste
korte Nederlandse film van de laatste jaren’, zijn enkele citaten die de algemene
stemming onder de critici samenvatten. In die tijd betekenden korte films nog
wat. Net als vele andere werd Spiegel van Holland als voorfilm in de bioscoop ge-
draaid. Maar korte films en documentaires vonden hun grootste publiek vaak
buiten de theaters. De televisie had de huiskamer nog niet veroverd en films kij-
ken was een gemeenschappelijke bezigheid op scholen, in dorpshuizen, jeugd-
honken, parochiehuizen en bedrijfskantines, waar ze met de eigen projector wer-
den gedraaid ter lering en vermaak. Tekenend zijn wat dit betreft enkele represen-
tatieve cijfers van de Stichting Nederlandse Onderwijs Film, die sinds  actief
was: aan de duizenden scholen die erbij aangesloten waren, leende de  alleen
al in het jaar  niet minder dan   keer een zwijgende film uit en  

keer een geluidsfilm. Een aantal Haanstra-titels werd in het onderwijs groot-
schalig gedistribueerd. 

Het bleef met Spiegel van Holland niet bij Nederlands succes. Het ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen was verantwoordelijk voor de pro-
motie van Nederlandse films in het buitenland en selecteerde hem voor inzen-
ding naar het festival van Cannes. Daar was in  ‘maar één film waarover echt
werd doorgepraat’, die van Bert Haanstra, meldde filmjournalist en festivalver-
slaafde B.J. Bertina, werkzaam voor de Volkskrant. De regisseur zelf mocht ach-
teraf graag vertellen over deze onvergetelijke ervaring: ‘Ik huurde voor een krats
een kamertje in een buitenwijk. Het was echt armoedig. Maar ja, dit wilde je wel-
eens meemaken. Ik meldde mij vervolgens bij het Bureau de Festival om kaartjes
te kopen. “Zit u soms in de jury? Of bent u journalist?”, vroeg die man bars. Nee,
antwoordde ik timide. “Wat komt u hier dan doen, verdorie.” Nou, zei ik, ik heb
ook een filmpje hier op het festival, Spiegel van Holland. Hij verbleekte. “Oh,
monsieur, je l’ai vu, c’était formidable!” Prompt werd ik eregast van het festival. Ik
mocht naar het duurste hotel! Niet te gelóóóven. Dat gebeurt alleen in sprook-
jes. En dat hotel… sjiek! Ik durfde niet met mijn koffertje naar binnen te lopen.
Twintig meter verder nam ik een taxi en liet mij voor de deur afzetten. Dan leek
het tenminste nog ergens op.’ Een paar dagen later won hij de Grand Prix du
Court Métrage.

‘Cannes’ was toen al het meest toonaangevende festival ter wereld en de Grand
Prix was naast de Oscar de belangrijkste prijs voor een korte film die er bestond.
Terwijl Haanstra in Nederland net kwam kijken, had hij nu van de ene op de an-
dere dag internationaal een naam op te houden. ‘Het enige belangrijke van dit
alles is dat je kansen voor de toekomst beter zijn geworden,’ schreef hij vanaf de





Côte d’Azur nuchter aan Nita in Amsterdam. In de volgende jaren werd hij een
vaste gast op het festival; wanneer het niet was met een eigen inzending, dan wel
als gewaardeerd jurylid. 

Toch was niet iedereen in Cannes tevreden over Spiegel van Holland. Haanstra
ontmoette er Vsevolod Poedovkin, die hem als oude rot meteen een goede raad
gaf.Die film van hem was best mooi, vond de Rus, maar films moesten over men-
sen gaan. De Nederlandse prijswinnaar knoopte het in zijn oren en vertelde later
nog weleens hoe hij de overtuiging dat hij zich op mensen moest richten bij Poe -
dovkin had opgedaan. De Nederlandse communisten hadden een minder vrien-
delijke interpretatie van dezelfde ontmoeting. Het dagblad De Waarheid bericht-
te dat Poedovkin Haanstra’s technische bekwaamheid had erkend, maar ‘het
filmpje verder naar de mestvaalt van de ondergaande kapitalistische cultuur’ had
verwezen.De krant sprak van ‘het formalistische karakter, het voor de strijd van de
arbeidersklasse gevaarlijke karakter, de waarheid ontvluchtende en daardoor ar-
beidersvijandige strekking van Haanstra’s werk.’ Hoe dan ook, Poedovkin heeft
op zijn manier blijkbaar grote invloed op de Nederlandse film gehad, want een
soortgelijke preek had hij twintig jaar eerder gehouden tegenover Joris Ivens, die
indertijd enigszins naar het abstracte neigende films maakte zoals De brug en Re-
gen, waarin mensen ook slechts een bijrol vervullen. Ivens had zich de kritiek zo
ter harte genomen dat hij geruime tijd in Moskou ging werken in Poedovkins
Mezjrabpom-studio. 

Na de voltooiing van Spiegel van Holland ging Haanstra direct door met een korte
documentaire die Van Moock produceerde in opdracht van het ministerie van
, getiteld Nederlandse beeldhouwkunst tijdens de late middeleeuwen.Haanstra
deelde de regie met Hans Sibbelee, die een respectabele staat van dienst had op het
gebied van de kunstfotografie. Veel variatie was er gezien de taakomschrijving
niet mogelijk. De film bevat opnamen van beeldhouwwerken in verschillende
kerken, de Maastrichtse Onze Lieve Vrouwe-kerk en vooral de Sint-Janskathe-
draal te Den Bosch. Alles met terughoudendheid gedraaid en goed uitgelicht, zo-
dat de kunstwerken – heel veel kunstwerken – zoveel mogelijk voor zichzelf spre-
ken. Het commentaar is kort maar plichtmatig. Toen Haanstra in april  met
Spiegel van Holland afreisde naar Cannes, was ook Nederlandse beeldhouwkunst al
in première gegaan.

Na zijn terugkeer van de Côte d’Azur begon hij aan de voorbereidingen voor
zijn volgende vrije korte film, Panta rhei, opnieuw geproduceerd door Forum
Filmproducties. Al in de aanloopfase kreeg hij onenigheid met Piet van Moock,
toen bleek dat deze op het ministerie van  over het filmplan was gaan praten





zonder hem mee te nemen. Ongetwijfeld was Van Moock alleen maar naar Den
Haag gegaan in de hoop er geld los te krijgen, maar in Bert Haanstra’s opvatting
hoorde zoiets in overleg met hem te gebeuren. ‘Het moet me van ’t hart, dat ik
elke “ruzie” betreur, maar nog meer zou ik het betreuren als ik mijn bestaan bij
de gratie van Forum zou moeten aanvaarden,’ schreef hij aan het ministerie. Hij
erkende wel dat hij veel aan Van Moock te danken had, maar omgekeerd was dat
ook het geval, vond hij. Dit was zo kort na de Grand Prix in Cannes moeilijk te
ontkennen. Van Moock, schreef Haanstra, bracht hem in de positie ‘dat ik prin-
cipieel persoonlijke vrijheden voel te moeten bevechten’.

Op dit punt hebben velen zich in de loop der jaren enorm op de gewoonlijk zo
zachtaardig overkomende Haanstra verkeken. Wanneer hij het gevoel kreeg dat
iemand hem de wet wilde voorschrijven, ‘dan drijft men mij naar een des te verbet-
ener houding tegen deze soort dictatuur en word ik verplicht mijn doel langs an-
dere wegen te trachten te bereiken’. In de schermutselingen rond Panta rhei nam
 het voor Haanstra op. ‘Zorg dat je ’t van Van Moock wint’ kreeg hij ten ant-
woord. Op het ministerie werd geconstateerd: ‘Van Moock heeft Bert zwaar geno-
men, waarvan hier enkele voorbeelden.’ Ze vonden op het ministerie dat Forum
Filmproducties hem veel te weinig betaalde voor regie, scenario, camera en monta-
ge.  Producent en regisseur werden het alsnog eens, waarna het tweetal nog vaak zou
samenwerken.

Panta rhei zou aanvankelijk ‘Vier dansen’ gaan heten. Met deze titel werd niet
gedoeld op menselijke dansen, maar op de filmbeweging als dans, en wel rond
de vier thema’s natuur, dieren, stad en arbeid. Ook in een latere opzet, die het
licht in de natuur in het middelpunt plaatste, wilde de regisseur uitkomen bij een
climax in de stad: ‘Aan het eind van deze korte, snelle dans flitsen brutale lichtre-
clames kriskras door het beeld en letterlijk als klap op de vuurpijl beginnen reeds
door de lichtreclames heen vuurwerkfragmenten te verschijnen. Plotseling is al
dat lawaai voorbij als in het donkere beeld één vuurpijl uiteenspat in vele sterren,
die een waaier van licht vormen.’ In de uiteindelijke film zijn de stad en de ar-
beid verdwenen en de enige dieren die erin voorkomen zijn een enorme zwerm
vogels. Wat overblijft is een soort oernatuur, elementaire materie die – ben je ge-
neigd te concluderen – meer eeuwigheidswaarde heeft dan mens of dier… 

De titel Panta rhei verwijst naar de gedachte van de Griekse filosoof Heracli-
tus dat ‘alles stroomt’: alles is ononderbroken bezig iets anders te worden. Bert
Haanstra was er niet de figuur naar een stapel boeken uit de bibliotheek te halen
om de filosofie van Heraclitus nu eens van voor tot achter te bestuderen. De no-
tie dat alles stroomt, was voor hem genoeg. Van daaruit ging hij op eigen kracht
verder, waarbij hij vond dat film bij uitstek geschikt was om het idee van Hera-





clitus uit te beelden, want ‘het wezen van de film is beweging’. De filmtechniek
maakte het mogelijk bewegingen die door hun traagheid met het blote oog nau-
welijks te zien waren via versnelling toch te openbaren, ‘maar ook gemakkelijk
waarneembare bewegingen kunnen door de filmcamera gedirigeerd worden in
elk gewenst ritme. Het “componeren” van deze bewegingsverschijnselen tot een
gebonden, vloeiend ritme […] is de grondgedachte voor deze film.’ De bewe-
ging in de werkelijkheid werd dus ondergeschikt gemaakt aan de ‘filmbeweging’
en zo sloot de maker wederom aan bij het oude gedachtegoed van de Filmliga.

Op  maart  ging Panta rhei in première bij gelegenheid van de opening
van het Nederlands Filmmuseum dat met wat kantoorruimte en een projectie-
zaal onderdak had gekregen in het Amsterdamse Stedelijk Museum. Panta rhei
heeft veel verwantschap met Spiegel van Holland.Opnieuw is het een onthecht,
poëtisch, associatief filmpje. De beelden van wolkenluchten, branding, een woe-
lige beek, wind, vallende bladeren en vergelijkbare motieven wisselen elkaar af,
soms rustig, soms heftig, soms vertraagd, soms versneld. Kristallen,water en wol-
ken krijgen onderlinge verwantschap door middel van beeldrijm, met als resul-
taat de suggestie dat zij deel uitmaken van één groot geheel. We zien hoe banen
zonlicht in de loop van de dag door het bos schuiven, hetzelfde effect dat Haan-
stra in De Muiderkring herleeft al had beproefd. De opgang en de ondergang van
de zon – het oervuur – markeren het begin en het einde. Haanstra wist met zijn
uitgekiende montage, waarin hij samenhang tussen alle elementen in zijn film
weet te suggereren en ze daarbij in voortdurende beweging houdt, de gedachte
dat alles stroomt overtuigend te verbeelden. 

Zijn nieuwe film maakte in  weer deel uit van de inzending naar het festi-
val van Cannes. Ditmaal was het echter zijn Nederlandse collega Herman van
der Horst die won met de visserijfilm ’t Schot is te boord.Wel nam de jury de on-
gebruikelijke stap om de vier documentaires die Nederland had ingestuurd, met
ook werk van Ytzen Brusse en Max de Haas, collectief te bekronen als ‘speciaal
eerbetoon aan de continue inspanningen van Nederland op het gebied van de
documentaire’. Vooral de invloedrijke Franse festivaldirecteur Robert Favre le
Bret vond dat ‘de’ Nederlandse film ging over schepen, water, wind en wolken.
De meeste films die Nederland in  en  instuurde voldeden daar ook wel
aan, maar in Cannes drong slechts een kleine selectie door uit de totale Neder-
landse productie. Veel daarvan ging níet over schepen, water, wind en wolken.
Favre le Bret wilde dat niet zien, met als gevolg dat er op zijn festival een cliché-
beeld van de Nederlandse film ontstond. Het ministerie heeft van zijn kant mo-
gelijk net die films ingestuurd waarvan werd verwacht dat ze bij de festivallei-
ding in de smaak zouden vallen.





De nieuwe filmmakers sloegen hun vleugels uit. Na een tijdje hadden Bert Haan-
stra, Ytzen Brusse, Eddy van der Enden, Anton van Munster, Wim van der Velde
en andere vaste krachten ook zonder Piet van Moock ononderbroken werk. Van
der Enden, Van der Velde en Van Munster konden bovendien met beurzen van
de Nederlandse overheid gaan studeren aan de filmschool in Rome. 

De jongens van Van Moock bleven elkaar en andere collega’s zien, onder an-
dere op de bijeenkomsten van het Contact Centrum Film van het Nederlands
Filmmuseum. In het Stedelijk Museum organiseerde het vanaf  jarenlang
-lezingen met filmvertoning en discussie voor professionals en andere gevor-
derden. De borrel na, waar de onderlinge contacten werden bijgehouden, was
minstens zo belangrijk als het programma zelf. Ook Haanstra verscheen er tus-
sen zijn vele buitenlandse reizen door. De collega’s zag hij ook bij de zogeheten
-voorstellingen, waar Nederlandse films werden vertoond die met subsidie
van het ministerie waren gemaakt. Een groot deel van de Nederlandse documen-
taireproductie uit de jaren vijftig moet hij zo op het witte doek hebben aan-
schouwd, voor zover dit al niet gebeurde door persoonlijke contacten aan bijvoor-
beeld de vaste regisseurstafel in de kantine van Cinetone, de filmstudio in het grote
bakstenen gebouw aan de Duivendrechtsekade in Duivendrecht. Cinetone was
niet alleen de plaats waar in Nederland de studio-opnamen voor speelfilms werden
gemaakt, er bevonden zich ook een ontwikkellaboratorium en montage- en ge-
luidsfaciliteiten en er kon apparatuur worden gehuurd, zodat documentairema-
kers elkaar er altijd weer tegenkwamen. 

Zelfs de als eenzelvig bekendstaande Herman van der Horst was hier te vin-
den. Hij was in de eerste naoorlogse decennia naast Haanstra Nederlands be-
langrijkste documentarist. Zonder enige filmkennis was hij in de Tweede We-
reldoorlog op Texel begonnen met filmen in de natuur en op basis van de resul-
taten die hij boekte kreeg hij meteen na de bevrijding zijn eerste opdracht van
het Departement van Wederopbouw. Al in  ontving hij een eervolle vermel-
ding op het festival van Cannes voor de vlinderfilm Metamorfose en het jaar daar-
op won hij er een prijs met de opdrachtfilm Ontluisterd land over het opruimen
van bunkers en het herstel van het landschap. Diverse wederopbouwfilms en
grote prijzen in onder meer Cannes en Berlijn volgden. Zijn werk werd geken-
merkt door sterke ritmiek, dramatisering en een nadrukkelijke aanwezigheid
van het geluid. Van der Horst werkte als een eenling en kwam vrijwel alleen in de
bioscoop voor zijn eigen premières. Behalve wanneer hij jurylid was op een fes-
tival in het buitenland zag hij nauwelijks films van anderen.

De belangrijkste vooroorlogse Nederlandse filmmaker die zich in Haanstra’s
milieu bewoog was Max de Haas. Begonnen bij Polygoon behoorde hij tot de





avant-garde van eind jaren twintig, begin jaren dertig. Zijn bekendste film was
Ballade van den hoogen hoed (), een associatieve film over de lotgevallen van
een hoed, die op een voor Nederlandse begrippen ongekend vrije, originele ma-
nier humor, surrealisme, commentaar op de wapenwedloop en beelden uit het
dagelijks leven in Amsterdam met elkaar verenigde. Het was misschien wel de
beste Nederlandse kunstzinnige documentaire van voor de oorlog, maar repre-
sentatief voor de Nederlandse documentaire uit die tijd is hij niet: de hoedenbal-
lade mist volledig het strakke dynamische en de adoratie voor de techniek van
veel andere films. In de jaren vijftig leverde Max de Haas nog elk jaar een paar
films af en Haanstra was via Cannes, de filmersbijeenkomsten en ander persoon-
lijk contact bekend met zijn werk, waardoor de oude rot eigenlijk zijn belang-
rijkste directe verbinding met de vooroorlogse documentaire vormde. 

Het voormalig Filmliga-bestuurslid Mannus Franken keerde zomer  te-
rug uit Indonesië en maakte nog een korte door Van Moock geproduceerde film,
maar veel invloed had hij met zijn werk niet meer in de laatste jaren voor hij zomer
 overleed. Liga-filmer Joris Ivens zat sinds  in het buitenland en zijn
films werden in de jaren na de Tweede Wereldoorlog weinig in Nederland ver-
toond. Het is heel goed mogelijk dat Haanstra pas tijdens de opening van het
Filmmuseum in  voor het eerst iets van de oudere voorganger zag: naast Panta
rhei stond hier een deel van Ivens’ film Zuiderzee uit  op het programma. 

Hij was toen al vergevorderd met zijn eigen film Dijkbouw voor het oliebe-
drijf Shell die weer door Van Moock werd geproduceerd. In deze opdrachtfilm
moest worden uitgelegd hoe een nieuwe door het bedrijf ontwikkelde asfalttech-
niek de aanleg van dijken sneller en goedkoper maakte. Voor de opnamen ver-
bleef de filmploeg, die naast Haanstra uit onder meer Ytzen Brusse en Wim van
der Velde bestond, wekenlang op een werkeiland in het IJsselmeer, waar de aan-
leg van een dijk voor de Flevopolder in volle gang was. Op de maandagochten-
den ging het met een sleepboot vanuit Edam naar het eiland, er werd overnacht
in de dijkwerkersbarakken met een biljart als enige vertier en zaterdagmiddag
keerde de crew aan het einde van de werkweek weer terug naar de vaste wal om
maandag opnieuw op de boot te stappen. De zesdaagse werkweek was nog ge-
woon en de dijkwerkers hadden vaak arbeidsperioden van meerdere weken van
zeven werkdagen achter elkaar. Zonder afbreuk te doen aan de informatieve
functie, maakte Haanstra in zijn film effectief gebruik van de visuele aantrekke-
lijkheden van het dynamische werkproces, de fascinerende machines en de her-
oïek van de strijd tegen de zee. Draaiende kranen, zandstortende grijpers, bag-
germolens en grote, modderspugende pijpen werden met grote vaardigheid
door elkaar gemonteerd, terwijl de arbeiders in beeld werden gebracht zoals dat





in de Nederlandse documentaire sinds eind jaren twintig vaak gebeurde: close-
ups van harde werkers met stoere verweerde koppen. ‘Zwoegen en volharden,
dat is de traditie van de dijkbouw in Nederland,’ sprak de voice-over. Ivens’ Zui-
derzee lijkt er duidelijke sporen in te hebben nagelaten. 

In de wereld waarin de nieuwe regisseurs terechtkwamen, bleken nog andere be-
langen in het spel te zijn dan de nobele kunst van het filmmaken. Dat werd in
hun ogen cynisch genoeg duidelijk na de watersnoodramp die Zeeland, West-Bra-
bant en de Zuid-Hollandse eilanden trof in de nacht van  januari op  februari
. Meer dan  mensen kwamen om. Zodra de eerste onheilstijdingen door-
drongen, vertrok een aantal cameraploegen van Polygoon-Profilti voor het bio-
scoopjournaal naar het getroffen gebied. Voor de nog weinig bekeken televisie was
Multifilm onderweg in het rampgebied en in samenwerking met Cinetone Studio’s
gingen zelfstandige filmmakers als Brusse, Haanstra, Van der Horst en Van Haren
Noman aan het werk. Zij verdeelden het overstromingsgebied onderling in re-
gio’s.Maar terwijl de beelden van Polygoon binnen de kortste keren te zien waren
op het witte doek en die van Multifilm in ieder geval op televisie, konden de zelf-
standigen tot hun woede het Nederlandse publiek niet bereiken. Pas later werd
hun materiaal hier en daar gebruikt. Ze waren ervan overtuigd dat Polygoon-Pro-
filti hier met zijn monopolie in de bioscopen verantwoordelijk voor was.

Voor Bert Haanstra ontstond er een volgend wrijvingspunt met Polygoon toen
dit bedrijf in  een eigen kleurenlaboratorium opende voor de professionele
filmwereld. Haanstra, Brusse, Van der Horst en De Haas werden uitgenodigd het
kleurenlab te komen bezichtigen, natuurlijk in de hoop dat de bezoekers hun
films voortaan bij Polygoon zouden laten afwerken. Ze kwamen niet opdagen,
waarover het bedrijf in een brief aan het viertal zijn teleurstelling uitsprak. Maar
Haanstra had toen al eigen voorkeuren wanneer het ging om kleurenfilm en de
afwerking daarvan. Hij gebruikte Kodak Eastman Color mm-film die hij naar
het Technicolor-laboratorium in West-Drayton in Engeland stuurde. Toen hij
van  een opdracht kreeg voor een kleurenfilm over Rembrandt, stelde hij
zelfs als voorwaarde dat Polygoon geen producent werd omdat hij zijn keuzevrij-
heid ten aanzien van materiaal en laboratorium wilde behouden. De kwestie van
de vrije laboratoriumkeuze keerde rond verschillende projecten terug, waarbij
Haanstra van geen wijken wilde weten. Voor een deel kwam deze houding mis-
schien voort uit aversie tegen Polygoon, belangrijker was zijn ambachtelijke per-
fectionisme. Hij bleef tot in de jaren zeventig klant bij het Britse Technicolor,
waarmee hij een intensieve band kreeg, tot uiting komend in persoonlijke bezoe-
ken en een omvangrijke correspondentie over kleurcorrecties en andere techni-





sche details. De subsidiegevers zagen liever dat hij gebruik maakte van een Neder-
lands laboratorium, maar lieten hem toch zijn gang gaan.

Al na een paar jaar was Haanstra niet meer weg te denken uit de Nederlandse
filmwereld. Hij was haast uit het niets komen opduiken. In  bestond hij als
filmer nog niet eens en in  won hij een Grand Prix in Cannes. In enkele jaren
was de dilettant een professional geworden. De leerschool die hij met Myrte en de
demonen had doorlopen, had hem op elk gebied ervaring opgeleverd en ook van
de hechte samenwerking in de kring rond Van Moock had hij veel kunnen opste-
ken. In Spiegel van Holland en Panta rhei is de geest van de Filmliga te voelen die
via Van Moock tot hem was gekomen, maar toch leken ze niet op iets wat al eerder
was gedaan. In Dijkbouw sloot hij directer aan bij de filmesthetiek van voor de
oorlog. Het was meteen de laatste keer. 

Het toonaangevende tijdschrift Filmforum schreef al in  in een overzichts-
stuk over zijn werk tot op dat moment: ‘Haanstra behoort met Herman van der
Horst tot de jongeren die niet (meer) rechtstreeks geïnspireerd of beïnvloed zijn
door de Avantgarde uit de jaren twintig.’ Een oordeel dat enig gewicht in de
schaal legt, omdat Filmforum het belangrijkste naoorlogse platform was waar de
ideeën van diezelfde avant-garde in ere werden gehouden. 

Haanstra had ook weinig behoefte aan systematische kennis over wat vooraf
was gegaan. Een intellectuele benadering van film had hij niet en die interesseer-
de hem ook niet. ‘Ik heb eigenlijk heel weinig oude films gezien,’ zei hij in 

in een interview. Het jaar daarop wist de gewoonlijk uitstekend geïnformeerde
recensente van het Algemeen Handelsblad Ellen Waller te melden dat hij nog nooit
een film had gezien van Sergej Eisenstein, de Sovjetregisseur die tot de grote voor-
beelden van de Filmliga behoorde. Haanstra bleef een eigen weg gaan op gerui-
me afstand van stromingen, theorieën, modes en modellen. Trial and error en ei-
gen intuïtie bleven het belangrijkst – typische kenmerken van de autodidact.
Zijn passie voor film was sinds zijn jeugd bepaald door de magie van het zelf ma-
ken van films, verbonden met liefde voor de techniek en het materiaal. Eenmaal
volwassen wist hij zijn eigen kijk op de wereld in film om te zetten. Om het ro-
mantisch aan te zetten: hij had niet meer nodig dan zichzelf, zijn materiaal en
een goed onderwerp. Wilde hij wat van anderen leren, dan zocht hij het vooral
in Groot-Brittannië.









   

Heldere, zakelijke documentaires



Haanstra en zijn crew voor Shell aan het werk in Indonesië ()
, /



De meest onderschatte episode uit Bert Haanstra’s filmloopbaan is die van zijn
werk voor Shell. Het belang ervan wordt niet alleen bepaald door de films die hij
voor dit bedrijf maakte, maar misschien nog meer door de nieuwe houding te-
genover de documentairefilm die hij er opdeed. Dat er voor deze kant van zijn
werk weinig aandacht is geweest, heeft verschillende redenen. De eerste is dat
veelbekroonde films en bioscoopsuccessen nu eenmaal meer aandacht trekken
dan opdrachtfilms voor een internationaal bedrijf. Een tweede reden is dat de
nieuwe filmlichting van de jaren zestig selectief naar zijn werk is gaan kijken:
naar die films die pasten in een vooropgezet oordeel. De toen ontstane opvattin-
gen hebben nog lang daarna invloed uitgeoefend. Dit alles komt nog uitvoeriger
ter sprake. Haanstra zelf vond zijn werk voor Shell allerminst bijzaak. In een in-
terview in  noemde hij Spiegel van Holland en Panta rhei ‘vingeroefeningen’
die voorafgingen aan het ‘grotere werk’. Zijn films voor Shell waren dat grotere
werk. Hij verwees naar het voorbeeld van ‘de Engelse documentaire school rond
John Grierson’, die hij omschreef als ‘de bakermat van de heldere, zakelijke do-
cumentaire’.

In  had Bert Haanstra de Brit sir Arthur Elton ontmoet, afgestudeerd in
Cambridge en leider van de in Londen gevestigde Shell Film Unit. Elton was in
Nederland op zoek naar nieuw talent. De ontmoeting bleek vruchtbaar, want
het jaar daarop gaf Shell hem de opdracht voor Dijkbouw. Het werd het begin
van een intensieve samenwerking met het Brits-Nederlandse bedrijf die tot be-
gin jaren zestig zou voortduren. Arthur Elton kwam door de jaren heen geregeld
langs bij de Haanstra’s. Voor Nita en de kinderen werd hij ‘Oom Jesses’ omdat
hij op alles ‘Yes, yes’ zei. 

Bij Shell kwam Haanstra terecht in ‘een paradijs voor filmmakers’, zoals ca-
meraman Eddy van der Enden het eens uitdrukte. Hij sprak uit ervaring, want
in de jaren vijftig en zestig maakte hij zelf talrijke films voor Shell. De roem-
ruchte Shell Film Unit vertegenwoordigde een schat aan ervaring op het gebied
van de documentaire, dankzij een geschiedenis die terugging tot de jaren twin-
tig, het begin van de Britse documentaire beweging rond filmmaker en organi-
sator John Grierson. De Schot Grierson had in Glasgow Engels en filosofie ge-
studeerd en had er gesympathiseerd met de arbeidersbeweging die er bloeide in





havens en op scheepswerven. Zijn roeping vond hij in de documentaire film,
waarin hij hoopte ook zijn socialistische overtuigingen kwijt te kunnen. Hoewel
er al sinds het begin van de cinema non-fictiefilms bestonden, was het woord do-
cumentaire slechts af en toe gevallen. Het werd een scherper omschreven begrip
in de internationale filmwereld nadat Grierson het in  had gedefinieerd als
‘the creative treatment of actuality’. Tot in de jaren zestig was dit de breed aan-
vaarde omschrijving voor de ware documentaire.

Grierson was iemand die dingen in beweging kon zetten: hij werd de grote
promotor van de Film Unit, de filmgroepgedachte. Non-fictiefilms in opdracht
van de overheid of het bedrijfsleven werden al sinds de jaren tien van de twintig-
ste eeuw overal in de geïndustrialiseerde wereld gemaakt. Nieuw echter was dat
Grierson zulke opdrachtgevers ertoe bracht geen afzonderlijke films te bestellen,
maar een eigen filmgroep in het leven te roepen waar vooraanstaande professio-
nals uit de filmsector het voor het zeggen kregen. Grierson maakte de opdracht-
gevers duidelijk dat ze, door de filmgroepen hun eigen gang te laten gaan, hun
eigen prestige bevorderden en goodwill kweekten bij het publiek. Zo kregen ver-
schillende Britse (semi-)overheidsinstellingen op Griersons initiatief eigen film-
groepen, waarna ook een aantal grote bedrijven dit voorbeeld volgde. Shell vorm-
de na een rapport van Grierson uit  de Shell Film Unit. De meeste vooraan-
staande Britse documentaristen van de jaren dertig, veertig en vijftig behoorden
tot de beweging rond Grierson en maakten bijna uitsluitend opdrachtfilms. Het
zal duidelijk zijn dat de werkelijkheid niet altijd verliep volgens Griersons ide-
aalbeeld: in de praktijk ontstonden er nogal eens conflicten tussen filmmakers
en opdrachtgevers.

De zogeheten Britse documentaire beweging werd een begrip in de internatio-
nale filmwereld. Grierson en het merendeel van zijn compagnons en medewer-
kers waren links georiënteerd. Met hun films wisten ze het leven van arbeiders,
vissers en andere ‘gewone mensen’ onder de aandacht te brengen, over de grenzen
van de verschillende klassen en lagen van de bevolking heen, die in Groot-Brit-
tannië meer dan elders streng gescheiden van elkaar leefden. Volgens Grierson
moest burgerschap de eerste drijfveer voor documentaristen zijn. ‘Ze zijn verstan-
dig genoeg om kunst te beschouwen als een bijproduct van de taak die wordt ver-
richt. Het tegengestelde streven, waarin het bijproduct op de eerste plaats wordt
gesteld […] is altijd een uitdrukking van zelfzuchtige rijkdom, gemakzucht en es-
thetische decadentie.’ Wanneer ze een sociale kwestie aan de orde stelden, bleef
de basisgedachte wel dat het probleem gezamenlijk moest worden opgelost door
de overheid, het bedrijfsleven en de bevolking, met andere woorden, samen met
de opdrachtgever. In  maakten Arthur Elton en Edgar Anstey voor een gas-





bedrijfHousing Problems. Het antwoord op de schrijnende huisvestingsproblemen
die erin te zien zijn, wordt gezocht in een overheidsbeleid van afbraak van sloppen-
wijken en de bouw van nieuwe huizen, voorzien van een gasaansluiting. Dankzij
de Grierson-doctrine kregen opdrachtgevers aanzien en een kans zich van hun so-
ciale kant te tonen, terwijl de Griersonians konden doorgaan met wat ze bij alle
sociale bedoelingen toch het liefst deden: films maken.

Toen Londen in  door de Duitsers werd gebombardeerd, had de collectie
Shell-films al een aardige omvang bereikt en de blikken werden ijlings in veilig-
heid gebracht in een varkensstal op Griersons boerderij in Kent. Maar het werk
van de Film Unit ging ook in de oorlog door. Shell vervaardigde een groot aantal
voorlichtingsfilms voor de Britse regering die onder leiding stond van de conser-
vatief Winston Churchill. Toen er na de oorlog een Labour-regering aan de macht
kwam, vonden de linkse Britse documentaristen dit slecht nieuws, hoe tegenstrij-
dig dit op het eerste gezicht ook mag lijken. De nachtmerrie van de filmmakers,
verklaarde Griersons compagnon Basil Wright in de jaren zeventig, was te moe-
ten werken voor arbeidersorganisaties waar de ruimdenkendheid op filmgebied
ver te zoeken was en de bemoeizucht groot: ‘All the good sponsors were bloody
capitalists.’ De Labour-regering had minder oog voor creatieve vrijheid. Ze wil-
de de controle op overheidsdocumentaires niet uit handen geven aan filmvaklie-
den en zo verdween een aantal filmgroepen bij publieke instellingen van het to-
neel. De kapitalistische Shell Film Unit onder leiding van een aantal sociaal-de-
mocraten bleef intussen groeien en werd een van de langstlevende en meest
succesvolle loten aan de stam van de Grierson-beweging. 

Hoewel er belangrijke onderlinge verschillen bestonden tussen de filmmakers
rond Grierson was er een grootste gemene deler. Die omschreef Haanstra bij-
zonder treffend toen hij zei dat de beweging de bakermat was van de heldere, za-
kelijke documentaire. Vanaf het begin van hun beweging rond  koesterden
de Britse filmers een grote passie voor het medium en streefden ze naar de hoog-
ste kwaliteit. Maar ze lieten zich hierbij minder dan bijvoorbeeld hun Neder-
landse collega’s uit die tijd leiden door de gedachte dat ze filmkunstenaars moes-
ten zijn. Wanneer de Britse en de Nederlandse vooroorlogse documentaire met
elkaar worden vergeleken, zijn vorm en inhoud bij beide belangrijk, maar in En-
geland ligt de nadruk op de inhoud en in Nederland op de vorm. Ook in Groot-
Brittannië werden films gemaakt die om hun kunstzinnigheid nog steeds tot de
klassieken behoren, zoals Nightmail van Harry Watt en Basil Wright uit .
Maar bij de meeste gaat het om voorlichting, informatie, uitleg of propaganda,
ten dienste waarvan de filmische middelen goed maar meestal terughoudend
worden gebruikt.





Bert Haanstra’s contactman Arthur Elton was in  op voordracht van John
Grierson hoofd van de Shell Film Unit geworden en hij zou er tot zijn dood in
 aan verbonden blijven. Alleen al in de periode - produceerde Elton
niet minder dan  films voor Shell, terwijl er ook nog andere producenten
rondliepen met een indrukwekkende staat van dienst.

Het algemene doel van de Shell Film Unit, zo legde Elton in de jaren vijftig
uit, was ‘over de hele wereld een beeld te presenteren van een grootse en vooruit-
strevende industriële onderneming, met een enorm reservoir aan kennis en vak-
manschap en een levend besef van haar internationale verantwoordelijkheid te-
genover de volkeren van de wereld, die haar klanten zijn’. De Shell-films moes-
ten neutrale voorlichting geven, nuttig zijn voor de toeschouwers en geen eigen
producten aan de man brengen: ze mochten niet het karakter van een reclame-
film krijgen. Niet voor niets werd bij Shell van ‘prestigefilms’ gesproken. Juist
doordat ze op afstand van het bedrijf bleven, werden ze interessant voor een
breed publiek, dat intussen best wist dat ze bij Shell vandaan kwamen, al was het
maar omdat aan het einde steevast de bekende schelp verscheen. 

De Shell Film Unit was in de ogen van John Grierson het beste voorbeeld van
samenwerking tussen documentaristen en een commercieel bedrijf. De filmac-
tiviteiten van het bedrijf kregen dan ook een enorme reikwijdte. Over de hele
wereld, van Alaska tot Zanzibar, waren bij de nationale Shell-vestigingen films
te leen, meestal gratis. In sommige landen reden vrachtwagens met mobiele pro-
jectie-eenheden rond om tot in de kleinste dorpen Shell-films te vertonen. Wie
films maakte voor het oliebedrijf was verzekerd van een massapubliek. In Neder-
land had Shell in  niet minder dan  verschillende films in roulatie. Vol-
gens een tijdschrift van Shell zelf waren ze te zien ‘aan boord van de Rotterdam
op weg naar New York, in de gymnastiekzaal van een school, in het clubhuis van
een jeugdgroep, op de beeldbuis van de televisie, in de kantines van grote bedrij-
ven, op het grasveld van een bungalowkamp, in het ontspanningslokaal van de
politie, en zelfs in de gevangenis’. Verder meldde Shell dat alleen al in Nederland
jaarlijks ongeveer een miljoen mensen een film zag die door het bedrijf was uitge-
bracht. Door al zijn filmproductie-, distributie- en vertoningsactiviteiten kreeg
Shell een unieke plaats in de geschiedenis van de documentaire. Haanstra kwam
dus terecht in een omgeving waar veel cinematografische kennis geconcentreerd
was. Bovendien deed hij er Britse contacten op, die ook voor zijn andere werk
nuttig zouden blijken. 

Nog voor de première van Dijkbouw ging hij najaar  enkele maanden naar
Indonesië ter voorbereiding van een volgend Shell-project. Als boordfotograaf





had hij er voor de oorlog met de Dempo enkele reis nog een paar weken voor no-
dig gehad om in de toenmalige kolonie Nederlands-Indië te komen. Nu was hij
met een Constellation van de  in tweeënhalve dag in onafhankelijk Indone-
sië. Hier zou het grootste deel van een vierdelige serie zwart-witfilms worden op-
genomen die ‘de productieserie’ werd genoemd. De delen gingen The Changing
Earth, The Search for Oil, The Wildcat en The Oilfield heten en toonden samen het
hele proces vanaf het ontstaan van aardolie tot en met de commerciële winning
ervan. 

Tussen juli en eind december  zat hij voor de opnamen voor deze serie op-
nieuw in Indonesië. Ditmaal had hij een omvangrijke crew bij zich. Bijzondere
sympathie vatte de regisseur op voor zijn Indonesische regieassistent Jazir Mar-
zuki, ‘een prachtjongen’ die hij bij Shell aanbeval voor een filmopleiding in Eu-
ropa. Marzuki werd regisseur bij de Shell Film Unit en vestigde zich later als
filmmaker in New York. Haanstra was goed te spreken over de Indonesische le-
den van de crew, die hij in een brief aan Nita omschreef als ‘prima knapen, zo be-
schaafd en aardig, dat ze zéér gunstig afsteken bij onze Holl. afdeling, waarbij
vooral Erends nogal eens vieze taal uitbraakt. Geen enkel goed gesprek kun je in
feite met ze hebben, wel met de Indonesische jongens.’ Ronny Erends was de
Nederlandse editor, die de ploeg ook tijdens de draaidagen vergezelde. Ondui-
delijk blijft waar op deze beschavingsladder de uit België afkomstige cameraman
Prosper Dekeukeleire moet worden ingedeeld. Er werd gewerkt op talrijke loca-
ties op Sumatra, Java en Borneo (Kalimantan). Het vervoer tussen de eilanden
ging door de lucht met een Shell-Dakota, bij het vervoer te land was alleen al
voor de apparatuur een grote vrachtwagen nodig, wanneer er tenminste wegen
waren. Tochten door het oerwoud gingen met kano’s en dragers. Zo werden de
opnamen van geologisch veldonderzoek gemaakt in het oerwoud van Zuid-Su-
matra, stroomopwaarts aan de rivier de Batanghari, waar je alleen over het water
kon komen.

Het eindresultaat van al deze inspanningen ziet eruit alsof het moeiteloos tot
stand is gekomen. In werkelijkheid ging er veel mis. Terwijl Haanstra en zijn
crew in Indonesië aan het werk waren, gingen zendingen met het geschoten
zwart-witmateriaal naar een ontwikkellaboratorium in Nederland. Pas weken
later kwam er van de andere kant van de wereld bericht over de kwaliteit van de
opnamen. Vanaf het olieveld bij Prabumulih op Sumatra schreef Haanstra aan
Nita: ‘Vandaag hebben we de klap van ons leven gehad. We kregen uit Den Haag
het ontstellende bericht dat een hele zending van  dagen werk bedorven is.’
Het lab weet het aan de hitte waaronder in Indonesië werd gewerkt, maar de re-
gisseur weerlegde dit met proeven en legde de oorzaak bij het laboratorium zelf.





Overdoen was moeilijk omdat er honderden of duizenden kilometers voor ge-
reisd moest worden. 

Ondanks intensieve voorbereidingen was improviseren in de praktijk onver-
mijdelijk. Werd in het draaiboek een boortoren met een dieselmotor vermeld,
dan constateerden Haanstra en de zijnen ter plaatse dat de technici de enige to-
ren die daaraan voldeed net buiten bedrijf aan het stellen waren, zodat de rest
van de opnamen bij elkaar moest worden geschoten bij vijf of zes verschillende
torens met stoommachines die angstvallig buiten beeld werden gehouden. De
werkelijkheid was vaker anders dan de theorie: ‘Mensen werken soms op blote
voeten, versleten kleding, klimmen in de spanten [van de boortoren] liefst zon-
der beveiliging omdat ze zich dan veiliger voelen’. Voor representatie naar buiten
waren de beelden hiervan ‘minder geschikt’. Op een van de olievelden kreeg de
crew een stroom olie over zich heen uit een plotseling in werking tredende pijp.
Hun belangrijkste camera werd alleen maar gered doordat er toevallig net een
zonnescherm boven werd gehouden. Ook de Indonesische overheid zorgde
soms voor belemmeringen. Een van de eerste fasen in de speurtocht naar olie is
luchtkartering, het systematisch fotograferen van het grondgebied. De kartering
werd toegestaan, hoewel die ideaal was voor wie wilde spioneren, maar andere
opnamen vanuit een vliegtuig werden verboden. Voor dit gedeelte van de film
moesten daarom aanvullende opnamen in Venezuela worden besteld. ‘Wat zal
destijds Flaherty ook hebben gesukkeld! Ik waardeer die film nu des te meer!’
schreef Haanstra over de oliefilm Louisiana Story die de Amerikaanse documen-
tarist Robert Flaherty had gemaakt in opdracht van concurrent Standard Oil,
die Shell op het filmpad probeerde te volgen.

Tussendoor probeerde hij in Indonesië een film te maken over de Ramayana,
een oud hindoeïstisch epos dat hij in beeld dacht te brengen door reliëfs van de
Brampanan-tempels op Java te combineren met Balinese dansen. Waar zijn be-
langstelling voor het onderwerp precies uit bestond, is onduidelijk, maar twee
vooroorlogse bezoeken aan Java en de reizen voor de Shell-film hadden klaarblij-
kelijk interesse voor deze cultuur opgewekt. Het project liep op niets uit omdat
het werk voor Shell langer duurde dan gepland en de Indonesische regering po-
litieke bezwaren had: ze wilde niet dat een dergelijk nationaal thema werd be-
handeld met de Nederlandse (semi-)overheidssubsidie die Haanstra ervoor wil-
de aanvragen. Intussen liet het geld dat Djakarta zelf toezegde zo lang op zich
wachten dat hij het plan liet varen. Terug in Nederland kwam het vervolgens
nog wel tot een variant op het hindoeïstische thema. In de Cinetone Studio’s
nam hij begin  met twee gelijktijdig lopende camera’s een film van tien mi-
nuten op met de titel God Shiva. Het is een – voor Europese ogen? – weinig op-





zienbarende registratie van een hofdans die tegen een gigantisch wolkendecor
wordt uitgevoerd door de al wat oudere Javaanse prins en danser Raden Mas Jod-
jana. God Shiva werd gefinancierd door Sticusa, de stichting voor culturele sa-
menwerking, in het bijzonder met de (voormalige) Nederlandse koloniën. De
schrijver-filmer Anton Koolhaas had er de leiding.

Shells productieserie werd door Ronny Erends degelijk en dynamisch gemon-
teerd. Gezien Haanstra’s passie voor juist deze fase van het filmmaken heeft hij
Erends ‘vieze taal’ ongetwijfeld getrotseerd om er in de montagekamer bij te zijn.
In het eerste deel, dat opnamen uit de hele wereld bevat, maakt de toeschouwer
via fraaie beelden van landschappen, rotsen, golven, kloven, gletsjers en vulkanen
kennis met verschijnselen als erosie en andere veranderingen in de aardkorst,
waarna met behulp van eenvoudige animatie wordt getoond hoe plankton in die-
pe aardlagen terechtkomt en daar in olie en gas verandert. De volgende delen to-
nen de verschillende stadia in de praktijk van de oliewinning, van geologisch on-
derzoek en proefboringen tot de bouw van boortorens en zelfs de creatie van hele
woongemeenschappen inclusief scholen en winkels, wanneer een olieveld een-
maal in bedrijf wordt genomen. 

De effectieve montage en ongewone camerastandpunten zijn filmisch interes-
sant, maar staan ten dienste van de technische uitleg. Haanstra’s productieserie
beantwoordde uitstekend aan het model van Stuart Legg, ook al een Grierson-
man en een van Shells belangrijkste producenten, die in de jaren vijftig eens
heeft geprobeerd algemene kenmerken in de films van het bedrijf aan te wijzen.
Hij sprak van spaarzame, precieze presentatie zonder overbodige show en een
compromisloze trouw aan de technologische feiten en de logica. Daarbij staat,
aldus Legg, het beeld voorop, commentaar wordt tot een strikt minimum be-
perkt en het drama in de films wordt bepaald door de wetenschappelijke inzich-
ten die worden geopenbaard. De schoonheid wordt niet gecultiveerd, maar kan
zich niettemin in adembenemende vorm voordoen. Eindresultaat van deze aan-
pak is ‘authentieke communicatie tussen de wetenschap en de gewone wereld’.

Voor zijn volgende Shell-opdracht moest Bert Haanstra lang in Londen zijn.
Het hele gezin ging dit keer mee en van oktober  tot half maart bewoon-
den ze een bescheiden huis in Hendon, een van de voorsteden aan de noordwest-
kant van de stad. De eerdere perioden van Berts afwezigheid waren Nita zwaar
gevallen. Dat was al begonnen rond de geboorte van Rimko, toen hij voor Myrte
en de demonen in Engeland zat. Toen hij in  twee weken naar Cannes was,
schreef ze dat Rimko had verzucht: ‘Papa blijft lang weg.’ Maar ze vond het voor-
al zelf moeilijk overal alleen voor te staan. Rimko Haanstra vertelde later: ‘Ik zei





altijd als ik een vliegtuig zag: “Daar zit mijn papa in.” Mijn moeder was dan tot
tranen toe bewogen, maar ik heb hem nooit bewust gemist, want hij maakte het
ruimschoots goed als hij terug was. Het was een leuke vader. Vliegers maken en
dat soort dingen.’ Ook tijdens Haanstra’s langdurige verblijf in Indonesië zat
Nita alleen met Rimko en Jurre in Amsterdam. Ze was nog een tijd ziek ook en
schreef haar echtgenoot: ‘Als je weer thuis bent moet je ook % je best doen
dat we een geregelder leven krijgen, want ik moet nog jaren zo voort met de
kleintjes.’

Door hun verblijf in Londen misten ze de opening van de schilderijenexposi-
tie van opa Folkert Haanstra in het Amsterdamse Stedelijk Museum op  okto-
ber . Bert Haanstra belde naar het Stedelijk om zijn vader met deze mijlpaal
te feliciteren. ‘Vader heeft een mooie grote zaal naast Van Gogh,’ schreef zijn
moeder naar Londen. Ongeveer tien tot vijftien van Folkert Haanstra’s werken
waren er opgehangen in meerdere groepjes van twee en drie. Directeur Willem
Sandberg en adjunct Hans Jaffé waren bij de opening aanwezig en conservator
Wim Kersten hield een toespraak. ‘Het was de dag van zijn leven en ik niet min-
der trots,’ berichtte de echtgenote van de schilder. Na afloop kocht het Stedelijk
twee Haanstra’s aan en de maker voegde daar nog twee schenkingen aan toe. Het
waren halfabstracte landschappen, waarvan een in olieverf en drie in tempera
met opvallend heldere pasteltinten.

In een Londense studio werden opnamen gemaakt voor de film die The Rival
World zou gaan heten en die moest gaan over de bedreiging die insecten vormden
voor de gezondheid van mens en gewas. Daar viel met bestrijdingsmiddelen een
eind aan te maken. De titel The Rival World geeft nog iets scherper dan de Neder-
landse Strijd zonder einde aan welke boodschap de film heeft. ‘Het is vernietigen
of zelf vernietigd worden,’ aldus de voice-over. Om de tegenstelling tussen de ri-
valiserende kampen extra reliëf te geven wordt voorgerekend dat op vijf vierkante
kilometer gemiddeld net zoveel insecten wonen als er mensen op de hele aarde
zijn. De Engelse cameraman Sidney Beadle, specialist in micro- en macrofilmen,
maakte de opnamen die op het witte doek reuzeninsecten te zien gaven, die hun
eieren en larven in menselijk voedsel deponeren en met hun akelige kaken allerlei
land- en tuinbouwproducten wegknagen.Het werk in de Londense studio bleek
op zich al een effectief bestrijdingsmiddel: voor de binnenopnamen op ongevoe-
lige kleurenfilm was zoveel verlichting nodig dat de insecten door de hitte voor-
tijdig het loodje legden. Daarom werd geprobeerd enige verkoeling te brengen
door het licht door flessen met gedistilleerd water te laten vallen.

Voor de buitenopnamen reisde Haanstra naar Kenia, Soedan en Tanganyika
(nu Tanzania) waar slachtoffers van verschillende door insecten overgebrachte





ziekten te vinden waren en de werkzaamheden van zespotigen, larven en rupsen
in het vrije veld konden worden geobserveerd. Tegenover de uitzichtloze strijd
die de lokale bevolking met de insecten voert – met wat takkenbossen wordt ge-
probeerd de strijd tegen een sprinkhanenovermacht aan te binden – stelt de film
een moderne aanpak onder leiding van de Verenigde Naties, waardoor miljoe-
nen mensenlevens kunnen worden gered. In de meest spectaculaire sequentie,
opgenomen in Kenia, zijn twee bestrijdingsvliegtuigen te zien die een sprinkha-
nenzwerm van  kilometer lang en acht kilometer breed besproeien met een
niet nader genoemd bestrijdingsmiddel, waarschijnlijk . De camera is aan-
wezig in een van de toestellen en legt vast hoe de piloot de ruitenwissers moet
aanzetten om de dikke smurrie van duizenden sprinkhanen die op zijn ramen te
pletter vliegen weg te krijgen. Het begeleidende geluid van deze sprinkhanenre-
gen kon door het lawaai van de propellermotoren niet live worden opgenomen,
zodat in de studio erwten werden gegooid op een stuk plastic dat op de snaren
van een piano lag. Geheel zonder gevaar waren de opnamen in de zwerm niet
geweest, wist Haanstra’s Britse collega-Shell-filmer Alan Pendry te vertellen:
door de sprinkhanen had schade aan de motoren kunnen ontstaan en bovendien
vlogen er maraboes rond om de insecten te vangen.

Tijdens de Filmweek Arnhem in juni  ging de film in première, in novem-
ber dat jaar werd hij op primetime uitgezonden door de -televisie. De film
baarde veel opzien. Macro-filmopnamen van insecten die in full color op het
bioscoopdoek werden geprojecteerd waren in die tijd zeker niet alledaags en de
beelden van de sprinkhanenregen op de vliegtuigruit zijn klassiek geworden.
The Rival World bleef een paar decennia lang de populairste film uit de omvang-
rijke Shell-catalogus.

Begin  vertrok Haanstra naar Venezuela, waar hij als productieleider ging
werken voor de Venezolaanse Shell Film Unit. Het land was wereldwijd een van de
belangrijkste vindplaatsen van aardolie en het bedrijf had er grote belangen, reden
waarom er zowel voor internationale distributie als voor binnenlands gebruik films
werden gemaakt. De meeste vakmensen kwamen daarvoor van overzee, want in het
land zelf was weinig filmervaring.

Samen met Nita, de zevenjarige Rimko en de bijna vierjarige Jurre verliet Bert
Haanstra op  januari de haven van Antwerpen aan boord van de Bio Bio, een
vrachtschip met passagiersaccommodatie van de Zweedse Johnson Line. De reis
naar Caracas duurde haast twee weken, waarvan een deel in stormachtig weer,
zodat Nita dagenlang zeeziek in bed lag, terwijl de kinderen zich vermaakten
met de bemanning. Na aankomst werd het gezin ondergebracht in een van de





duurste hotels van Caracas, zodat ze van daaruit op zoek konden naar een huis.
‘Maar alleen aan fooien, die voor onze rekening zijn, geven we al veel en veel
meer uit dan ons normale leven zou kosten.’ Drie weken later betrokken ze een
flatje, ‘klein en knus en licht, van alle gemakken voorzien, alles zo helder en pret-
tig, voor ƒ ,- gulden per maand’. Haanstra verdiende het respectabele be-
drag van  dollar in de maand (ruwweg  toenmalige guldens) plus onkos-
ten, maar het verblijf was duur en Nita besloot algauw geen hulp in de huishou-
ding te nemen en Rimko thuis les te geven. ‘We willen toch zo graag proberen
iets over te houden en daarom doe ik zoveel mogelijk zelf.’

Caracas viel honderd procent mee. Er waren veel moderne gebouwen, vaak
moderner dan in Nederland, vonden ze, en de stad had een aangenaam, niet al te
heet klimaat. De veelkleurige bevolking maakte wel een rommelige indruk,
schreef Nita aan de familie thuis, ‘maar toch vind ik er iets heel goeds in zitten, dat
er hier geen merkbaar onderscheid gemaakt wordt, juist ook voor de kinderen is
dit erg belangrijk vind ik. Ze wennen zo aan alle huidskleuren en leren zodoende
alle mensen als hun gelijken te zien.’

Overdag zat Bert Haanstra op het kantoor van de Film Unit en soms was hij
langere tijd weg om bij filmopnamen op het Maracaibomeer of op locatie elders
aanwezig te zijn. Enkele films waaraan hij werkte, zijn The Sky is Ours, The Vis-
count en Borburata. Volgens een overzichtje dat hij na drie maanden maakte,
hermonteerde hij in Venezuela drie films, werkte hij mee aan de scripts van twee
andere en begeleidde hij nog drie films die in productie waren plus een aantal te-
levisiespotjes. In de volgende maanden is hier vermoedelijk nog het een en an-
der bijgekomen. Voor een van de filmprojecten wilde Haanstra in het binnen-
land de indianenstam der Motilones bezoeken, maar dat werd hem door een
missiepater dringend afgeraden: van deze Motilones kwam nooit een blanke le-
vend terug. Uiteindelijk werd een van hun dorpen maar vanuit de lucht ge-
filmd.

Zeven maanden na hun vertrek naar Venezuela keerden de Haanstra’s naar
Nederland terug, eerst per vliegtuig van Caracas naar Willemstad op Curaçao en
vandaar met de Bolivia van de Johnson Line naar Antwerpen. Kort na zijn terug-
keer werd Haanstra er nog wel even aan herinnerd dat politiek in Venezuela een
iets turbulenter aangelegenheid was dan in Nederland. Van de collega’s in Cara -
cas kwam bericht dat ze de Shell-film Cat Crackers moesten veranderen omdat er
een revolutie had plaatsgevonden tegen ‘de dictator’. Het militair regime van
Marcos Pérez Jiménez was afgezet en zijn minister van Mijnbouw was gevlucht.
De laatste speelde een prominente rol in de film en werd er nu met het oog op de
nieuwe omstandigheden uitgeknipt.





De Haanstra’s wisten in Zuid-Amerika  gulden te sparen, een eerste stap
naar een nieuw huis. Wat ze ongeveer wilden, was al te raden uit de zoektocht
die ze in Caracas hadden ondernomen. Het moest ‘modern’, ‘licht’ en ‘helder’
zijn, van alle gemakken voorzien en liever ‘klein, knus en licht’ dan ‘groot’, ‘don-
ker’ en ‘ouderwets ingericht’. Begin  kochten ze een huis aan de Lammert
van der Tongelaan  in Laren. Het was een tamelijk eenvoudig twee-onder-een-
kap nieuwbouwhuis met voor- en achtertuin. In de woonkamer kwamen meu-
bels die in de jaren vijftig in de mode waren, zoals een kersenhouten salontafeltje
met rotanstoelen eromheen. Later werd aan het huis een soort serre gebouwd die
als montagekamer dienstdeed en op de zolder kwam een twaalfpersoons projec-
tieruimte die bereikbaar was via een luik met uitschuiftrap. Zoon Rimko had
zijn slaapkamer boven het montagehok en omdat er van beneden af een verwar-
mingsbuis door zijn kamer liep, kon hij tot diep in de nacht de dialogen van zijn
vaders films horen, zodat hij ze al uit zijn hoofd kende voor alles klaar was. Alleen
de volgorde was nog een verrassing.

In de daaropvolgende jaren bleef Bert Haanstra tussen allerlei nieuwe projec-
ten door voor Shell werken. Maar toen Shell-man Stuart Legg hem in  vroeg
of hij beschikbaar was voor een verblijf van een jaar of langer in Teheran, bedankte
hij ervoor. Wel was hij van januari  tot maart  filmproductieconsultant
voor Shell in Nederland, wat in de praktijk betekende dat hij de leiding over de
filmproductie had. Hij was associate producer van de De lage landen () van
de jonge regisseur George Sluizer, die hij zelf bij Shell had aanbevolen. Sluizer
werd later vooral bekend als speelfilmregisseur, onder meer van de thriller Spoor-
loos.Haanstra produceerde verder Pattern of Supply van de Brit Alan Pendry en
begeleidde andere films waarvan er verschillende bij hem thuis werden gemon-
teerd.

Met John Grierson nam hij in Schotland het commentaar voor Pattern of
Supply op. Hij had deze documentarist voor het eerst ontmoet op het festival
van Cannes in . Toen Grierson de maker van Spiegel van Holland in het oog
kreeg, zou hij hebben gezegd: ‘Hé, ik had gedacht dat je ondersteboven zou lo-
pen.’ Haanstra schreef van zijn kant over de beroemde collega: ‘Een gesprek
met Grierson is zeer de moeite waard. Zijn oordeel is scherp, dikwijls nogal cy-
nisch en hij bezit een bijzonder gevoel voor humor.’ De Schot kwam meer-
maals bij de Haanstra’s op bezoek en volgens de familieoverlevering vroeg hij bij
een zo’n gelegenheid of hij tekeningen van de zevenjarige Jurre mocht gebruiken
voor This Wonderful World, het nieuws- en documentaireprogramma dat Grier -
son presenteerde voor de Schotse televisie. Aan Jurre vroeg hij: ‘Wat wil je ervoor
hebben?’ Jurre wilde rolschaatsen. Geheel in overeenstemming met zijn reputa-





tie van volksopvoeder kocht Grierson echter geen rolschaatsen. Hij ging met de
jonge kunstenaar naar de bank en gaf hem het benodigde bedrag in munten. ’s
Avonds kon op Jurres kamer het getik van zilver worden gehoord: hij telde zijn
guldens. Zo had Grierson hem iets bijgebracht over de waarde van geld...

Er ontstond een persoonlijke band tussen de twee filmmannen. Toen Grierson
in  overleed, schreef de The Glasgow Herald: ‘Hij hield het meest van lange
eenzame dagen aan zee, die alleen werden gedeeld met een of twee van de metge-
zellen die hem het liefst waren en die ook zout in hun aderen hadden – Bert Haan-
stra, de Nederlandse filmmaker, of Harry Watt.’ De laatste was een Schotse re-
gisseur van documentaires en speelfilms. 

Begin jaren zestig liep het Shell-tijdperk voor Haanstra ten einde. In  ont-
ving hij van het bedrijf nog een vast honorarium voor te verwachten productie-
werkzaamheden, maar die kwamen niet. Daarna was hij alleen nog als adviseur
bij enkele Shell-films betrokken, waaronder George Sluizers Chemie uit . 

Intussen maakte Haanstra ook buiten Shell industriefilms. Al in het midden van
de jaren vijftig stroomden alle mogelijke binnen- en buitenlandse verzoeken voor
opdrachtfilms binnen. De meeste gingen niet door omdat hij geen tijd had, ze
financieel of inhoudelijk onaantrekkelijk vond of omdat opdrachtgevers ontdek-
ten dat een film laten maken duurder was dan ze dachten. Een opdracht van de
Stork-motorenfabrieken in Hengelo kwam wel tot uitvoering. In werd onder
zijn productionele leiding, maar mogelijk zonder dat hij bij de opnamen aanwe-
zig was, de oerdegelijke industriefilm De fabricage van Stork-Ricardo Dieselmoto-
ren gemaakt, ook uitgebracht alsVolle kracht…! 

Voorjaar  nam hij van de Koninklijke Glasfabriek Leerdam en de Veree-
nigde Glasfabrieken in Schiedam een opdracht aan voor een zwart-witfilm die
Over glas gesproken ging heten. In Leerdam was het glas maken een meer dan
twee eeuwen oude traditie en de fabriek ter plaatse was een nationaal begrip. Hij
was er nauwelijks bezig of hij stelde voor gelijktijdig met de opdracht ook een
‘vrije en min of meer experimentele kleurenfilm’ over glas te maken, gericht op
‘zuiver filmische vormgeving’. Aan de begroting van  gulden voor deze ex-
tra film wilden de Glasfabrieken er wel  bijdragen, het ministerie van 

stelde  gulden beschikbaar en de rest nam de regisseur zelf voor zijn reke-
ning in ruil voor het recht op commerciële distributie. Van deze laatste af-
spraak zou hij geen spijt krijgen.

De vrije film Glas vormt een perfecte eenheid uit drie bestanddelen. Deze drie
elementen zou je kunnen noemen: ‘Het werk van glasblazers’, ‘Handenballet’ en
‘Komische intermezzi  en ‘. ‘Het werk’, het eerste deel, laat zien wat de werk-





zaamheden van glasblazers achtereenvolgens inhouden, in een vloeiende mon-
tage met blazende gezichten, handen en bewegingen. ‘Handenballet’ is een ele-
gante ritmische montage van alleen maar tijdens het werk bewegende handen.
Daartussenin en aan het slot zitten de komische intermezzi. Hier wordt het in-
dustriële proces in de glasfabriek ironisch bezien, begeleid door pesterige gelui-
den die de helse herrie in de fabriek vervangen. Deze bijna tekstloze beelden
waarin de moderne massaproductie een beetje te kijk wordt gezet, roepen associa-
ties op met de films van Jacques Tati die Haanstra toen al had gezien en die hij
enorm bewonderde. De feilbaarheid van de industrie wordt onderstreept wan-
neer we een grijpertje flesjes van een lopende band zien tillen. In de voice-over telt
Haanstra zelf monotoon de flesjes, tot de hals van nummer vijfduizenddriehon-
derdzesendertig breekt, zodat alleen de hals wordt opgetild, de onderkant blijft
staan en de volgende flesjes van de band beginnen te vallen: ‘Vijfduizenddriehon-
derdzesendertig…, vijfduizenddriehonderdzesendertig…, vijfduizenddriehon-
derdzesendertig…’ Pas na menselijk ingrijpen – een arbeider roept met de stem van
jazzmusicus Theo Loevendie ‘Hé, kijk uit!’ – kan het proces verder gaan: voor Bert
Haanstra was industrie mooi, wanneer de mens maar geen verlengstuk van de ma-
chine werd. Collega-filmmaker Louis van Gasteren, die Glas al in de montageka-
mer zag, vond wel dat de gekke geluidjes die een paar keer te horen waren als de
glasblazers in hun pijp bliezen niet konden, want ‘die mensen verpestten hun ge-
zondheid voor  gulden in de week’. Volgens Van Gasteren was Haanstra het met
zijn kritiek eens, maar was de mixage al klaar en was er niets meer aan te doen.

De muziek voor Glas kwam van jazzmusicus Pim Jacobs. Vond Haanstra het
ten tijde van De Muiderkring herleeft nog een aanbeveling dat hij géén jazz ge-
bruikte, nu was ook hij voor het gebruik van deze muziek gewonnen. In de glas-
film wordt duidelijk waarom: de snelle ritmes en de grilligheid ervan pasten uit-
stekend bij de montage, die al voltooid was toen Jacobs er zijn muziek bij maakte.
Intussen hield Haanstra net als eertijds in de schilderkunst ook wat de jazz betreft
het midden tussen de Scylla van de verstarring en de Charybdis van de culturele
modes: Pim Jacobs was bij de tijd, maar stond niet in de voorhoede van de jazz-
vernieuwing.

De filmische aantrekkelijkheid van de glasfabricage was al in  door Willy
Mullens en zijn firma Haghefilm ontdekt in Glasfabriek Leerdam en daarna door
onder anderen door Joris Ivens in Philips Radio (), Otto van Neijenhoff in
Glas (), Emiel van Moerkerken in Glas en kristal (), Polygoon in opnieuw
Glas (-), Willem van Malsen in een film die ook al Glas heette () en
ten slotte in Een goed begin is het halve werk () van opnieuw Van Neijenhoff.
Welke van deze films Bert Haanstra had gezien, is onduidelijk. In ieder geval ken-





de hij de Polygoon-film, waarvoor hij weinig waardering kon opbrengen. Daar-
naast kan hij – in Londen? – Robert Flahertys Industrial Britain () hebben ge-
zien. In deze film, die werd geproduceerd door John Grierson, komt de glasfabri-
cage uitvoerig in beeld. Of Haanstra Philips Radio had gezien, is twijfelachtig: de
enige vooralsnog bekende naoorlogse Nederlandse voorstelling van Ivens’ film
die vóór Glas werd gehouden, vond plaats in het Filmmuseum terwijl Haanstra
in Venezuela zat. Hij wist de filmische mogelijkheden van het onderwerp in ieder
geval weer verder uit te diepen dan zijn voorgangers. Het handenballet in Glas
vloeit haast vanzelf uit het onderwerp voort en ook in diverse eerdere glasfilms zit-
ten er aanzetten toe, maar toch had niemand er eerder zoveel mee gedaan. Hoe-
wel: Herman van der Horst had er een specialiteit van gemaakt te laten zien hoe
fascinerend de hand- en armbewegingen waren van arbeiders in havens, op
scheepswerven en bij ander werk, en zijn films kende Haanstra zeker. Niet voor
niets noemde hij Van der Horst in  ‘onze belangrijkste filmer’.

Terwijl zijn opdrachtfilm Over glas gesproken een degelijk werkstuk was, waarin
werd uitgelegd hoe het product werd gemaakt, is Glas van een andere orde: het is
inderdaad de welhaast zuiver filmische vormgeving die hij tevoren in zijn voorstel
had aangekondigd. Des te aardiger is het dat echte Leerdamse glaskenners de film
omschrijven als ‘een onaantastbaar icoon dat nog altijd de magie van het glasma-
ken op ons over weet te brengen’. Zij stellen de inhoud voorop: Glas blijft voor
hen een film over het vak. 

In een interview met het Shell-blad Olie vertelde Haanstra: ‘Het vertrouwen
dat de Shell de filmer geeft, nadat men hem voor een opdracht heeft gekozen,
heb ik vaak aan andere opdrachtgevers ten voorbeeld gesteld.’ In Leerdam leek
de Grierson-doctrine, die zegt dat het prestige van de opdrachtgever stijgt wan-
neer de filmmaker grotere vrijheid krijgt, overtuigend te worden bewezen, want
niet het aanvankelijk gevraagde Over glas gesproken maar Glas bracht de fabri-
kant internationale roem. Het net tien minuten durende experiment won in mei
 in Los Angeles een Oscar, de eerste die ooit aan een Nederlandse film werd
toegekend. De regisseur was zelf niet bij de Oscar-uitreiking aanwezig. Hij was
thuis gebleven wegens te drukke werkzaamheden en had de negenjarige Rimko,
die een transistorradiootje bezat, gevraagd ’s ochtends naar het nieuws van acht
uur te luisteren. Dat deed hij, waarna hij naar de ouderlijke slaapkamer kon roe-
pen: ‘Papa, je hebt een Oscar.’ Datzelfde jaar dong de Nederlandse regisseur
Fons Rademakers met Dorp aan de rivier mee naar een Oscar in de categorie bes-
te niet-Engelstalige speelfilm, maar hij werd voorbijgestreefd door de Fransman
Marcel Camus met Orfeu negro. Een kleine twee weken later kreeg Haanstra zijn





Oscar alsnog overhandigd door de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag. Ni-
ta ging mee in haar mooiste galajurk. In de tuin van hun huis in Laren vierden ze
de prijs met taartjes voor buren en medewerkers. 

De zegetocht van Glas was daarmee nog lang niet ten einde. Na een British
Academy Film Award, de ‘Britse Oscar’, een Zilveren Beer in Berlijn en prijzen op
een reeks andere festivals volgde in  een nieuw hoogtepuntje toen het Britse
Technicolor-laboratorium uitrekende dat het de duizendste kopie van Glas had af-
geleverd. Tijdens een plechtigheid in het Larense café-restaurant Hamdorff werd
Haanstra in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Technicolor, de Glasfabrie-
ken en het ministerie van  een glazen filmblik overhandigd om de heugelijke
gebeurtenis luister bij te zetten.Glas-cameraman Eddy van der Enden en Pim Ja-
cobs waren er natuurlijk, maar ook Herman van der Horst maakte zijn opwach-
ting. Volgens een verder niet onderbouwde mededeling van het ministerie had-
den op dat moment dertig miljoen mensen Glas gezien. Een paar jaar later, in
, waren er al  kopieën uit. Uiteindelijk werden het er volgens Haanstra
vijfduizend. 

Amos Vogel, oprichter van de grootste Amerikaanse filmclub Cinema  en di-
recteur van het New York Filmfestival, noemde een Amerikaanse voorstelling van
Glas die hij had bijgewoond ‘zonder precedent’. Ondanks de korte duur van de
film werd er al tijdens de projectie geapplaudisseerd, berichtte Vogel, en aan het
einde volgde een ovatie ‘voor wat ik persoonlijk beschouw als een van de succes-
volste en mooiste korte films uit de naoorlogse periode’. De film bleef nog tien-
tallen jaren leerstof voor het vak montage op filmscholen in vele landen en wan-
neer Van der Enden in de Verenigde Staten onder vakgenoten kwam, hoefde er
maar iemand te zeggen ‘He made Glass’, en alle deuren gingen voor hem open.

De glasfabrieken in Leerdam en Schiedam zelf hielden honderden, zo niet dui-
zenden vertoningen voor klanten, verenigingen van plattelandsvrouwen, am-
bachtsscholen en dergelijke, waar Glas en Over glas gesproken met veel succes in
een vaste double billwerden gedraaid.

In de periode tussen  en  maakte Bert Haanstra zo dus een reeks bedrijfs-
films voor Shell, Stork en de glasfabrieken. Daarvan past alleen Dijkbouw nog in
de traditie van de vooroorlogse Nederlandse industriefilms. Glas wordt vanwege
zijn vormgerichtheid ook nog weleens met de oude school vergeleken, maar
staat er toch op een essentieel punt tegenover: de ideologisch bevlogen opheme-
ling van de industrie ontbreekt. Vroeger ging het primair om de buitenkant van
het industriële: de visualisering ervan met behulp van montageritmes en onge-
wone kadreringen drukten enthousiasme uit voor de industrialisering die, dacht





men, de weg wees naar een mooie nieuwe wereld. In de bedrijfsfilms die Haan-
stra na Dijkbouw maakte zijn deze vormelementen gereduceerd tot middelen in
een nuchter functioneel kader, ten dienste van uiteenzetting en voorlichting. De
nadruk ligt niet langer op het mechanische, de ritmische montage van bewegen-
de machineonderdelen, de bijna grafische weergave van buizen, pijpen, moeren
en bouten, aangevuld met beelden van stoere werkers die in dit industriële land-
schap hun anonieme werk doen. In de productiefilms voor Shell ontgaat hem
het lijnenspel van een boortoren of een berg pijpen niet, maar vrijwel nergens
stapt hij in deze films buiten het praktische betoog om formele hoogstandjes ten
beste te geven. Ook in de insectenfilm The Rival World worden technologie en
wetenschap wel aanbevolen, maar niet visueel verheerlijkt. Machines en appara-
ten krijgen geen ideologisch aura meer, maar zijn alledaagse instrumenten in
handen van de mensen die ze bedienen. De utopische lofdichten behoren tot het
verleden, het vooruitgangsgeloof is van een abstractie tot praktische vanzelfspre-
kendheid geworden, met meer realisme tot gevolg. 







  

Een jaren-vijftig-humanist



Opnamen voor Rembrandt, schilder van de mens met cameraman 
Stanley Sayer (-)  



De Nederlandse wederopbouw van na de Tweede Wereldoorlog, die aanvanke-
lijk gericht was op het herstel van elementaire voorzieningen, ging in de jaren
vijftig over in snelle modernisering. De oorlogsjaren lagen nog vers in het ge-
heugen en velen hadden de vooroorlogse economische crisis met zijn massale
werkloosheid meegemaakt. Dit droeg bij aan een stemming van gezamenlijk
hard werken voor materiële zekerheid en welvaart. De groei die er gevolg van
was, leidde niet onmiddellijk tot grote stijgingen in de inkomens, maar investe-
ringen, werkgelegenheid en nieuwe zekerheid door sociale wetgeving droegen
bij aan stabiliteit en vertrouwen in de toekomst. Voor de grote meerderheid van
de bevolking waren het jaren van soberheid, met een wederopbouwgeest die
sterk gemeenschapsgericht was. 

Ook wanneer de praktijk niet helemaal aan het gemeenschapsideaal voldeed,
bleef de gemeenschap niettemin een leidende gedachte in de samenleving. Dit
gold zowel binnen katholieke, protestants-christelijke en socialistische kring af-
zonderlijk als voor de Nederlandse gemeenschap als geheel. De burger zag dat
het land vooruitging en vertrouwde erop dat dit uiteindelijk ook het individu en
het gezin ten goede zou komen. Dat gebeurde ook. Een klein maar veelzeggend
detail: het aantal brommers – symbool van eenvoudige welvaart – nam tussen
 en  toe van  tot . Na de gruwelen van de bezetting en de
onzekerheden van de vooroorlogse crisis moet het leven in de jaren vijftig voor
de meeste Nederlanders een verademing zijn geweest.

Vanaf de jaren zestig zijn de jaren vijftig vaak voorgesteld als een periode van
stilstaand water en bekrompen kleinburgerlijkheid. Het woord dat vaak valt
zodra het om deze tijd gaat, is ‘spruitjeslucht’. Dat is een eenzijdig beeld. Socio-
loog Kees Schuyt en architectuur- en landschapshistoricus Ed Taverne stellen in
hun boek . Welvaart in zwart-wit met kracht van argumenten dat Nederland
al vanaf  een ingrijpend, aanhoudend veranderingsproces doormaakte, dat
duurde tot rond de oliecrisis van : een nieuw, modern Nederland werd op-
gebouwd en de welvaartsstaat ontstond.

De jaren vijftig waren het tijdperk van de maakbaarheid: de industrie werd
drastisch vernieuwd en uitgebreid, land- en tuinbouw werden gerationaliseerd
en verloren tegelijk aan belang in verhouding tot de industrie. Grote delen van





het platteland werden heringericht, de samenleving dynamiseerde, verstedelij-
king en massaliteit namen toe, gepaard gaande aan een voorzichtige opmars van
de massacultuur, ook wel aangeduid als amerikanisering. De watersnoodramp
van  leidde tot de uitvoering van het immense Deltaplan, dat ervoor moest
zorgen dat zo’n catastrofe nooit meer kon gebeuren. Ook de onheilspellende
spreuk ‘Indië verloren, rampspoed geboren’ bleek algauw na de soevereiniteits-
overdracht aan de Republiek Indonesië in  onjuist te zijn: de Nederlandse
economie ging niet achteruit maar vooruit.

In deze samenleving hield de verzuiling nog geruime tijd stand. Zoals bekend
waren de katholieke, de protestants-christelijke en de socialistische gezindten in
de verzuilde samenleving in veel opzichten van onder tot boven gescheiden van
elkaar georganiseerd, van kleuterschool tot politieke partij. Hoewel lang niet el-
ke Nederlander zich in een hokje liet vangen, drukte de verzuiling een stempel
op de samenleving. Aan de top werkten de leiders van de zuilen intussen gebroe-
derlijk samen, uit noodzaak en uit overtuiging. Vrijwel de gehele politieke elite
was overtuigd van het belang van modernisering en het werd een van haar prio-
riteiten deze in goede banen te leiden. De politici van de verschillende gezindten
gaven ingenieurs een grotere rol in de leiding over de samenleving dan ooit tevo-
ren. Zo kreeg het verzuilde bestel een belangrijke functie ten dienste van de mo-
dernisering.

Ook gewone Nederlanders, hoezeer in sommige opzichten ook nog gebonden
aan verleden en tradities, stonden open voor nieuwigheden. Al in de bevrijdings-
dagen waren nylons het cadeau waarmee Amerikaanse of Canadese soldaten Hol-
landse meisjes voor zich konden winnen. In  had het damesblad Libelle een
artikel met de titel ‘Plastic. Het wonderproduct’ dat enthousiaste uitroepen be-
vatte als ‘grandioos’ en ‘geweldig’. In de loop van de jaren vijftig greep het ge-
bruik van synthetische producten in Nederland om zich heen. Voor de 

(Eerste Nederlandse Kunstzijdefabriek Arnhem) maakte Ytzen Brusse al in 

de korte fictiefilm Romance in enkalon, waarin een vrouw zich laat insluiten in
een warenhuis om als eerste een enkalon-voordeelpakket te kunnen bemachti-
gen. Er komt zelfs een hardloopwedstrijd op sokken in voor, waaruit moet blij-
ken dat enkalon beter is dan wol. Kleding van nylon en andere kunststoffen
heette moderner en dus beter. ‘Better things and better living… through Che-
mistry,’ luidde de toepasselijke slogan van Shell-concurrent Dupont. De activi-
teiten van zulke bedrijven pasten in een sfeer waarin nieuw, modern en Ameri-
kaans goed waren. Het feit dat sommige consumptiegoederen nog niet massaal
beschikbaar waren, deed daar weinig af. Het verlangen naar de auto en de koel-





kast, door opstandigen uit de jaren zestig vaak genoemd als kenmerkend voor de
schrale behoeften van het grote publiek, dat minachtend werd aangeduid als ‘het
klootjesvolk’, stond, wat men er verder ook van vinden mag, voor een modern
levensgevoel, terwijl de kritiek erop in veel opzichten paste in een anti-modern
wereldbeeld. 

De maatschappelijke positie van een bedrijf als Shell was nog overzichtelijk. Er
was wel kritiek, maar die had alleen betrekking op de eigendomsverhoudingen.
Links maakte bezwaar tegen het kapitalistische karakter van het bedrijf waarin
het personeel heette te worden uitgebuit en de activiteiten in bijvoorbeeld Indo-
nesië als neokolonialistisch werden beschouwd. Maar ter linkerzijde vond men
ook dat de exploraties en het wetenschappelijk onderzoek van een onderneming
als Shell intrinsiek een bijdrage vormden aan de vooruitgang van de mensheid. In
Nederland waren het slechts kunstenaars, intellectuelen en opstandige jongeren
aan de ene kant en strenge christenen aan de andere, die vragen stelden bij dit voor-
uitgangsgeloof. 

Werden industrie en wetenschap later, vanaf de jaren zeventig, eerder als een
gevaar voor de mensheid gezien, in de jaren vijftig golden ze als middelen om een
einde te maken aan honger en ziekte. Het feit dat geleerden ook de atoombom
hadden voortgebracht, was met alle gevaar dat daarvan uitging verontrustend.
Maar hoewel de nucleaire dreiging een realiteit was, werd ze al snel overwegend
als ver weg ervaren, terwijl de macht van de wetenschap er onderwijl nog door
leek te worden onderstreept. Mogelijke nadelen aan de toepassing van nieuwe
kennis werden weinig onderkend en vaak waren ze eenvoudig onbekend. Illus-
tratief is wat dit betreft de ontwikkelingsgang van Partij van de Arbeid-voorman
Joop den Uyl ten aanzien van kernenergie. In de jaren vijftig en zestig was hij een
vurig pleitbezorger, in de jaren zeventig werd hij een atoomscepticus. 

Iets vergelijkbaars overkwam Bert Haanstra die in  aan The Rival World
werkte in de zekerheid daarmee een goede daad te verrichten. In  bleek hij
er in een schriftelijk interview met Shell Magazine anders over te denken, toen
hem werd gevraagd of hij de film nog steeds zo zou maken als toen. Hij ant-
woordde dat de mensheid zich moest realiseren dat ze tussen twee dingen moest
kiezen: het voedselprobleem, waarbij bestrijdingsmiddelen een grotere oogst
opleverden, en de vergiftiging van een deel van het milieu door diezelfde midde-
len. Shell Magazine nam zijn mening ondanks herhaald aandringen niet op. Dit
interview vond plaats naar aanleiding van de hernieuwde uitbreng van The Ri-
val World. De film kreeg een nieuwe inleidende tekst waarin werd vermeld dat de
getoonde bestrijdingsmethoden deels achterhaald waren maar de film toch nog
steeds bruikbaar was, want ‘de strijd tegen honger en ziekte is nu helaas nog ac-





tueler dan toen’. Haanstra vond dat niet genoeg. Hij wilde dat er werd gewezen
op de gevaren van pesticiden. Shell had de rechten op de film en liet de waar-
schuwing achterwege.

Het karakter van de industriële samenleving was in de jaren vijftig al aan het
veranderen. De klassieke industrie begon te wijken voor chemie, biologie, elek-
tronica en automatisering. De lopende banden die Charles Chaplin in Modern
Times vereeuwigde, bestonden nog volop, maar ze werden minder karakteristiek
doordat er steeds meer andersoortige industriële productie bij kwam. Zo liepen
bij Shell weliswaar heel wat handarbeiders rond bij de boorputten en op de raf-
finaderijen, ze vormden een steeds kleiner deel van het personeelsbestand. Der-
gelijke bedrijven representeerden ook in dat opzicht een nieuwere tijd: relatief
veel hoger opgeleid personeel en lager personeel dat steeds vaker naar klokken en
meters zat te turen, bij Shell bijvoorbeeld op het uitgestrekte petrochemische
complex in Pernis. Bijgevolg waren Shell-films vaak wetenschapsfilms, met op-
namen in laboratoria, animaties over chemische processen en de werking van de
nieuwste meet- en opsporingsapparatuur. Elementen die ook in Haanstra’s
films voor Shell te vinden zijn, wat er ook al toe bijdroeg dat ze niet meer de me-
chanische strengheid van de vooroorlogse avant-garde hadden. 

In  vergaapten  bezoekers zich aan de tentoonstelling Het Atoom op
Schiphol-Oost, waar de zegeningen van kernenergie werden getoond, met in het
middelpunt een kernreactor die een geheimzinnig blauw licht uitstraalde. Bijna
een miljoen Nederlanders reisden het jaar daarop naar de wereldtentoonstelling
Expo  in Brussel, die gehouden werd onder het officiële motto ‘Vooruitgang en
mens’. Het middelpunt van de Expo, het Atomium, was gemodelleerd naar een
ijzermolecuul, maar stond tevens symbool voor het atoomtijdperk. Allerlei lan-
den, waaronder Nederland, lieten er ook klederdrachten en oude ambachten
zien, maar dit soort nostalgie viel in het niet bij de vertoonde nieuwigheden, deels
uit diezelfde landen. 

Tot de Nederlandse inzending behoorde een landschap met een dijk, sluizen
en andere aspecten van het bestaan onder de zeespiegel, maar opmerkelijker was
het daarnaast opgetrokken, door architect Le Corbusier ontworpen paviljoen
van de Eindhovense gloeilampenfabrikant Philips, waar de bezoekers een nooit
vertoonde wereld van abstracte beelden en klanken konden aanschouwen. Het
was een gebouw dat in zijn vloeibare vormen niet verwees naar de klassieke in-
dustriële wereld, maar naar wat daarná kwam. Op de Expo stonden talrijke mo-
derne bouwwerken en in het paviljoen van de Sovjet-Unie was de Spoetnik te be-
zichtigen, ’s werelds eerste kunstmaan, die het jaar daarvoor zijn baantjes rond





de aarde had getrokken: niet alleen het atoomtijdperk maar ook het ruimte-
vaarttijdperk was begonnen. ‘Expo  staat in het teken van de mens, de weten-
schap en de technologie. In de lijn van het modernistisch humanisme claimt zij,
op haar beurt, het rationalisme, de universaliteit van de wetenschappelijke waar-
heid en de technologische vooruitgang,’ schrijft Johanna Kint in haar studie
over de Brusselse wereldtentoonstelling. Zonder de term ‘modernistisch hu-
manisme’ direct over te nemen, die bij Kint een heel specifieke betekenis heeft,
is het belangrijk vast te stellen dat humanisme, wetenschap en technologische
vooruitgang toen voor veel humanisten bij elkaar hoorden.

In deze wereld maakte Bert Haanstra zijn films voor Shell en andere bedrij-
ven, ervan overtuigd dat hij hiermee ten dienste van de mensheid werkte. Je zou
hem een jaren-vijftig-humanist kunnen noemen. Een gevoelshumanist wel te
verstaan, want grootse theorieën kwamen daar bij hem niet aan te pas. De kortst
mogelijke samenvatting van het humanisme is waarschijnlijk dat de mens er
centraal in staat. Een van degenen die het humanistische denken uitvoeriger
hebben verwoord, is de Frans-Bulgaarse taalkundige en filosoof Tsvetan Todo-
rov. Voor hem is het een mensopvatting met drie kenmerkende elementen: alle
mensen behoren tot één en dezelfde soort, ze zijn sociaal, dus niet alleen van el-
kaar afhankelijk voor voeding en voortplanting maar ook om bewuste en spre-
kende wezens te worden, en ze hebben de mogelijkheid verschillende keuzen te
maken die hun culturele en persoonlijke identiteit bepalen. Hieruit volgen voor
Todorov drie pijlers van de humanistische moraal: ‘de erkenning van het feit dat
alle leden van de soort gelijkwaardig zijn, dat een menselijk wezen, een ander
dan ikzelf ben, wordt verheven tot het hoogste doel van mijn handelen en ten-
slotte dat aan de vrij gekozen daad de voorkeur wordt gegeven boven de onder
dwang verrichte daad.’ De humanistische waarden zijn ook wel samengevat als:
onafhankelijkheid (vertrouwen op jezelf ), kiezen van eigen doelen (zelf bepalen
waar je je levensvervulling in zoekt), waarachtigheid (echtheid, puurheid), zelf-
respect (geloof in eigen waarde), gelijkwaardigheid (gelijke kansen voor allen),
verantwoordelijkheid (betrouwbaar, iemand op wie je kunt rekenen), ruimden-
kendheid (verdraagzaamheid ten aanzien van andere ideeën en geloof ) en wijs-
heid (een volwassen begrip van het leven). Dat Bert Haanstra naar vermogen
aan deze maatstaven probeerde te voldoen, zal eenieder duidelijk zijn die dit
boek uitleest. 

Hier gaat het vooral om zijn ‘jaren-vijftig-humanisme’. Dit kan omschreven
worden als een levenshouding waarin voornoemde kenmerken samengingen met
een gevoel van hoop en optimisme na de onmetelijke rampen van de Eerste en de
Tweede Wereldoorlog, in de overtuiging dat de technologie een machtig middel





was om menselijke vooruitgang mogelijk te maken: een jaren-vijftig-humanist
was een modern mens. 

Toen Bert Haanstra het verzoek kreeg een avondvullende documentaire te maken
voor de  stelde hij voor de fototentoonstelling Family of Man als inspiratie-
bron te nemen. Deze expositie, door de Amerikaanse fotograaf Edward Steichen
samengesteld voor het Museum of Modern Art in New York, was een symbool
van dit soort humanisme geworden. Met foto’s uit de hele wereld werd geïllus-
treerd dat ondanks alle verschillen naar ras, cultuur en levensomstandigheden het
gemeenschappelijke tussen mensen overweegt. Bij de foto’s waren teksten aange-
bracht die dit onderstreepten, zoals de uitspraak van de Franse filosoof Montaig-
ne: ‘Elk mens draagt het stempel van heel de menselijke conditie’, of het gezegde
van een Sioux-indiaan: ‘We zullen ons gedragen als familieleden van alle mensen
en dingen.’ Met zijn hooggestemde boodschap van internationale samenwer-
king, gelijkheid tussen de rassen en hulp aan de armen reisde de tentoonstelling
drie jaar over de hele wereld. Meer dan negen miljoen mensen gingen kijken en
ook in het Amsterdamse Stedelijk Museum was ze een groot succes. In Nederland
en andere landen sloot haar ‘we zijn allemaal mensen’-gedachte na de Tweede
Wereldoorlog goed aan bij het gemeenschapsgevoel waarin gezamenlijk aan we-
deropbouw en vernieuwing werd gewerkt. 

‘Over de film zelf stel ik me dus voor,’ schreef Haanstra, ‘dat de levenscyclus
van de mens gevolgd wordt in een beeldenmontage, waarbij we getuige zijn van
de komst van de jonge mens “overal” ter wereld, over het spelende kind, de ver-
liefdheid, vrijerij en het huwelijk van de mens, het werk van de mens voor zijn da-
gelijks brood (of rijst of stuk wild) – de oude mens, de dood en de riten die daar-
aan verbonden zijn en tenslotte weer de nieuwe wereldburgers.’ De  kon dan
aan het eind van de film zeggen ‘dat deze verschillende mensen van deze grote fa-
milie in ál die ver van elkaar gelegen landen, eigenlijk heel dicht bij elkaar liggen.
Het verste “familielid” kan nooit verder verwijderd zijn dan twee dagen vliegen!’

Waarom de film niet is doorgegaan, vertelt de geschiedenis niet, maar duidelijk is
dat Haanstra ook hier de mensen dankzij de techniek tot elkaar zag komen. 

In een heel ander onderwerp komt Haanstra’s humanisme eveneens terug. Het
ministerie van  had hem in  gevraagd een film over Rembrandt te ma-
ken. ‘Ondanks de je bekende bepaalde bezwaren, die ik tegen schilderijenfilms
heb,’ schreef Haanstra aan Jan Hulsker, de verantwoordelijke op het ministerie,
‘zou ik in dit geval toch graag deze opdracht aanvaarden, temeer, omdat een der-
gelijke film een hoogst waardevol document zal kunnen zijn.’ Het was weliswaar





‘veel meer de aard van de schilder, die het resultaat beïnvloedt, dan die van de
filmer, die zich daaraan ten dienste zou moeten stellen’, maar hij wist dat hij er-
naast aan een ander onderwerp kon werken waarbij hij kon ‘experimenteren op
zuiver filmterrein…’ Op dat moment bereidde hij namelijk ook een verfilming
van een klein uur voor van de opera L’enfant et les sortilèges van de Franse com-
ponist Maurice Ravel. Haanstra noemde het ‘de balletfilm’. Het thema ervan
komt bekend voor: dieren en objecten komen tot leven in een verhaal van beto-
vering en magie rond een stout kind. Het lijkt erop dat hij zich ermee wilde re-
vancheren voor Myrte en de demonen. Bij deze verfilming had hij geen registratie
van een theatervoorstelling voor ogen, maar een samengaan van animatie, speel-
film en ballet. Uiteindelijk werd het project in  afgeblazen, waarschijnlijk
omdat het niet mogelijk bleek tot een vergelijk te komen met de Franse recht-
hebbenden.

De film over Rembrandt werd een logistieke tour de force. was ‘Rembrandt-
jaar’: de ste geboortedag van de schilder werd gevierd. Er was een omvangrijke
expositie gaande, deels in het Boymans-Van Beuningen in Rotterdam, deels in het
Rijksmuseum in Amsterdam. ‘Een groot en internationaal huldebetoon aan ons
land’, aldus minister Jo Cals bij de opening van de duo-tentoonstelling. Haanstra
filmde schilderijen op beide locaties en in het Haagse Mauritshuis. Met zijn crew
reed hij met een bus vol filmapparatuur langs musea in steden als Kassel, Dresden,
Wenen, Frankfurt, Parijs en Londen. Verschillende particulieren die een zelfportret
van de schilder aan de muur hadden hangen, kregen eveneens bezoek van de film-
ploeg, want met de zelfportretten had de regisseur een plan. 

‘Als men eenmaal toestemming had om bepaalde schilderijen te filmen, be-
gonnen de problemen eerst goed,’ schreef hij. ‘De belichting van zo’n schilderij
nam uren in beslag. De grote contrasten in Rembrandts werk gaven de camera-
man hoofdbrekens omdat het kleurenfilmmateriaal zulke grote contrasten nu
eenmaal niet kan verwerken en men dus kunstgrepen moet toepassen met de be-
lichting om die resultaten te verkrijgen, die de werkelijkheid het dichtst benade-
ren.’ Om in de weg lopend publiek te vermijden en het publiek niet in de weg
te lopen werden de vele uren vergende opnamen in de musea grotendeels ’s
nachts gemaakt. De Rembrandts konden nog slechter tegen de hete lampen dan
de insecten van The Rival World, zodat het licht maar kort aan mocht en er ven-
tilatoren gebruikt moesten worden, terwijl de experts intussen het oog angstval-
lig op de thermometer gericht hielden. Bij het filmen of fotograferen van schil-
derijen is de kleurweergave een eeuwig probleem. Om deze reden werd een spe-
cialist ingehuurd, de Britse cameraman Stanley Sayer, die op de hoogte was van
alle geheimen van Technicolor en later nog adviseur werd van George Lucas voor
verschillende delen van Star Wars. 





In vroege versies van het scenario kwamen gespeelde scènes uit het leven van de
kunstenaar voor, maar Haanstra zag daar snel van af en zelfs de nog bestaande his-
torische Rembrandt-locaties in Leiden en Amsterdam liet hij voor wat ze waren.
Hij richtte zich volledig op de schilderijen. Door de camera op details te richten
en over een schilderij te laten glijden, kon hij het oog van de toeschouwer sturen.
De film begint met twee zelfportretten van de schilder en het commentaar: ‘Zo
ziet Rembrandt zichzelf als hij  is… en zo als hij  is, en tussen deze twee por-
tretten liggen  jaren van tekenen, etsen en schilderen.’ Aan het slot keert dit ge-
geven op een technisch vernuftige manier terug. Een groot aantal zelfportretten
vloeit in elkaar over, waardoor we Rembrandt langzaam ouder zien worden. Nog
zonder computer was het technisch een sensationeel hoogstandje: alle schilderij-
en moesten met veel passen en meten direct op film worden gezet, zodanig dat
ogen, neus en mond steeds op dezelfde plaats uitkwamen.

Rembrandt ging in mei  tijdens de Filmweek Arnhem in première en
draaide vrijwel gelijktijdig in Cannes. Er kwamen meer dan duizend kopieën
van in omloop. Net als verschillende andere Haanstra-films werd hij op grote
schaal buiten de bioscoop vertoond. Dit gebeurde onder meer via Nederlandse
ambassades en consulaten en de Stichting Nederlandse Onderwijs Film. Nog in
het jaar  waren vier van de vijf bij de Rijksvoorlichtingsdienst meest aange-
vraagde films oude werken van Haanstra, met Rembrandt op de eerste plaats.

Zo dienstbaar als hij eerder had aangekondigd werd zijn film nu ook weer
niet. Van een ‘internationaal huldebetoon aan ons land’ is al helemaal geen spra-
ke. Rembrandt en zijn werk wordt recht gedaan met een heldere persoonlijke vi-
sie van de filmer, die al in de titel duidelijk wordt: Rembrandt, schilder van de
mens. Haanstra volgde de weg van het kijken, de directe, relatief onbevangen re-
actie op wat hij zag. Hoewel het nergens wordt gezegd, moet het feit dat hij zelf
schilder was geweest hierin hebben meegespeeld. Zijn benadering werd niet be-
paald door uitvoerige literatuurstudie of inhoudelijke bemoeienis van deskun-
digen. In de credits komen dit keer dan ook geen adviseurs voor. Natuurlijk had
elke onderlegde Nederlander in die tijd een beeld van Rembrandt dat door
heersende ideeën was beïnvloed, maar binnen die grenzen hield de regisseur het
toch zoveel mogelijk bij de schilderijen en zijn eigen kijk daarop. 

De commentaarschrijver Max Dendermonde (pseudoniem van Hendrik Ha-
zelhoff ), auteur van de kort daarvoor verschenen bestseller De wereld gaat aan
vlijt ten onder, kwam er pas bij toen de film grotendeels of volledig gemonteerd
was en Haanstra de strekking al had bepaald. In Rembrandt, schilder van de mens
stelt het commentaar dat de schilder in zijn werk zijn ‘sterkste belangstelling, de
mens, de bewogen mens’ tot uiting brengt. De meeste beelden in de film zijn





close-ups van gezichten. De vele Bijbelse taferelen die Rembrandt heeft geschil-
derd, krijgen ruime aandacht, maar de nadruk wordt gelegd op het feit dat het vaak
ging om mensen uit zijn eigen omgeving: aardse figuren met menselijke emoties.
Niet het Bijbelse maar het menselijke in Rembrandts werk wordt centraal gesteld,
onder andere door in het commentaar een draai te geven aan het toch moeilijk te
ontkennen religieuze element: ‘De Bijbel is een onuitputtelijke bron voor zijn ene
onderwerp, de mens, die niet de dingen begrijpt die uit God zijn.’ 

Het ene onderwerp is dus niet God, maar de mens. De film drukt Haanstra’s
wereldse, humanistische visie uit, waarin het gaat om de menselijkheid van zo-
wel de kunstenaar als degenen die hij schildert. En wie ziet met hoeveel aandacht
en gevoel Rembrandt mensen schildert, hoe onnavolgbaar hij hun stille aan-
dacht, vrees, hoop, verwachting, liefde of vaderlijkheid, of hun tevredenheid en
berusting in de ouderdom weet te treffen, moet wel met de titel ‘schilder van de
mens’ instemmen. Bert Haanstra mocht zelf algauw aanspraak maken op de titel
‘filmer van de mens’. 









   

Speelfilms uit Giethoorn en Duivendrecht 



Met producent Rudi Meyer (links) in Giethoorn ()
/



De grootste rel in de nationale filmwereld van de jaren vijftig werd veroorzaakt
door de ‘Open brief aan de Nederlandse producenten van speelfilms’ die in ok-
tober  op de voorkant van het toonaangevende blad Filmforum werd afge-
drukt. Vier van de zeven ondertekenaars hadden zich weliswaar teruggetrokken
omdat ze te tekst te kras vonden, maar toen was het blad al naar de drukker. Er
bleven in ieder geval drie invloedrijke filmcritici over die er helemaal achter
stonden: A. van Domburg – voor vrienden Janus van Domburg – Charles Boost
en H. Wielek (pseudoniem van Wilhelm Kweksilber). Ze waren alledrie betrok-
ken bij Filmforum en daarnaast actief als recensenten in landelijke dag- en week-
bladen.

De briefschrijvers bekritiseerden de Nederlandse speelfilm als ‘van het begin
tot het eind bedroevend slecht’ en van een ‘niet te overtreffen infantilisme’. Zij
verlangden dat de regie ervan voortaan in handen werd gelegd van documentaris-
ten, die immers wél hadden bewezen dat ze hun vak verstonden. Werd deze raad
niet opgevolgd, dan was ‘slechts één advies mogelijk: ,  -

,  ’. 
Dat het slecht ging met de speelfilm uit eigen land was een feit. De ramme-

lende scenario’s en het vaak ondermaatse acteren waren reden tot wanhoop. Bij
het weinige dat werd gemaakt, was maar af en toe iets wat enthousiasme opriep.
Ciske de Rat, geregisseerd door de Duitser Wolfgang Staudte, was zo’n gunstige
uitzondering. Zo gezien leek het niet eens een gek idee de regisseurs van docu-
mentaires een poging te laten doen. Maar wie moesten dat dan zijn? Herman
van der Horst, naast Haanstra de voornaamste kandidaat, voelde er zelf niets
voor en Louis van Gasteren en Wim van der Velde deden al respectabele pogin-
gen, maar leken ook geen uitweg uit de impasse te willen of kunnen wijzen. Het
Filmforum-voorstel kon dus hooguit als noodkreet dienstdoen: in plaats van tot
verbetering zou werkelijke uitvoering ervan vrijwel tot opheffing van de toch al
schamele speelfilmproductie hebben geleid. De producenten, de Bioscoopbond
en de Nederlandse Beroepsvereniging van Filmers waren dan ook woedend en
de kwestie liep zo hoog op dat zelfs de Tweede Kamer erover discussieerde.

Bij al deze ophef was er weinig aandacht voor de achterliggende motieven van
de briefschrijvers. Want hoe kwam het dat de Nederlandse speelfilmproductie





zo beroerd was? Pas anderhalf jaar eerder was het gelukt tot magere structurele fi-
nanciering te komen door de oprichting van het Productiefonds voor Neder-
landse Films. Door gebrek aan continuïteit kon er weinig ervaring worden op-
gebouwd, zodat dilettantisme een terugkerend probleem bleef. Dit alles was niet
helemaal los te zien van het feit dat de speelfilm bij een deel van de maatschappe-
lijke en culturele elite in een kwade reuk stond als plat volksvermaak. De speel-
film moest weerstanden overwinnen om zich te kunnen handhaven. 

In Nederlandse filmkringen bestond bovendien een invloedrijke stroming,
waarvan Filmforum zelf de spreekbuis was, die vanuit nauw omschreven kunst-
principes sceptisch stond tegenover speelfilms en ze alleen bij uitzondering kon
waarderen. Van Domburg was hun onbetwiste ideologische voorman. Hij hing
al sinds begin jaren dertig de filmtheorie van Ter Braak aan, al was die in zijn ge-
val uitgebreid met katholieke ethiek. Van Domburg legde een maand na de ge-
ruchtmakende open brief in Filmforum uit wat voor speelfilms hij van de docu-
mentairefilmers verwachtte: ‘Zij zullen alle gedachten aan de “speelfilm” moeten
doden om daarna het conflict te benaderen in de documentaire expressie, die de
hoogste expressie van filmkunst mag heten. De speelfilm immers, zelfs de beste,
is altijd nog een soort compromis tussen toneel en film, al hebben we die vorm na-
tuurlijk allang aanvaard omdat er niets anders op zit.’ Innerlijk had de schrijver
de speelfilm dus juist niet geaccepteerd, tenzij deze voldeed aan het smalle crite-
rium van de ‘documentaire expressie’. In zijn eigen woorden werd film pas kunst
door ‘de beweging tussen de beelden’, niet door ‘beweging in de beelden’. Acteurs
bewogen ín de beelden, het montageritme was beweging tússen de beelden.

Montage bepaalde de ware filmkunst en deze overtuiging zette hij door de jaren
heen in zijn stukken uiteen. 

Het toeval wilde dat Bert Haanstra toen al een halfjaar bezig was met de voorbe-
reidingen voor een speelfilm. Hij was bijzonder onaangenaam verrast door de
interventie van Filmforum omdat die ‘dreigde onze hele poging in het water te
doen vallen’. Een van de namen die niet bijtijds onder de klaagzang in het film-
blad waren verwijderd, was namelijk die van schrijver en filmjournalist Jan
Blokker, Haanstra’s beoogde scenarist. De vermelding van zijn naam zette zware
druk op de zakelijke gesprekken die Haanstra op dat moment aan het voeren was
met Rudi Meyer, een van de doelwitten van Filmforum. Meyer had vroeger in
Berlijn in de import en export van films gezeten en was in de Hitler-tijd naar Ne-
derland gekomen, waar hij in de tweede helft van de jaren dertig als producent
een belangrijke bijdrage leverde aan een kortstondige bloeiperiode van de Ne-
derlandse speelfilm. In de jaren vijftig verdiende hij veel geld met de Nederland-





se distributie van publiekslievelingen als de Sissi-films, over de echtgenote van de
keizer van Oostenrijk, gespeeld door Romy Schneider.Haanstra was pas gerust
toen Blokker zich ‘openlijk distantieerde van deze uiterst onprettige affaire’.

Toen doordrong dat Bert Haanstra al een speelfilm voorbereidde, eiste Film-
forummet terugwerkende kracht de eer op voor het geval hij met iets goeds voor
de dag zou komen. ‘Niemand kan het vuriger hopen dan wij. Maar áls dat zo is,
laat men dan niet uitroepen: zie je wel, de goede speelfilm is dan toch maar ge-
komen! Die goede speelfilm zal dan gekomen zijn omdat men een koers is gaan
varen die door ons is aangewezen, door de zakenlieden van gisteren honend is af-
gewezen maar thans door de verstandigsten onder hen is aanvaard.’

Hoe Haanstra Blokker had leren kennen, is onduidelijk, maar al in  waren
Bert en Nita Haanstra en Jan en Anneke Blokker samen in Cannes, waar de twee
mannen na het zien van Jacques Tati’s Les Vacances de M. Hulot eens te meer beslo-
ten samen een filmkomedie te gaan maken. Blokker had in die jaren een roman
en enkele novellen geschreven. Voor zijn novelle Séjour kreeg hij in  de Reina
Prinsen Geerligs-prijs, die in diezelfde periode ook aan Gerard Reve en Harry Mu-
lisch werd toegekend. Als filmrecensent, eerst bij Het Parool en vanaf  bij het
Algemeen Handelsblad, gaf Blokker blijk van filmpassie en een vlotte pen. Haanstra
vroeg hem de commentaartekst te schrijven voor Over glas gesproken en ze brachten
vele gezellige avondjes bij de regisseur thuis aan de Larense Van der Tongelaan door,
samen met de ook in het dorp wonende Pim Jacobs, die aan de score van Glas werkte.
‘Het was de eerste keer dat ik in mijn leven in de fabriek van een filmmaker kwam,’
aldus Blokker. Spoedig begonnen ze samen aan een speelfilmscenario te werken.

Vrijwel gelijktijdig was er nog iemand die aanstuurde op een debuut als speel-
filmregisseur: Fons Rademakers, een ervaren acteur en regisseur van het theater-
gezelschap De Nederlandse Comedie, die een tijdje in de leer was geweest bij en-
kele grote buitenlandse filmmakers, onder wie de Italiaan Vittorio de Sica. Wan-
neer er een paar dingen anders waren gelopen, hadden Haanstra en Rademakers
hun eerste speelfilm misschien samen gemaakt, want in het voorjaar van 

vroeg Rademakers aan Haanstra of hij een scenario wilde lezen, gebaseerd op de
streekroman Dorp aan de rivier van de Brabander Antoon Coolen. Haanstra had
daar nee op gezegd, schreef hij aan Jan Blokker, omdat hij toch niet bij het ver-
volg zou worden betrokken. Maar een paar maanden later had hij toch eens aan
Rademakers gevraagd ‘waarom hij – als hij zich als filmregisseur niet veilig voel-
de – niet ronduit samenwerking tussen hem en mij had voorgesteld’. Daarop
antwoordde Rademakers, aldus Haanstra, ‘dat hij dat al vanaf het begin af aan
had bedoeld en gehoopt maar dat hij veronderstelde, dat ik alleen maar iets al-
leen zou willen doen’. 





Alsnog vroeg Rademakers nu of hij mee wilde doen met Dorp aan de rivier en hij
kwam naar Laren met een nieuwe versie van het scenario. ‘Ik moet zeggen, het is
voor het grootste deel héél goed met veel filmische mogelijkheden,’ schreef
Haanstra aan Blokker. ‘En waar zijn wij? Goed we hebben een begin.’ Toch
ging hij niet met Rademakers in zee. Misschien omdat hij zich in de tussentijd te
veel met zijn eigen project had geïdentificeerd, misschien ook wel omdat Rade-
makers beter dan hijzelf had doorzien dat Haanstra niet met twee kapiteins op
één schip kon werken. Hij is daarna – op een mislukte uitzondering na – ten-
minste altijd alleen blijven regisseren. 

Rademakers gaf wel toe dat hij ook een praktische reden had voor het nastre-
ven van samenwerking. Hun planning liep ongeveer gelijk op, ze wilden voor
Dorp aan de rivier en de film die later Fanfare ging heten allebei Eddy van der En-
den als cameraman hebben en moesten putten uit hetzelfde reservoir aan ac-
teurs. Rademakers was intussen dan ook wel zo slim geweest de Cinetone Stu-
dio’s alvast voor een periode te reserveren. Anno - was het in Nederland
niet eenvoudig het enorme aantal van twee speelfilms gelijktijdig te maken,
maar uiteindelijk kon er een regeling worden getroffen: Rademakers maakte zijn
opnamen iets eerder dan Haanstra, Van der Enden deed het camerawerk voor al-
lebei en een aantal acteurs trad in beide films op.

Pas rond de jaarwisseling van - namen Haanstra en Blokker een defini-
tief besluit over het onderwerp van hun eigen film. In de voorafgaande periode
hadden ze verschillende scenariomogelijkheden geëxploreerd. Slechts een daar-
van vonden ze uiteindelijk bruikbaar: een blijmoedig verhaal over een dorpsge-
meenschap waaraan ze al sinds de zomer van  bezig waren. Alles viel pas op
zijn plaats toen ze op een dag een verhaal hoorden over een ruzie bij een of ander
muziekkorps. Fanfare werd een lichte komedie waarin het muziekgezelschap
van het waterdorp Lagerwiede in twee partijen uiteenvalt door een conflict tus-
sen de leden Geurtsen (Hans Kaart) en Krijns (Bernard Droog), tevens concur-
rerende horeca-uitbaters. Na veel verwikkelingen rond de vraag welke van de
twee gezelschappen het enige echte korps is, vertrekken ze allebei naar een mu-
ziekconcours in een dorp verderop, waar op wonderbaarlijke wijze de hereni-
ging tot stand komt. In Fanfare gebeurt niks wereldschokkends en dat is juist het
mooie eraan. De samenleving in de film is er een van bijna rimpelloze harmonie
waar de drukte alleen maar gaat om kleinigheden. 

In welke plaats het inspirerende conflict zich in werkelijkheid heeft afge-
speeld, is niet zeker. Elke plattelandsgemeente had wel een of meer muziekkorp-
sen en schermutselingen kwamen in en tussen die gezelschappen regelmatig





voor. Het onderwerp van Fanfare was in den lande dus zo vertrouwd dat het ei-
genlijk niet uitmaakte waar de makers hun idee hadden opgedaan, maar het bleef
een onderhoudend gespreksonderwerp op welke dorpsruzie Fanfare nu eigenlijk
gebaseerd was. Volgens een latere notitie van Nita was zij de bron van het idee ge-
weest, nadat ze op de radio een uit het Engels vertaald hoorspel had gehoord over
een conflict in een muziekkorps. Maar in Blokkers herinnering was Bert op een
dag tevoorschijn gekomen met een krantenknipsel over zo’n ruzie. Hij dacht dat
het ‘ergens in Brabant’ was geweest en de Twentse Courant wist indertijd zelfs Loon
op Zand te noemen, maar voor zover is na te gaan ging het in die jaren vredig toe
in dit dorp onder de Drunense Duinen.

Wel vonden er in Hasselt, niet ver van Giethoorn, gebeurtenissen plaats die
opvallend veel gelijkenis vertonen met die in Fanfare. Naar aanleiding van een
intern conflict splitste een groep dissidente leden zich af van de Hasseltse Fanfa-
re, om op  april  het Christelijk Fanfarekorps Irene op te richten. Gezien de
datum kan het zijn dat Haanstra’s krantenbericht daarover ging. In de daarop-
volgende jaren speelden zich in het Hasseltse kluchtige taferelen af. De twee
korpsen marcheerden door-elkaar-heen-spelend door de straten, tot de toestand
zo uit de hand liep dat ze van het gemeentebestuur opdracht kregen ieder aan een
andere kant van het Zwarte Water te blijven dat door het stadje loopt. Toen het
conflict later enigszins was bijgelegd, hebben de gezelschappen samen Fanfare
nog bekeken. 

Volgens weer andere bronnen zou het verhaal gewoon zijn ontstaan in Giet-
hoorn zelf, waar een bepaalde rivaliteit bestond tussen het noordelijke en het
zuidelijke deel van het dorp. Haanstra kende de ter plaatse wonende beeldend
kunstenaar Piet Zwiers en bij hem thuis zou het idee zijn neergedaald. En in de
jaren negentig zou Haanstra op een vraag van iemand uit het Limburgse Thorn
hebben gezegd dat hij en Blokker zich hadden laten inspireren door de aloude
vete tussen de ‘bokken’ en de ‘geiten’, de twee rivaliserende harmonieën van
Thorn, die inmiddels vereeuwigd is in de documentaire Bokken en Geiten van
Hans Heijnen.

Begin was er een scenario af en was bepaald dat Giethoorn de locatie zou wor-
den, maar regisseur en scenarist waren het erover eens dat er nu eerst iemand met
meer ervaring naar hun werk moest kijken. Daarvoor kon je maar beter naar het
buitenland gaan. Groot-Brittannië had een filmindustrie waar al die kennis en
ervaring bestond die in Nederland op speelfilmgebied zo deerlijk ontbrak. Daar
was een comedy maken een vak, waarvoor je moest weten hoe een humoristische
scène diende te worden opgebouwd, hoe komische dialogen in elkaar werden





gezet en hoe er lijn in een hele film kon worden gebracht. In januari had Bert
Haanstra in Londen een gesprek met de Brit Alexander (‘Sandy’) Mackendrick,
die net terug was uit Hollywood, waar hij Sweet Smell of Success had geregisseerd.
Belangrijker was dat hij een aantal populaire Ealing Comedies uit de Ealing Stu-
dio in West-Londen op zijn naam had staan en dus zeker een expert genoemd
mocht worden op het gebied van de filmkomedie. 

Met films als Whisky Galore,The Maggie en de net twee jaar oude hit The La-
dykillerswas Mackendrick ook in ons land bekend. Hij vond dat zijn Hollandse
collega in Londen een goed verhaal bij zich had en de maand daarop kwam hij
naar Nederland als adviseur. Bij zijn aankomst op Schiphol onthulde hij aan de
verzamelde journalisten dat hij behalve Haanstra’s nog nader te bespreken …en
de zee was niet meer nog nooit een Nederlandse film had gezien. Haanstra en
Blokker vertelden de pers dat ze de filmkomedies van Mackendrick als voorbeel-
den voor hun eigen film beschouwden. Later schreef Blokker over de Britse
gast: ‘Hij had een kamer in het Amsterdamse Carlton Hotel, en daar zijn we al
die acht dagen niet uit weg geweest – van de vroege ochtend tot de late avond is
daar alles wat ik had geschreven (“veel vlees, maar weinig botten”, was Sandy’s
eerste reactie geweest) scène voor scène, karakter na karakter en dialoog na dia-
loog onder het mes gegaan, bijgesneden, aangescherpt, weggeknipt en in feite,
op het oeridee na, onherkenbaar veranderd, dat wil zeggen verbeterd.’

Hoewel veel scenarioversies verloren moeten zijn gegaan en er geen aanteke-
ningen van de sessies met de Britse scriptdokter zijn overgeleverd, is in grote lij-
nen wel na te gaan welke invloed Mackendrick heeft gehad. Er is namelijk een
exposé van Fanfare bewaard gebleven dat enkele dagen voor Mackendricks be-
zoek gedateerd is. Wanneer dit wordt vergeleken met het latere draaiboek en de
uiteindelijke film, valt op dat de meeste basisideeën wel degelijk van Blokker en
Haanstra zelf afkomstig zijn. Aan de sterke openingsminuten en het verrassende
hoogtepunt tegen het eind heeft de Brit nauwelijks wat veranderd. De rivaliteit
tussen Krijns en Geurtsen, de strijd om de meerderheid in de fanfare, de rol van
de burgemeester, de componist en kruidenier Koendering, al deze elementen za-
ten er al in. Flinke delen uit het exposé kregen vrijwel ongewijzigd hun neerslag
in de film.

Met de bewering dat alleen het oeridee was overgebleven, was Blokker dus te
bescheiden, maar dat de Britse bezoeker drastisch huishield is waar. Volgordes
werden veranderd, uitweidingen weggestreept, personages geschrapt en andere
samengevoegd. Geurtsen en Krijns waren eerst geen caféhouders maar rivalise-
rende verhuurders van punters en naast die twee waren er ook nog twee kroeg-
bazen. Andere elementen zijn toegevoegd, zoals de scène op de waterplas, waar-





bij de partijen zich met bootjes tussen het riet voor elkaar proberen te verbergen
en de burgemeester temidden van het strijdgewoel in het water terechtkomt.
Mackendrick was in Giethoorn gaan kijken en moet gedacht hebben dat zo’n
prachtig rietlandschap niet ongebruikt mocht blijven. De slotscène werd ook
veranderd: in de film loopt Krijns op het laatst weer boos weg uit de repetitie van
de fanfare, nadat Geurtsen hem opnieuw heeft uitgelachen. In de oorspronkelij-
ke versie grinnikte Krijns uiteindelijk ook mee en barstte vervolgens de hele fan-
fare in lachen uit. Eind goed, al goed. Maar zo’n verzoening vond Mackendrick
blijkbaar al te veel van het goede. 

De sessies met de gast uit Londen waren wel zo ingrijpend dat Blokker en Haan-
stra twee maanden later nog bezig waren met de verwerking ervan. De regisseur zat
toen al in hotel Elzevier in Giethoorn. Hier ontving hij op zijn minuscule kamer
een journalist aan wie hij vertelde dat de Britse adviezen een enorme hoeveelheid
aantekeningen hadden opgeleverd: ‘’t Is geen eenvoudig karwei. Telkens ontdek je
weer andere mogelijkheden. Al drie maal ben ik opnieuw begonnen.’ Oschoon
de twee intensief samenwerkten, vond Haanstra achteraf dat Blokker iets meer had
bijgedragen dan hijzelf: ‘Hoewel het idee van mij is en ook de keuze van Giethoorn
en ik volledig heb meegewerkt aan het scenario, is Blokker toch – in zijn functie als
schrijver – degene die de meeste aanspraak maakt op het scenario-recht. In de titel
op mijn film staat hij daarom ook als eerste genoemd.’

Met de komst van de Fanfare-crew veranderde Giethoorn in een grote open-
luchtstudio. De filmlui verbleven in Het Wapen van Giethoorn en andere hotels
of logeerden bij particulieren. Het gezin Haanstra streek een tijdje neer in een
nabijgelegen zomerhuisje. Haanstra’s oude mentor Piet van Moock werd pro-
ductieleider, George Sluizer regieassistent, Eddy van der Enden cameraman en
Anton van Munster diens assistent. Het provinciale elektriciteitsbedrijf legde
speciaal voor de film een zwaardere voedingskabel naar het dorp en zelfs de mon-
tage werd voor een deel ter plaatse gedaan. De gemeente stelde een voormalige
school beschikbaar waar producent Rudi Meyer en Van Moock hun kantoor in-
richtten. Van zeildoek werden een paar buitenstudio’s gebouwd, met daarin on-
der meer een nagebouwde versie van het paviljoen van Krijns, zodat er ook bij re-
gen kon worden gedraaid. Tijdens de hele productie was Meyer enthousiasme-
rend aanwezig. Hij kon tekeergaan, maar ‘de hoofdzaak was zijn hartelijkheid,
zijn attentheid. Altijd op het juiste moment kwam Rudi binnen met een blad
met ijsjes’, aldus Haanstra in een terugblik. Voor elke opname riep de produ-
cent door een grote toeter: ‘Schtilllte!’ De moeders in het dorp hielden dan zelfs
hun baby’s stil. De betrokkenheid van de dorpelingen was groot doordat de le-





den van de muziekkorpsen van Giethoorn en het verderop gelegen Wanneper-
veen een belangrijke rol in de film kregen. Om het belang van de gebeurtenissen
te onderstrepen bracht de commissaris van de koningin van Overijssel Ridder de
van der Schueren een officieel bezoek aan de set.

Nu stond Bert Haanstra dus voor de taak te laten zien dat hij niet alleen do-
cumentaires kon maken, maar ook speelfilms. Hij deed er nogal laconiek over.
Al tijdens de opnamen zei hij dat hij de acteurs eigenlijk maar hun gang liet gaan,
en kort erna: ‘Toen ik met Fanfare bezig was, heb ik nooit het gevoel gehad: nu
ben ik met iets heel anders bezig dan wanneer ik aan een documentaire werk. Ik
moest op dezelfde manier denken, in beelden, in continuïteit, in ritme.’ Hij be-
toogde dat ook in documentaires met mensen wordt gewerkt en dat daarin ook
regie plaats vindt. De ‘présence’ van de acteurs was volgens hem belangrijker dan
hun acteerkwaliteit.

Zo geredeneerd was de slag al bijna gewonnen bij de casting. Cameraman Van
der Enden, die tegen het einde van zijn loopbaan een stuk of vijftien grote speel-
films van Haanstra, Tati, Rademakers en Harry Kümel op zijn naam had staan,
zei terugblikkend op het werk in Giethoorn: ‘Het was een productie van ontzet-
tend veel lachen. Een happy family. Het was de meest harmonische, gezellige
film die ik ooit heb gedaan.’ En over Haanstra: ‘Hij had de gave met iedereen
overweg te kunnen. Hij begreep wat voor iemand je was en op dat niveau praatte
hij met je. Ik heb altijd het gevoel gehad dat hij een soort vriendschapsrelatie met
iedereen had.’ Acteur Albert Mol, die een van de hoofdrollen speelde, uitte zich
in vergelijkbare bewoordingen: ‘Bert was altijd genereus voor zijn medewerkers.
De opnamen waren een feest van begin tot aan einde. Nee, ik overdrijf niet als ik
zeg dat er een sfeer heerste van een vakantiekolonie. Natuurlijk werd er hard ge-
werkt, maar ook ongelooflijk veel gelachen.’ Ook de intimiteit van het wat afge-
legen waterdorp en het werken op bootjes en pontons maakten Fanfare voor alle
betrokkenen tot een ongewone ervaring die een bijzondere saamhorigheid te-
weegbracht. Haanstra had alleen bij het amateurtoneel gezeten en ontbrak het
aan ervaring in acteursregie, maar hij kwam toch tot resultaten. Deels gebeurde
dat door sfeer te scheppen en de acteurs de ruimte te geven. Volgens Kees Brusse,
die niet in Fanfare zit, maar wel een belangrijke rol speelde in vier andere Haans-
tra-films, was diens methode de acteur om een voorstel te vragen. Dan ging hij ak-
koord of zei: ‘Zouden we het niet zó doen?’ Hij liet dus veel aan de acteurs over.

Toch is een speelfilm zonder actieve regie vrijwel onmogelijk. Het is iets fun-
damenteel anders dan een toneelstuk: de afzonderlijke scènes worden om prak-
tische redenen nooit in chronologische volgorde opgenomen, zodat een acteur
niet het overzicht heeft van de regisseur. De voor Nederlandse begrippen goede





acteursprestaties in Fanfare moeten dan ook wel degelijk deels op Haanstra’s
conto worden geschreven. 

Er ging ondanks alles ook veel mis. Elke dag moest de ploeg ’s ochtends om
zes uur aanwezig zijn, maar daarna volgde voor sommigen een dag van nietsdoen
omdat het weer niet meewerkte. Albert Mol zat een paar keer een dag tevergeefs
op een bootje, waar hij moest wachten op de opnameploeg, maar die verscheen
niet. Erger was dat er net zoiets gebeurde met Hans Kaart. Toen de opnamen
werden onderbroken vanwege slecht weer, zat hij op een eilandje samen met een
koe en vergaten ze hem op te halen. Als hoofdrolspeler met status in het theater
en rollen in drie eerdere Nederlandse films verwachtte Kaart een sterbehande-
ling en het moet gezegd dat hij inderdaad de beste acteur in Fanfare is. Toen hij
eenmaal weer boven water was, liet hij boos weten dat hij niet meer meedeed. ‘Ja,
dat was een enorm tumult,’ aldus Anton van Munster. ‘Kaart was woedend, dus
die beende door dat Giethoorn, met een rennende Rudi Meyer achter hem aan:
“Hans kom terug. Hans kom terug.” ’ Even later werd er alsnog vrede gesloten.

De première van de film vond plaats op donderdag oktober  in het Amster-
damse Tuschinski Theater. Voor het begin van de voorstelling rookte de regisseur
met bevende handen de ene Roxy-sigaret na de andere in afwachting van het
schervengericht, waarvoor tal van prominenten hun opwachting maakten. Een
nieuwe speelfilm, en dan zeker van de hooggewaardeerde Bert Haanstra, ging ook
aan de autoriteiten niet onopgemerkt voorbij. Minister-president Willem Drees,
die zijn komst had aangekondigd, moest wegens dringende staatszaken verstek
laten gaan, maar wel aanwezig waren een minister, een staatssecretaris, de voor-
zitter van de Tweede Kamer en de burgemeester van Amsterdam. Onder de vele
vertegenwoordigers uit de culturele sector waren de directeur van het Stedelijk
Museum Willem Sandberg, literatuurpaus Victor van Vriesland, de directeur van
de Haagse Comedie Cees Laseur en cabaretier Toon Hermans. De voltallige Giet-
hoornse fanfare gaf een uitvoering en ook de echte burgemeester van het dorp H.
van der Goot was van de partij. Haanstra’s angsten smolten snel weg: zowel de
voorfilm Glas als Fanfare kreeg een daverende ovatie. 

Hij had in Fanfare een mooi evenwicht weten te bereiken tussen zijn filmische
talenten en de eisen van de verhalende cinema. Dat dit een echte Haanstra-film
was, bleek al direct uit de visuele grapjes, met als bekendste de ogenschijnlijk
door het gras glijdende koeien, maar ook de snaterende eenden die na ruziënde
muzikanten zijn gemonteerd, een meisje dat haar haren goed doet, gevolgd door
een eend die zijn veren schudt, of de acteurs Albert Mol en Ineke Brinkman, die
achter een laken aan de waslijn staan te praten, maar elkaar van de andere kant





gezien lijken te omhelzen. Haanstra zocht graag visuele oplossingen. Samen met
de humorvolle vertelling, het effectieve gebruik van Giethoorns omgeving en de
bij tijden ironische muziek van Jan Mul was het een film die in heel Nederland
indruk maakte. 

De meeste recensenten beschouwden de film, al dan niet samen met het kort
daarvoor uitgekomen Dorp aan de rivier, als een nieuw begin voor de Neder-
landse cinema. Beide films waren goed gemaakt en hadden aansprekende the-
ma’s, zodat je je eindelijk niet meer hoefde te schamen voor een Nederlands pro-
duct, zo was de teneur. Wel legden de redacteuren van Filmforum, die zich enigs-
zins misplaatst als peetvaders van Fanfare zagen, onderling nogal verschillende
accenten bij hun beoordeling van het eindresultaat. Voor A. van Domburg en
Charles Boost was nu bewezen dat hun idee de speelfilms aan documentaristen
over te laten juist was geweest. In Haanstra’s filmwerd tenminste ‘gezonde film-
taal’ gesproken, vond Van Domburg. Zijn collega H. Wielek was minder te spre-
ken. De film bevatte wel humor, maar naar zijn mening was het geen ‘filmhu-
mor’, en hij voegde eraan toe dat filmtechniek nog geen filmkunst was. Reto-
risch stelde hij de vraag: ‘Welke filmvondsten zijn in Fanfare te bewonderen. Ja,
wélke…?’ Filmforum-redacteur en Volkskrant-recensent B.J. Bertina zei in zijn
vaste filmpraatje voor de -radio: ‘Haanstra staat hier en daar nog teveel in de
schoenen van de toneelregie.’ Met andere woorden: de filmische vorm had onder
het verhaal geleden en dat was tegen de Filmforum-filosofie, waarin de kunst juist
tússen de beelden, in het ritme van de montage te vinden was. Van de positieve
bespreking die Bertina daags na de première in de Volkskrant schreef, had hij later
spijt. In zijn memoires bekende hij in de jaren tachtig dat hij ‘Haanstra’s over-
schatte komedie’ indertijd ondanks zijn eigen twijfels positief had besproken on-
der invloed van het dolenthousiaste premièrepubliek. De kanttekeningen van
verschillende Filmforum-mensen waren logischer dan de lof van Van Domburg
en Boost: Fanfare had filmische hoogstandjes maar was daarnaast ook een gewo-
ne verhalende film met acteurs en niet de zuivere ‘documentaire expressie’ waar-
op ze hadden gehoopt. 
Fanfare paste meer in de Britse speelfilmtraditie dan in de Nederlandse en niet

alleen omdat Mackendrick adviseur was en diens landgenoot Ralph Sheldon de
montage deed. Sheldon was eerder editor geweest van Britse documentaires
voor onder andere Shell en was ook al betrokken bij Glas. Fanfare was schat-
plichtig aan de Ealing Comedies waarin het filmische en het verhalende even-
eens twee kanten van één medaille vormden. Ze werden volgens een Britse on-
derzoeker gemaakt naar het adagium ‘klein is mooi’ en kenmerkten zich door
‘realistisch, op de documentaire geïnspireerd camerawerk met het doel een ver-





trouwde achtergrond te creëren […] en in die setting een fantasierijk, contraste-
rend plot tot ontwikkeling te laten komen, dat humor oplevert’. Bij Macken -
drick had deze humor vaak een scherp randje en werd er nogal eens commentaar
mee geleverd op de Britse samenleving. Daarbij vergeleken was Fanfare uiterst
mild, wat zowel Nederlands als des Haanstra’s kan worden genoemd. Maar de
van Ealing bekende kleinschaligheid, het documentair realisme, de vertrouwde
omgeving en het hilarische verhaal, kwamen in de Giethoorn-film terug. Ook
sommige details waren aan Ealing Comedies ontleend, zoals het gesleep met
muziekinstrumenten om ze te verstoppen voor de tegenpartij. Dat idee kwam
uit Whisky Galore, waarin de bewoners van een Schots eiland met veel omhaal
dozen whisky voor de autoriteiten verbergen die ze hebben geroofd uit het ge-
strande schip  Cabinet Minister. 

De humor van Fanfare heeft met zijn pretentieloze eenvoud iets wat bij de jaren
vijftig lijkt te horen. Toch is moeilijk te zeggen waar dat in zit. Fanfare-scenarist,
tijdgenoot en dus tevens ervaringsdeskundige Jan Blokker deed een poging de
humor van de jaren vijftig te duiden en vroeg zich af wat voor stemming er in die
tijd heerste. In  schreef hij er bij de verschijning van deel vier van de Werken
van schrijver Godfried Bomans een treffend stuk over met de titel ‘De vrolijke ja-
ren vijftig’. Volgens hem was Bomans met zijn nu vaak voor oubollig versleten
humor de zuiverste en veelzijdigste representant van zijn tijd. Hij was de belang-
rijkste onder de vele olijke grappenmakers die in de jaren vijftig succes hadden.
De jonge Annie M.G. Schmidt, John O’Mill en de ‘komisch-historicus Roekoe’
waren er andere voorbeelden van. Roekoes echte achternaam was Duif. Zo’n
naamgrapje vond men kostelijk, ook zo’n woord uit die periode. Blokker: ‘Dat ra-
re soort humor, dat meteen na die oorlog loskomt. Ik heb daar zelf heel dicht bij
gestaan, want ik ben in bij Het Parool gekomen en dat was een fabriek van pret.
Annie Schmidt, Simon Carmiggelt, Willem Wittkampf… Wat was het? Het is te
gemakkelijk om te zeggen: het is een reactie op de oorlog.’

Wat Blokker nog vergat te vermelden, was de lolbroekerij in de commentaren
bij de bioscoopjournaals van Polygoon en gedurende enkele jaren ook het con-
currerende filmjournaal Spiegel van Nederland. Puntdichter en filmmaker Kees
Stip, ook bekend onder zijn pseudoniem Trijntje Fop, was speciaal in de Poly-
goon-redactiecommissie opgenomen om het volk met zijn woordgrapjes te be-
stoken, die werden gecombineerd met even lollige beeldgrappen. Een doorsnee-
voorbeeld, ditmaal uit Spiegel van Nederland: bij een voetbalwedstrijd meldt het
commentaar dat de doelmond door de keeper gesloten wordt. Daaropvolgend
beeld: een man in het publiek met zijn mond open. Honderdduizenden men-





sen hoorden en zagen zulke humor week in, week uit in de filmtheaters, wat het
vermoeden wettigt dat ze erom moesten lachen, want anders zouden de produ-
centen ze op een gegeven moment wel achterwege hebben gelaten. Polygoon
vertoonde op gezette tijden ook nog eens speciale Moppentrommelswaarin extra
veel van zulke humor bij elkaar was gebracht. 

Blokker vroeg zich af hoe de explosie van lachlust uit die tijd verklaard kon
worden: ‘Ze lijkt niet te sporen met het gangbare, overwegend deprimerende
beeld van een periode die internationaal werd beschaduwd door Koude Oorlog
en wapenwedloop, en nationaal door betrekkelijke armoede, structurele wo-
ningnood en een rooms-rood herenregime over een gedweeë samenleving. Of
was het juist daarom? Heeft men toen in een vrolijker wereld willen vluchten,
zoals de mensen in de hongerwinter mekaar lekker hadden gemaakt met verzon-
nen recepten  en oude kookboekplaatjes?’ Blokker dacht niet dat de lach een te-
ken was van vlucht of protest: ‘Die laatste veronderstelling wordt op geen enkele
manier bevestigd door de aard van de zo rijkelijk aangeleverde grappenmakerij.
Die vertoont geen spoor van onvrede, eigenlijk in tegendeel. Van wat we later
“engagement” zouden gaan noemen, was in al die humoristische teksten en te-
keningen zelden of nooit sprake; niet op het eerste, maar ook niet op het tweede
gezicht. [Iedereen] maakte zich vrolijk, niemand maakte zich boos. Daarom kon
je onbekommerd lachen om de humor van die dagen; er stak geen kwaad in.’

De door Blokker gesignaleerde zorgeloosheid zegt misschien iets over de alge-
menere stemming. Na de crisis van de jaren dertig, de Tweede Wereldoorlog en
de eerste schamele wederopbouwjaren werkte de toenemende bestaanszeker-
heid, hoe bescheiden aanvankelijk ook, als een bevrijding. De Koude Oorlog
bracht dit gevoel van vreugdevolle vooruitgang maar een beetje aan het wanke-
len. Hoewel vrees en onvrede ook bestonden, lijken maatschappelijke harmonie
en werklustig optimisme een haast naïeve tevredenheid teweeg te hebben ge-
bracht. Het was bovendien humor die de toen nog sterk aanwezige zuilen over-
steeg. Katholiek, protestant, socialist of liberaal, lachen konden ze hierom alle-
maal, zodat een gevoel van saamhorigheid in die nog sobere jaren op lichtvoetige
wijze werd bevestigd. 

Toch kon het publiek ook in de jaren dertig op zijn tijd al lachen met een on-
bevangenheid die aan het einde van de twintigste eeuw en het begin van de onze
minder lijkt voor te komen. De komische dierenfoto’s die voor de oorlog promi-
nent in de kranten stonden, gemaakt door onder anderen Bert Haanstra, waren
al in dezelfde trant, ook al waren de tegenstellingen in die crisisjaren groot en be-
stond er naast zulke onschuldige grappen heel wat venijnige politieke humor.
De veranderingen in de humor lijken niet alleen door de maatschappelijke om-





standigheden van het moment te worden bepaald, er zit een beweging in die zich
over langere termijn uitstrekt. Of die beweging van onbevangen naar cynisch gaat,
‘van tof naar grof’ om met Frits Abrahams te spreken, en waarom dan, vergt een
studie apart. 

Al in het tweede weekeinde na de première in passeerde Fanfare de grens van
  bezoekers en na een maand hadden   mensen hem gezien. Uit
bioscopen in het land werd bericht dat het publiek geregeld applaudisseerde tij-
dens de voorstellingen. ‘Dat is iets wat we in Nederland nog nooit hebben mee-
gemaakt,’ schreef een van de verslaggevers. Mensen die nooit in een bioscoop
kwamen, gingen wel naar Fanfare. Er zijn ongeveer veertig brieven van enthou-
siaste Fanfare-fans aan Haanstra bewaard gebleven:

Geachte Heer, 
Mijn vrouw en ik hebben de eerste verjaardag van ons huwelijk gevierd door
naar uw kostelijke film te kijken. […] Voor de rest van ons leven zullen onze
ogen wijder open staan en zullen wij heel wat meer humor kunnen puren uit
gewone alledaagse gebeurtenissen. Proficiat en maak er nog een paar!

Haanstra vergat zijn land van herkomst niet en zorgde ervoor dat het personeel van
het Twentsch Dagblad Tubantia de film te zien kreeg, met Glas in het voorprogram-
ma en een trip naar het dorp waar het allemaal was gebeurd. Hij ontving weer een
juichende reactie: ‘De artistieke kwaliteiten van deze rolprenten en de gelukkige
aansluiting ervan op ons bezoek aan Giethoorn en de persoonlijke kennismaking
met het fanfaregezelschap zijn voor onze personeelsleden aanleiding geworden om
te spreken van het meest geslaagde uitstapje dat zij ooit met het bedrijf hebben ge-
maakt.’

Fanfare werd meer dan een film, het werd een gebeurtenis of in hedendaagse
taal: een event. De regisseur werd regelmatig uitgenodigd om persoonlijk te ver-
schijnen bij voorstellingen in het land, waar hij vaak en graag op inging. ‘Er was
een soort langdurige zegetocht door allerlei plekken. Ik had ook wel honderd keer
mee gekund,’ aldus Blokker. ‘Naar Leeuwarden, naar Sneek. Dan was er weer een
speciale voorstelling en Bert ging al die dingen af.’ Het door Blokker geschreven
boekje-bij-de-film was voor Nederlandse verhoudingen een vroeg voorbeeld van
slimme merchandising. De voorstellingen bleven maar doorgaan en het bezoe-
kersaantal passeerde spoedig de , miljoen.Het is nog steeds de op een na meest
bezochte Nederlandse film ‘aller tijden’, met alleen Paul Verhoevens Turks fruit
boven zich. 





Bert Haanstra kreeg van de producent in eerste instantie  gulden voor de
regie plus  gulden voor zijn aandeel in het scenario. Blokker ontving 

gulden voor zijn scenarioaandeel. Ze waren samen aan het project begonnen en
Haanstra vond dat Blokker er zo te bekaaid af kwam. Een deel van zijn eigen sce-
nariogeld, hoeveel is onbekend, gaf hij door aan Blokker. Toen de film een kas-
succes bleek, werd er in het filmwereldje met scheve ogen gekeken.Algauw ging
het verhaal dat Haanstra flink wijzer was geworden van Fanfare maar Blokker niet.
In het begin was dat, zeker gezien Haanstra’s geste aan Blokker, niet waar. Maar op
de langere duur klopte het wel, want met Meyer was overeengekomen dat de regis-
seur procent van de netto opbrengst uit de filmverhuur kreeg vanaf het moment
dat de kosten er voor de producent uit waren.Op basis daarvan ontving Haanstra
tot de zomer van , verdeeld over zesenhalf jaar, ruim  gulden. Later
maakte hij bekend dat het Meyer was geweest die niet net zo’n overeenkomst
met Blokker had willen aangaan. In ieder geval hield de scenarist er een onaan-
genaam gevoel aan over.

Na de overweldigende ontvangst die de film in eigen land ten deel viel, waren
de verwachtingen ook voor het buitenland hoog gespannen. In  ging Fanfare
naar het festival van Cannes en heimelijk werd er gehoopt op een Gouden Palm.
Jan Blokker was bij de eerste voorstelling aan de Côte d’Azur aanwezig: ‘Die film
viel als een baksteen. In de zaal. Dus niet alleen, zoals later bleek, bij de Franse
pers… Het erge was: daar zaten dus die arme Bert, die arme Rudi, maar ook Hans
Kaart en god, de hele crew en cast. Die waren met het idee gekomen: de zaal wordt
afgebroken, want in Tuschinski en op een aantal plekken was de zaal ook afgebro-
ken. Ik had het kunnen voorspellen, want ik kende het Franse filmklimaat tame-
lijk goed. Er werd ook een beetje boe geroepen…’ De recensent van de Volks-
krant B.J. Bertina had het overigens minder somber ervaren en meldde een ‘wel-
verdiend applaus’.

Blokker stond later nog bij hoe het filmblad van de Franse jonge generatie Ca-
hiers du Cinéma met hatelijke k’s spelde: ‘Une kras komedie sans krace’ ofwel
‘Une grasse comédie sans grace’, een vette komedie zonder gratie. Waarschijnlijk
was het een van de vele andere Franse filmbladen, want in de Cahiers is het niet
terug te vinden. Zo hard was de rest van de Franse pers niet, maar veel vriende-
lijker dan de kwalificatie in Le Figaro – ‘in ieder geval vermeldenswaard’ – werd
het ook niet.

Ook in Engeland sloeg de film nauwelijks aan. Daar moest hij zich bewijzen
voor een publiek dat al een jaar of tien uitstekende Ealing Comedies van eigen
bodem achter de rug had. In andere landen maakte Blokker weer wel mee hoe de
zaal plat ging: in het Kremlintheater in Moskou vermaakte het publiek zich uit-





stekend. Oost-Europa werd het belangrijkste exportgebied voor Fanfare, mis-
schien omdat de staatsinkopers in die landen graag een westerse film vertoonden
die politiek geen kwaad kon, misschien ook omdat men daar in een film graag
een ideale samenleving zag, en daaraan voldeed Fanfare uitstekend. 

Rudi Meyer werd nog wel met een onverwachte financiële eis van het muziekkorps
uit het echte Giethoorn geconfronteerd. In een krant werd de kwestie op de beken-
de humoristische wijze uit de doeken gedaan: ‘Giethoorns fanfarecorps heeft alles
bij elkaar vorige zomer ongeveer  gulden honorarium bijeengetoeterd bij
de opnamen voor Bert Haanstra’s film “Fanfare”. Bovendien heeft achteraf pro-
ducer Rudolf Meyer op rekening van een tevoren afgesloten verzekering alle be-
schadigde muziekinstrumenten laten repareren, zodat ze weer minstens hetzelfde
fraaie volle klankgehalte als voorheen bezaten. Niettemin zijn leden én instru-
menten van de “Fanfare”-fanfare nu ernstig ontstemd. Niet stuk voor stuk en elk
apart – maar wel als men ze bij elkaar hoort. “Onze instrumenten,” betoogt voor-
zitter Timmerman, “produceren weliswaar elk voor zich een zuivere en wellui-
dende klank, maar in het samenspel – het reglementair vastgelegde doel onzer
vereniging – verliest het klankgehalte aan nobelheid en klinkt voor het geoefen-
de oor zelfs vals! Een ondraaglijke gedachte met een concours in het nabije ver-
schiet!” ’

Hoe vermakelijk opgetekend ook, het was geen grap. Toen tot Giethoorn door-
drong dat Fanfare een massapubliek trok, ontstond er enig ongenoegen tussen de
muzikanten enerzijds en producent en regisseur anderzijds. ‘Ik ben het niet met u
eens,’ schreef Meyer aan de musici, ‘dat het bezoek[ersaantal] van de film gro-
tendeels aan de medewerking van de Giethoornse Fanfare te danken is, maar dat
dit wel terug te voeren is op het werk van Bert Haanstra en zijn medewerkers.’

Dit antwoord bevredigde de ontvangers niet. Zij kwamen terug op de schade
aan de instrumenten en vonden dat die te weinig was vergoed, zonder dat nader
werd gespecificeerd waaruit het tekort bestond. 

Na diverse brieven, telefoongesprekken en een onderhoud van het fanfarebe-
stuur met de burgemeester liet de jaarvergadering van het muziekkorps weten
dat de heren Meyer, Haanstra, Van Moock en Sluizer onverwijld in Giethoorn
werden verwacht om de zaak te bespreken, en wel op een maandagavond. Meyer
schreef terug: ‘Ik ben vanzelfsprekend gaarne bereid weer een keer naar Giet-
hoorn te komen, ook al voor de prettige herinneringen, die ik aan Giethoorn
heb, maar ik ben op het ogenblik zeer druk bezet en geloof ook, dat een gesprek
op dit ogenblik niet veel zal opleveren. Verder vind ik, dat deze hele affaire nu
eindelijk toch eens geregeld moet worden en ik herhaal dus mijn verzoek aan U





om ons precies op te geven, waaruit de nog bestaande schade aan de instrumen-
ten bestaat en hoe deze verholpen zou kunnen worden. U kunt ervan verzekerd
zijn dat ik gaarne aan een regeling zal medewerken.’ Een vervolg is niet meer
gedocumenteerd, maar afgaand op latere gezamenlijke optredens van Meyer,
Haanstra en de fanfare werd het conflict bijgelegd.

In Giethoorn ontstond zelfs een ware Fanfare-cultus. Hoewel het dorp door
liefhebbers al eerder als reisbestemming was ontdekt, bewerkstelligde Haanstra’s
komedie de doorbraak van het toerisme. De belangstelling nam volgens som-
migen ronduit ziekelijke vormen aan, tot uiting komend in de febris fanfarica
gythornensis. Het plaatselijke café Waaier, dat in de film dienst doet als Geurt-
sens café, werd voortvarend omgedoopt tot Café Fanfare en profiteert nog altijd
van de oude roem, net als het met water omringde Smit’s Paviljoen, in Fanfarehet
paviljoen van Krijns. Een deel van de interieuropnamen in Geurtsens café was, on-
danks de in Giethoorn opgetrokken tijdelijke ‘studio’s’, gemaakt in de Cine tone
Studio’s te Duivendrecht. 

De vereeuwiging van het succes begon al in , toen aan het Giethoornse
Binnenpad een Bert Haanstra-bank en een Rudi Meyer-bank werden neergezet.
Toen de Giethoornse Fanfare in – diverse herdenkingen en vele toeristen la-
ter – zijn tachtigjarige bestaan vierde, waren Haanstra en Fanfare-acteur Albert
Mol de eregasten. Voor de gelegenheid werd de filmmuziek ‘Mars in Es’ ten ge-
hore gebracht. In  sprak de voorzitter van het muziekkorps bij een volgend
lustrum, verwijzend naar de dagen van de filmopnamen, over ‘een fantastisch
mooie tijd met een goede reclame voor het dorp, waar men nu nog steeds op
teert’. Al dan niet toevallig werd de film toen weer op televisie vertoond en in-
terviewde Peter van Bueren van de Volkskrant de regisseur in Café Fanfare. In
 voeren de Fanfare-acteurs Albert Mol en Herbert Joeks samen met het mu-
ziekkorps door de dorpsgracht om een schilderijententoonstelling te openen.
Vanzelfsprekend werd aan boord de filmmuziek weer gespeeld. Toen een jaar la-
ter Mols vijfenzeventigste verjaardag aanleiding was voor televisiefestiviteiten,
zou ter ere daarvan de Giethoornse fanfare optreden in het praatprogramma Ti-
neke. Het ging niet door vanwege een bommelding. 

Nooit waren er zoveel activiteiten rond de intussen toch al knap oude film als
in de jaren  tot . Data als het honderdjarige jubileum van het muziek-
korps of het veertigjarige jubileum van Fanfare gaven aanleiding tot vieringen,
herdenkingen en manifestaties. De Larense beeldhouwer Pépé Grégoire, een
goede vriend van de Haanstra’s, kreeg van de gemeente opdracht een Haanstra
/Fanfare-monument te ontwerpen. Toen het licht abstracte ontwerp bekend
raakte, besloot een comité onder leiding van de eigenaar van Café Fanfare de





Gieterse kunstenaar Jan Krikke een tegenopdracht voor een realistischer beeld te
verstrekken. De tweedracht leek rechtstreeks ontleend aan het verhaal uit de ge-
vierde film. Inmiddels staan beide plastieken in Giethoorn opgesteld, het ene –
een wirwar van toeters – tegenover de Haanstra- en Meyer-banken, het andere –
een beeldje ten voeten uit van het oudste in de film optredende fanfarelid met
bombardon – op het terras van Café Fanfare.

In gaf de commissie  jaar Fanfare een krant uit en werd een aantal scènes
uit de film onder grote publieke belangstelling in de dorpsgracht nagespeeld op
een aantal punters. Op een ervan was zelfs net zo’n vrachtwagen van  kilo ge-
hesen als gebruikt was in Fanfare (toen met het dikke achterwerk van Hans Kaart
op de achterklep en daaronder de tekst ‘agrarische producten’, die Haanstra er
nog eigenhandig op had geschilderd). Zes muziekkorpsen concerteerden op het
water van ’t Wiede, er was vuurwerk, er werd een Fanfare-wandelroute uitgezet en
tijdens het toeristenseizoen werd de film dagelijks gedraaid in het plaatselijke mu-
seum. ‘Niemand van ons had kunnen vermoeden dat de film Fanfare van zo’n gro-
te invloed zou zijn op Giethoorn en Brederwiede.Giethoorn werd van bekend …
beroemd’, schreef de burgemeester in het jubileumkrantje, en de oud-voorzitter
van de muziek verzuchtte: ‘Ja, het is werkelijk de mooiste tijd van mijn leven ge-
weest.’

De zomer van  stond Giethoorn in het teken van weer een jubileum: vijf-
tig jaar eerder was Fanfare gemaakt, hetgeen aanleiding gaf tot een muziekcon-
cours, filmvoorstellingen op het water, een tentoonstelling en nog veel meer.
Wie een vakantiehuisje of appartement in Giethoorn huurt, heeft grote kans er
als service een dvd van Fanfare aan te treffen. 

Een zo intense relatie tussen een Nederlandse film en de bewoners van de
plaats waar hij werd opgenomen is uniek. Lith aan de Maas, waar Fons Radema-
kers de buitenscènes van Dorp aan de rivier opnam, heeft geen activiteiten die
vergelijkbaar zijn met die in Giethoorn, en ook van Turks fruit, dat in de jaren ze-
ventig nog meer bezoekers zou trekken dan Fanfare, worden geen locaties in ere
gehouden. Maar in Giethoorn identificeerde men zich zo graag met de film dat
toen het dorp bij een herindeling opging in een grotere gemeente, de bestuur-
ders zich door de naam van het filmdorp Lagerwiede lieten inspireren tot de ge-
meentenaam Brederwiede. In  had een toeristisch tijdschrift nog geschreven
over Giethoorns oude boerderijtjes onder het lover en zijn stokoude bruggetjes
en daaraan toegevoegd: ‘Of het nog lang zo zal blijven, is echter de grote vraag.’

Zonder dat hij dit ooit had beoogd, droeg Haanstra er door het succes van zijn
film toe bij dat het inderdaad zo bleef. Giethoorn werd een museumdorp dat ui-
terlijk nog steeds voldoet aan het beeld in Fanfare, van een Nederland zoals wij
graag willen denken dat het vroeger was. 





Haanstra verkende nu verschillende mogelijkheden voor een nieuw speelfilm-
project. Het eerste dat werd gerealiseerd, was De zaak M.P., net als Fanfare een
lichte komedie. In het middelpunt van het verhaal staat het Brusselse beeldje
Manneken Pis (‘M.P.’), waaromheen zich een nogal ingewikkelde intrige af-
speelt. De Brusselse Camille (Albert Mol) steelt het beeldje om daarna de held te
kunnen spelen die het weer terugvindt. Daarmee hoopt hij indruk te maken op
zijn aanstaande schoonvader (Ko van Dijk), die als oud-strijder enorm ver knocht
is aan Manneken Pis als symbool van de natie. Camille helpt het gerucht de we-
reld in dat Hollandse studenten het beeld hebben gestolen als wraak voor de ne-
derlaag in de voetbalwedstrijd België-Nederland: -. Toen Haanstra tijdens de
echte interland in de Hel van Deurne, opnamen maakte, wonnen de Rode Dui-
vels inderdaad met de cijfers die vooraf al in zijn scenario stonden. Wanneer de
diefstal van het Manneke bekend wordt, stelen Belgen op hun beurt een Neder-
lands plastiek van Hansje Brinker met zijn vinger in de dijk. 

Vele bekende Nederlandse en enkele Vlaamse acteurs trekken voorbij. Naast
Mol en Van Dijk speelt Kees Brusse een van de hoofdrollen. Een jonge Ramses
Shaffy is hier in zijn eerste film te zien en zelfs ’s lands nationale radiocommen-
tator over de toestand in de wereld mr. G.B.J. Hiltermann verschijnt in beeld
om zijn mening te geven over de gefantaseerde troebelen tussen de twee buur-
landen. Het scenario schreef Haanstra samen met Jef van der Heijden, die als
dichter, schrijver en regisseur ervaring had in het Nederlandse en Vlaamse
theater. Een belangrijk argument voor Haanstra om met hem in zee te gaan was
dan ook dat hij vertrouwd was met de culturele wereld van de twee landen waar
De zaak M.P. zich afspeelt. 

Acteur Ko van Dijk vond dat Bert Haanstra als regisseur ‘een unicum’ was, ja
‘een rots in de branding’. ‘Onder geen enkele omstandigheid verliest hij zijn
aanstekelijk gevoel voor humor. Ik heb nog nooit een zó bescheiden man ont-
moet, die zó sterk existeert…’ Ook andere acteurs prezen zijn rust en geduld.

Een toen onopgemerkte waarnemer zag het echter anders. De latere filmacade-
miestudent en speelfilmregisseur Nikolaï van der Heyde was figurant in De zaak
M.P. Hij had als extra al mogen meedoen in speelfilms in Frankrijk en Zweden.
Naar zijn mening gingen de acteurs met hun rol aan de haal en trokken ze zich
te weinig van hun regisseur aan. Scenarist Jef van der Heijden had op zijn beurt
bedenkingen bij de berichten over Haanstra’s rust en geduld. ‘Het vervelende van
onze samenwerking was dat we bijna elke dag ruzie hadden. Bert was een echte
Ajax-fan en ik in die tijd ook wel, en dan reden we […] naar het stadion en kregen
we zo’n ruzie over de film, ook nog in de rust en zo, dat ik geen zin had met hem
mee terug te gaan en dan ging ik met een taxi terug naar Laren, want ik woonde





bij hem in huis.’ De productie verliep dus niet altijd even vredig, maar waar hun
conflict nu eigenlijk over ging, wist Van der Heijden later niet meer.De zaak M.P.
werd meteen het startpunt voor zijn eigen filmcarrière. Terwijl de productie nog
onderweg was, begon hij aan zijn speelfilm De laatste passagier, ook bekend als
Kwikkie. Zijn grootste bekendheid als filmer kreeg hij met Ongewijde aarde ()
waarin documentaire beelden van de begrafenis van een pastoor in Hilvarenbeek
kunstig werden gemonteerd in een fictieverhaal over een zelfmoordenaar. Het
werkstuk leidde tot grote verontwaardiging in katholieke kring en werd door de
Nederlandse filmkeuring aanvankelijk niet geschikt geacht voor vertoning.

De pers was vol verwachting over de opvolger van Fanfare en de productie er-
van was op de voet gevolgd. ‘Succes verzekerd,’ schreef het Algemeen Dagblad na
de première van  september , en de nestor van recenserend Nederland L.J.
Jordaan sprak in Vrij Nederland zelfs van Haanstra’s ‘aristocratische humor’, die
hij goed vond afsteken tegen bijvoorbeeld de ‘krampachtige kluchtigheid’ in
Billy Wilders Some Like it Hot. Dit was schromelijk overdreven. Door het in-
gewikkelde, nogal gezochte verhaal van De zaak M.P. ontbraken de directheid en
de onbevangenheid van Fanfare. Ondanks de sterrencast is er geen centrale ac-
teur die het geheel op een hoger plan trekt. Albert Mol had dit gezien zijn rol
moeten zijn, maar hij slaagt er niet in. Er staat tegenover dat er in doorsnee niet
slecht werd geacteerd en de makers ondanks hun bescheiden speelfilmervaring
vooral visueel en technisch een volwassen vakmanschap lieten zien. De decor-
bouwers en lichttechnici van de Cinetone Studio’s overtroffen zichzelf. Zonder
dat het eraan is af te zien, werd een groot deel van de film in de studio te Dui-
vendrecht gedraaid. Zelfs authentiek lijkende Brusselse straatbeelden, zoals die
van het pleintje waar het beeldje van Manneken Pis staat, blijken in de studio te
zijn opgenomen. De kraamkliniek waar zich een episode uit het verhaal afspeelt,
was in werkelijkheid het oude -gebouw aan de Amsterdamse Tesselschade-
straat, waar Haanstra in de oorlog zijn fotowerk voor de illegaliteit had gedaan.

Het werd kort daarna afgebroken.
Aanvankelijk wilde de regisseur de productie alleen doen, maar uiteindelijk

werd het productie en regie Bert Haanstra met Rudi Meyer als co-producent.
Ditmaal eiste Haanstra een groter aandeel in de winst voor zichzelf op, waar te-
genover stond dat hij zijn honorarium voor scenario en regie –  gulden –
ondanks het enorme succes van Fanfare maar anderhalf keer hoger stelde dan het
bedrag dat hij voor die film had gekregen. Hij had zoveel vertrouwen in de winst-
gevendheid van De zaak M.P. dat hij verklaarde een hoger honorarium niet no-
dig te vinden. Dit zou een misrekening blijken, want van winst was geen spra-
ke. Een van de problemen was dat de film weinig geschikt was voor de Vlaamse





markt. Er zitten wel wat Vlaamse acteurs in, maar er zijn er veel meer uit Amster-
dam en omgeving die kromsprekend voor Vlaming spelen. ‘Met zijn uitgespro-
ken Hollandse tongval kan Albert Mol bezwaarlijk als Brusselaar aanvaard wor-
den,’ schreef deGazet van Antwerpen. Volgens de krant was het beter geweest de
Nederlandse acteurs met de stemmen van Vlamingen na te synchroniseren.

Nog verder ging de later geuite kritiek van Jef van der Heijden, die uit de acteurs-
keuze concludeerde dat Haanstra weinig begreep van de Vlaamse mentaliteit.

Het is in ieder geval opmerkelijk dat de regisseur in een film over een conflict tus-
sen Belgen en Nederlanders ook de meeste Belgen door Nederlanders liet spelen.

Ondanks het niet geringe aantal van ruim   bezoekers leed Haanstra
naar het schijnt een ton verlies. Hoe dit precies zat, is niet goed meer te achter-
halen. Zeker is dat hij er eigen geld in stak en hoge kosten had voor de studio en
de zeer uitgebreide cast. Bij alle hoge verwachtingen was het resultaat voor de re-
gisseur-producent in elk geval een teleurstelling.







   

De overval



De overval ()




Nog vóór er was begonnen aan De zaak M.P. was in januari  op de Van der
Tongelaan  te Laren een brief in de bus gevallen met een filmvoorstel van de
nationale geschiedschrijver betreffende de Tweede Wereldoorlog, dr. L. de Jong,
hoofd van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Loe de Jong had net
het herdenkingsboek “Bevrijding”,  december  gelezen over een overval op
het Huis van Bewaring in Leeuwarden, waarbij het Friese verzet eind  meer
dan veertig gevangenen had bevrijd zonder een schot te lossen. Hij vond het een
prachtig verhaal voor een film en toen Haanstra het boek las, was hij het daar
roerend mee eens. Al een paar weken later zat hij in Friesland om locaties te be-
kijken en de deelnemers aan de overval uitvoerig te interviewen. De Jong, Haan-
stra en de direct geraadpleegde producent Rudi Meyer waren het erover eens dat
het een speelfilm moest worden die dicht bij de feiten bleef. De voormalige ver-
zetslieden zouden op morele gronden het recht krijgen een oordeel over het sce-
nario uit te spreken alvorens de film in productie ging, waarbij er blijkbaar nogal
gemakkelijk van uit werd gegaan dat verzetslui ook scenario’s konden lezen.

Haanstra vroeg een script aan de jonge auteur Harry Mulisch, maar dat liep
snel mis want, constateerde de schrijver met recht, de regisseur en hij pasten to-
taal niet bij elkaar. Daarna werd de nu enigszins vergeten auteur Willem van
Maanen, die zijn romans en verhalen meestal in de Tweede Wereldoorlog situ-
eerde, voor het scenario aangetrokken. Ook Jan Blokker kwam er nu bij.

Het resultaat stuurde Haanstra zomer  voor advies naar Roger Burford,
een man die als scenarist drie decennia ervaring had in de Britse filmindustrie.
Per kerende post kwam er scherpe kritiek. Bij het schrijven van het script was het
streven geweest haast documentair te werk te gaan, maar daar geloofde Burford
niet in: het verhaal had uitstekende mogelijkheden, vond hij, maar wanneer het
meer moest worden dan een korte film, was er meer plot en meer contrast tussen
de personages nodig. Het begin vond hij kinderachtig en het einde zou de toe-
schouwers naar hun hoed doen rennen. De Brit had geen ongelijk. In het scena-
rio behoorden begin en eind tot een raamvertelling waarin jongeren anno 

een plattegrond vinden en iemand betrappen met een oud pistool in handen. Ze
gaan op onderzoek uit en stuiten natuurlijk op het verhaal over de Leeuwarder
gevangenis. Het Kameleon-gehalte was hoog. Na Burfords commentaar gebeur-
de er lange tijd niets meer en Bert Haanstra trok verder naar De zaak M.P.





Die film was allang af toen Rudi Meyer voorjaar  langs ging bij het Rijksinsti-
tuut voor Oorlogsdocumentatie om Loe de Jongs medewerking te vragen voor
een documentaire over de oorlog. De Jongs eigen serie De bezetting liep al met veel
succes op televisie en hij voelde er weinig voor met zichzelf te gaan concurreren.
Wel attendeerde hij Meyer nog eens op het oude plan voor een film over de gevan-
genis in Leeuwarden.De producent verklaarde daarop dat het door ‘Haanstra en
Blokker’ geschreven scenario te veel aan de oppervlakte bleef. Waarop De Jong
zei wel een poging tot het schrijven van een script te willen wagen. Er kwam een
ongebruikelijke procedure op gang. Gebruikmakend van het eerdere werk dat
Haanstra, Blokker, Van Maanen en hijzelf al hadden gedaan, begon De Jong aan
een nieuw scenario in samenspraak met zijn medewerker de historicus Ben Sijes,
producent Rudi Meyer en R.H. Dijkstra van het Tuschinski-concern. Dit laat-
ste omdat Tuschinski met een bioscoopgarantie in de film zat. Op Meyer na wa-
ren het mensen zonder ervaring met het schrijven voor film.

Begin september  werd officieel bekendgemaakt dat Bert Haanstra de re-
gie van de film zou doen op basis van het nieuwe script, waarbij hij intern wel liet
weten dat het betreffende stuk een mengsel was van scenario, screenplay en
draaiboek, drie fasen die bij een professionele werkwijze ná elkaar hoorden te
volgen. Dat kreeg je ervan wanneer je het werk uitbesteedde aan amateurs, be-
greep de goede verstaander. Hij won advies in bij Alexander Mackendrick en
stelde voor screenplay en draaiboek door Britse vaklieden te laten schrijven.

Ook Blokker werd opnieuw bij het project betrokken en deed een deel van het
schrijfwerk. Na het lezen van een synopsis schreef Mackendrick vanuit Londen
dat het onder leiding van De Jong vervaardigde geheel geen verhaal had, en toen
hij vervolgens in december  een week naar Nederland kwam voor overleg
met Haanstra en Blokker, bleek hij van mening dat er een totaal andere opzet no-
dig was, met uitgewerkte personages. In feite was het dezelfde kritiek die Roger
Burford anderhalf jaar eerder al had geuit. Na een week discussie was er bijna
niets meer over van het oorspronkelijke scenario. 

Haanstra was door Mackendrick overtuigd en vatte het achteraf zo samen:
‘Wat ik nu belangrijker vond was: wat bewoog die mensen om dat te doen? Hoe
voelt zo’n zogenaamde held zich nou? Ik wilde een inleiding, een karakterstudie,
en dan pas de kraak als zodanig in de laatste  minuten.’ Hij vond dat de Britse
adviseur hem de ogen geopend had, maar Meyer en Dijkstra verzetten zich tegen
een koerswijziging in de richting van een echte speelfilm en hielden vast aan de
meer documentaire opzet van De Jong.

Er stonden nu twee visies tegenover elkaar die moeilijk te verenigen te waren
en kort daarna gingen de wegen uiteen, waarbij ook een rol speelde dat Haanstra





Blokker erbij wilde houden, terwijl Meyer en Dijkstra hem liever kwijt waren. De
financiers van Tuschinski vonden het ongehoord dat recensent Blokker tussen de
scenario’s door gewoon maar kritische besprekingen in het Algemeen Handels-
blad bleef schrijven van films die in hun bioscopen draaiden. Blokker van zijn
kant had Haanstra al eens laten weten dat hij niet met die Meyer wilde werken.

De producent dankte hun voor gedane arbeid – en zal hun wel hebben be-
taald, anders was er ongetwijfeld protest aangetekend – en vroeg vervolgens de
Britse regisseur Paul Rotha. Deze keuze was in ieder geval consequent. Rotha
was een documentarist die bereid was ook in dit geval aan een streng documen-
tair karakter vast te houden. Lastig was dat hij geen woord Nederlands sprak. De
dialoogregie werd daarom door een van de acteurs gedaan: Kees Brusse. Een pro-
bleem was ook nog dat Haanstra al geregeld in Friesland op bezoek was geweest
bij degenen die de oorspronkelijke overval hadden gepleegd. Nu moest de Frie-
zen worden uitgelegd waarom hij vervangen was. In een documentaire uit 

beweert een van de verzetslieden over hem: ‘Er moest een bepaalde ernst in de
film komen. Dat kon hij niet. En dat wilde hij ook niet.’ Een merkwaardig ver-
wijt, gezien het eigen verzetsverleden van de regisseur en de ernst die hem over-
viel zodra het over de oorlog ging. 

Toen De overval uiteindelijk in december  in première ging, was het succes
groot. Rotha’s ervaring was eraan af te zien en het verhaal met zijn ongecompli-
ceerde tegenstelling tussen goed en kwaad sprak aan. ‘Het uitgestrekte polder-
landschap tegenover de dreigende gevangenismuren; de snauwende, militaristi-
sche, sadistische en donker ogende Duitser tegenover de rustige, blonde, vastbe-
raden maar menselijke verzetsstrijder; de wufte, sletterige, Pruisische secretaresse
tegenover de frisse, blonde en onschuldig-avontuurlijke koerierster en de zorgza-
me altijd aanwezige echtgenote en moeder,’ zoals historicus Frank van Vree het
beeld samenvatte.

In de credits stond dat het scenario afkomstig was van Dr. L. de Jong, waar wel
aan was toegevoegd: ‘voor de film bewerkt door Paul Rotha’. De formulering
‘voor de film’ is veelzeggend. Tenslotte is een scenario gewoonlijk al voor de film.
Haanstra, Blokker en Van Maanen, die de eerdere versies hadden geschreven,
werden in de credits niet genoemd. Het kan zijn dat zij daar zelf geen prijs meer
op stelden, maar er ontstond zo wel een wat eenzijdig beeld. Het scenario was de
cumulatie van het werk van velen. Haanstra en Blokker hadden een groot deel
van de research in Friesland en een aanzienlijk deel van het denkwerk gedaan. In
de totstandkoming van het uiteindelijk gebruikte scenario speelde De Jong een
prominente rol, maar de genius achter de film was hij nu ook weer niet. Mogelijk
is deze voorstelling van zaken een idee van Rudi Meyer geweest. De Jong was





door zijn overweldigende televisiesucces met De bezetting een ideale publieks-
trekker geworden. In zijn boek-bij-de-film noemt De Jong wel Dijkstra, Meyer
en Sijes als medeverantwoordelijken voor het scenario, maar ook hier ontbreken
de anderen.

Nadat hij De overval was misgelopen, was Haanstra voor lange tijd verloren voor
de Nederlandse speelfilm. Eerst had De zaak M.P. hem een financiële tegenvaller
bezorgd en nu was er helemaal geen vervolg meer in zicht. Hij speelde nog wel
met het idee weer aan een speelfilm te beginnen, maar verder dan eerste aanzet-
ten kwam het lange jaren niet. Toch was de algemene mening onder de critici dat
hij had laten zien te beschikken over de vereiste capaciteiten. Het was de eeuwig
terugkerende kwestie van het gemis aan continuïteit in de Nederlandse filmpro-
ductie die ook hem parten speelde. 

Hij schreef er een artikel over op verzoek van Elseviers Weekblad, waarin hij
constateerde dat er in ons land een goede studio bestond en dat er genoeg ge-
schikte regisseurs, editors, cameralieden en opnameleiders waren. Aan persoon-
lijke kwaliteiten en technische voorwaarden ontbrak het volgens hem niet. De
geschikte regisseurs die hij noemde, waren Fons Rademakers, Anton Koolhaas
(De dijk is dicht, ), Max de Haas (LO/LKP, ) en Charles Huguenot van der
Linden (Jonge harten, ; Nederlands in zeven lessen, ). Met uitzondering
van Rademakers geen erg overtuigend lijstje. Geen van de anderen had na de
oorlog een speelfilm gemaakt die een blijvende indruk heeft nagelaten. Alleen
Van der Lindens Jonge harten was een gedurfde en originele film geweest, maar
dat was meer dan twintig jaar geleden. 

Wel constateerde Haanstra een ernstig gebrek aan ervaren scenaristen, door
het geringe aantal gemaakte speelfilms en de slechte betaling. Hij bepleitte een
andere manier van produceren, waarbij in meerdere speelfilms tegelijk werd
geïnvesteerd, zodat het risico werd gespreid en niet alles door één flop werd ver-
speeld. Als het niet elke keer alles of niets was, kon een regisseur zich ook eens een
mindere film veroorloven zonder direct onder te gaan. Pogingen in die richting
volgden pas jaren later, toen jongeren van een nieuwe generatie gingen produce-
ren. Net als vele anderen die goed of veelbelovend werk afleverden, bleef Haan-
stra achter in de greppel langs de bochtige weg die Nederlandse speelfilmpro-
ductie heet. Het duurde bijna vijftien jaar voor er weer een speelfilm van hem
uitkwam.

Dat Bert Haanstra juist De overval niet kon maken, had voor hem bijzondere be-
tekenis. Het ging immers over de oorlog, een onderwerp dat hem na aan het hart





lag. Hoe druk hij zich erover maakte, blijkt uit de discussie die hij met Harry
Mulisch kreeg nadat hij die had gevraagd een scenario voor De overval te schrij-
ven. Een kort, maar veelzeggend intermezzo. Mulisch behoorde tot de naoorlog-
se schrijvers die in hun werk steeds weer terugkeerden naar de Tweede Wereld-
oorlog, en dit vanuit een veelal ontluisterende visie op de mens.Toen Haanstra
hem benaderde, was hij bezig aan zijn roman Het stenen bruidsbed, waarin een
Amerikaanse piloot na de oorlog een bezoek brengt aan de mede door hemzelf
gebombardeerde Duitse stad Dresden. Al in de flaptekst kwam te staan dat het
een verontrustend boek betrof met een hoofdpersoon in een ‘welhaast onvatbare
zielstoestand’. Haanstra moet door anderen op Mulisch attent zijn gemaakt,
misschien door Blokker, die Mulisch kende, of door de veellezende Nita. Hijzelf
zal Mulisch’ boeken niet hebben gekend, anders had hij kunnen weten dat van
de schrijver geen scenario kon worden verwacht dat bij zijn eigen visie op de oor-
log aansloot. Mulisch schreef toch al niet graag ten dienste van een ander. ‘Nog
voor geen  gulden zou ik in opdracht een scenario schrijven,’ zei hij eind
jaren zeventig en vermoedelijk gold dit eind jaren vijftig eigenlijk ook al. Nadat
de kortstondige samenwerking spaak was gelopen en er een laatste gesprek had
plaatsgevonden, stuurde de schrijver de filmer een brief die niet terugkwam op
de voorafgaande gebeurtenissen, ‘maar op wie wij zijn’. De gebeurtenissen zelf,
de directe aanleiding tot hun breuk, waren weer eens prozaïsch: er was wantrou-
wen op zakelijk vlak ontstaan, vermoedelijk omdat Mulisch producent Meyer
niet vertrouwde. Maar interessanter was: wie zij waren. 

‘Iets is niet A of B, maar A én B, daar verandert jouw mooie karakter geen jota
aan,’ schreef Mulisch aan Haanstra. ‘Nooit zou je mij willen volgen als ik, muta-
tis mutandis, verzetsman X zie als een knoedel vraagtekens maar tegelijk als een
reusachtige verzetsman! Als het omgekeerde van Rudi M. om zo te zeggen. Dit
perspectief van totale menselijke onvolkomenheid in de volkomenheid b.v. zou
jij nooit in je film willen hebben.’ Mulisch citeerde verzetsman W.H. Nagel, ook
bekend als de schrijver J.B. Charles, die had geschreven: ‘Er waren drie soorten
verzetslieden: zij die doodden met een revolver, zij die doodden met een mes, en
zij die doodden met een bijl. De laatsten waren de besten.’ ‘Zou je zoiets van mij
ooit geaccepteerd hebben, Bert?’ vroeg Mulisch ten overvloede. De auteur was
duidelijk niet van plan te schrijven over helden uit één stuk, laat staan morele
goedkeuring te gaan vragen aan Friese verzetslui. In een postscriptum merkte
Mulisch nog op: ‘Mij bedreigt de morbiditeit, jou de halfslachtigheid.’

Haanstra schreef terug dat ze op hun manier allebei gelijk hadden. Hij had
ook al vastgesteld dat ze op verschillende golflengten zaten en was het wat dat be-
treft dus met Mulisch eens. Maar ‘als hij [Nagel] beweert dat de beste verzetsman





diegene is, die met een bijl wil doden, dan begrijp ik niet met welk recht hij tegen
de wreedheid van de nazi’s opkomt. Ik heb meer respect voor Kramer [leider van
de overval in Leeuwarden] die zei dat zijn jongens pas mochten schieten als de
tegenstander het eerst had geschoten.’ Dit argument ging echter voor een deel
aan dat van Mulisch voorbij, die immers ook had willen zeggen dat een Piet Kra-
mer ‘A én B’ kon zijn, misschien meer met zijn vijand gemeen kon hebben dan
hij zelf wilde zien. Net als zijn Amerikaanse piloot over het nachtelijke bombar-
dement op Dresden zei: ‘Ik was één nacht bij de Waffen-, één nacht pantser-
ruiter in het barbarenleger.’ Voor Mulisch stond in deze gedachtegang niet de
strijd tussen goed of kwaad – A of B – voorop, maar het in al zijn onaangename
consequenties onderzoeken van het algemeen menselijke tekort. Met die levens-
houding kon Haanstra weinig aanvangen.

Over vrijwel dezelfde kwestie kreeg hij ook met Blokker een verschil van me-
ning. Deze blikte veel later terug: ‘De overval, dat was Rudi Meyer, die vond dat
zo’n mooi nationaal onderwerp waar alle mensen naartoe willen, want de heilige
overval, het heilige verzet. Bert en ik waren weer een keer op reis gegaan naar de
betrokkenen in Friesland en toen we terugkwamen had ik een idee, en dat vond
Bert eigenlijk heel zondig. […] Ik heb toen geloof ik nog tegen Bert gezegd, toen
we terugreden, dat ik eigenlijk een film zou willen maken met als ondertoon niet
een heldhaftige daad. […] Met behoud van respect en weet ik veel voor wat ze
gedaan hebben, een fantastische mooie stunt, was het natuurlijk ook een stúnt,
een avontuur, en waren het ook mensen die zich een aap verveelden in die saaie
provincie waar nooit iets gebeurde. Er zat iets in van bravoure waarvan ik over-
tuigd ben dat die in het hele verzet heeft gezeten. […] Nou, dat vond Bert schan-
de. Daar hebben we echt ruzie over gehad, niet slaande ruzie, maar Bert vond dat
een immorele gedachte van mij. Je kunt zeggen, dat is toch raar, maar ik weet
heel zeker dat Bert dat oprecht vond en ik oprecht een veel minder aardig en
sympathiek mens ben dan Bert en dus dacht: de motieven van mensen zitten an-
ders in elkaar dan je op het eerste gezicht denkt.’ Haanstra had volgens Blokker
‘geen afgronden, en als hij afgronden had, dan had hij een heel goed hek om er
niet in te sodemieteren’.

De discussie over De overval en het verzet raakte aan de kern van Haanstra’s le-
venshouding, waarin de afkeer van groot- en kleinschalig geweld een hoofdrol
speelde. De overval in Leeuwarden was voor hem belangrijk door het ontbreken
van geweld. ‘In mijn kleine rol in het verzet,’ schreef hij aan Mulisch, ‘heb ik be-
wust nooit een wapen willen hebben om niet in de gelegenheid te komen het te
gebruiken. Dat kun je uitleggen als lafheid maar vergeet dan niet, dat ook ik





mijn leven jarenlang gewaagd heb. Dat ik dit gegeven [van De overval] wil fil-
men, komt in de eerste plaats, omdat ik hier een bewijs zie voor de stelling, dat
het mogelijk is verzetsdaden uit te voeren met intelligentie en moed, zonder
daarbij te doden. Dat is bewonderenswaardiger. En bij die intelligentie behoort
nu eenmaal de wetenschap, dat men deze vijand alleen maar ontzag in kan boe-
zemen door hem met een wapen te bedreigen. Ik heb persoonlijk geen behoefte
een andere verzetsdaad te filmen, waarbij wel veel geweld in zijn volle omvang
getoond wordt. Ik ontken niet het bestaan daarvan, maar daarom hoef ik het
nog niet in geuren en kleuren te herhalen.’ En ter afsluiting: ‘Jij noemt dit half-
zachtheid. Prima. Ik noem dat andere: kijk es hoe flink ik ben.’

Vader Folkert Haanstra was al voor de oorlog een overtuigd sociaal-demo-
craat geweest. In die tijd was de sociaal-democratie sterk verbonden met antimi-
litaristische, half pacifistische sentimenten: het gebroken geweertje. Bert Haan-
stra had er in zijn jonge jaren al kennis mee gemaakt. ‘Als ik thuis vroeg of ik naar
een cowboyfilm mocht of naar een oorlogsfilm, zei m’n vader: nee.’ In de Twee-
de Wereldoorlog werd alles ingewikkelder. Met alleen goede bedoelingen kon de
wreedheid van de nazi’s moeilijk bestreden worden. Zijn eigen op het eerste ge-
zicht onschuldige fotowerk in het verzet leidde tot bombardementen. Toen hij
Mulisch schreef dat hij in de oorlog geen wapen had willen dragen, zaten daar
dus wel twee kanten aan. Ook zonder wapen was hij bij geweld betrokken ge-
weest, maar juist dit feit en de schuldgevoelens daarover lijken zijn afkeer ervan
alleen maar te hebben versterkt. 

De briefwisseling met Mulisch laat zien dat uit de oorlogservaringen verschil-
lende conclusies konden worden getrokken. Mulisch gaf in zijn brief hoog op
van ‘de mens in verzet’ maar noemde als voorbeelden naast de Fries Piet Kramer
onder meer Fidel Castro, Robespierre en Lenin. In de positieve verwijzing naar
de laatste twee – Castro moest nog aan de macht komen – , die inderdaad letter-
lijk of bijna letterlijk met de bijl hadden geregeerd, ging inzicht in het menselijk
tekort over in rechtvaardiging van politiek geweld, zeg maar ‘A óf B’. Dan gaf
Haanstra er de voorkeur aan de medemens met enig vertrouwen tegemoet te tre-
den. In zijn latere films Alleman en Bij de beesten af komt hij terug op het ‘kijk es
hoe flink ik ben’. In Alleman heet het over de tijd na de oorlog: ‘We leven weer
blij op Neerlands dierbre grond, die soms davert van onze stap. Want we mar-
cheren ook weer. Nou ja, marcheren… ’t heeft niet veel om de hakken.’ Waarna
onder meer de Muziekvereniging Klein maar Dapper, een voortstappend clubje
verpleegsters en een stel carnavalsvierders volgen. ‘Onze standbeelden zijn klein
en knus, niet groot en heldhaftig,’ gaat het instemmend verder. In Bij de beesten
af worden militairen vergeleken met dieren die zich opblazen om er dreigend uit





te zien: ‘de soldaat, de korporaal, de sergeant, de luitenant: steeds meer mans’.
De eerste tekst was wel afkomstig van schrijver Simon Carmiggelt en de tweede
waarschijnlijk van schrijver Anton Koolhaas, maar ze kwamen bij een montage
van Haanstra die deze boodschap al bevatte.

Zonder zich openlijk politiek te manifesteren, voelde hij zich sterk verwant
met het sociaal-democratische gedachtegoed. Hij stemde, zoals hij zei, ‘beurte-
lings’ op de Partij van de Arbeid en de in  opgerichte Pacifistisch Socialisti-
sche Partij. Wanneer er een gewelddadige film op televisie was, ging in huize
Haanstra te Laren de knop om. Nita was in zulke dingen activistischer dan haar
echtgenoot. Zij was een in haar omgeving bekend aanhangster van de  en
droeg een Ban-de-Bomspeldje. Jarenlang stond er een Ban-de-Bom-teken aan de
achterdeur van hun huis. Begin  schreef Haanstra, naar aanleiding van een te-
levisieprogramma dat hij had gezien, een brief aan de polemoloog professor Ber-
nard Röling met het voorstel een documentaire te maken over ‘de dreiging van
een atoomoorlog en de mogelijkheden om die te voorkomen,’ omdat in de media
‘nooit eerlijk, objectief en sterk genoeg gewezen wordt op dit allergrootste gevaar
dat de mensheid bedreigt.’ Röling voelde er wel wat voor, en in de zomer van het
daaropvolgende jaar hadden Haanstra en Blokker nog steeds contact met de po-
lemoloog ter voorbereiding van een film. Er kwam uiteindelijk niets van. 

Wel werd Haanstra een van de zeventien leden van het comité van aanbeveling
in het Comité  voor de vrede, dat de jaarlijkse Paasmars organiseerde. Het
ging hierbij vooral om atoombewapening en de tegenstelling tussen Oost en
West. Onder de initiatiefnemers waren de , de Derde Weg, de quakers en Kerk
en Vrede. In het comité van aanbeveling zaten ook de toen roemruchte ‘rooie do-
minee’ J.J. Buskes, historicus Jan Romein en dichter Adriaan Roland Holst. De
enige vertegenwoordiger van de jongere generatie was dichter Simon Vinkenoog,
die eens mooi verwoordde wat ook Haanstra zo ongeveer vond: ‘Als je tegen de
oorlog vecht, ben je ook al aan het vechten. Ik houd het liever bij de vrede.’

Dit alles bracht Bert Haanstra in zijn beroepsuitoefening ook tot een voorzichtig
balanceren in de betrekkingen tussen het Westen en Oost-Europa. Hij was een
veelvuldig bezoeker van filmfestivals over de hele wereld, van Mar del Plata in
Argentinië tot New Delhi in India en alles wat ertussen ligt. Bezoeken aan festi-
vals in het communistische Oostblok lagen moeilijker. Aanwezigheid op zo’n
festival werd door beide zijden algauw als een politiek statement beschouwd. 

Haanstra zocht in dit krachtenveld de gulden middenweg. Hij verklaarde
zich een groot voorstander van de uitwisseling van filmers en kunstenaars, ‘maar
ik wil niet de kans lopen als een (klein) (s)pionnetje te dienen’. In de jaren ze-





stig bezocht hij het documentairefestival van Leipzig in de  en was hij te gast
in Moskou. Met Sovjetregisseurs als speelfilmmaker Joeri Jegorov, de documen-
taristen Ilja Kopalin en Roman Karmen en duizendpoot Aleksandr Zgoeridi –
die documentaires, speelfilms en zelfs heel aanvaardbare Disney-achtige anima-
tiefilms maakte – had hij toen al goede persoonlijke contacten, die vooral wer-
den onderhouden op festivals elders op de wereld en via een regelmatige corres -
pondentie. Kopalin, Karmen en Jegorov overleden in respectievelijk , 

en . Met Zgoeridi en zijn vrouw Nana bleven de Haanstra’s corresponderen
tot ver in de jaren negentig. In de loop der tijd werden deze brieven steeds per-
soonlijker. Nog in de jaren tachtig gingen ze bij de Zgoeridi’s op bezoek in Mos-
kou en op hun beurt kwamen zij naar Laren.

Maar zodra de grote politiek om de hoek kwam kijken, laveerde Bert Haanstra
behoedzaam. Nadat de  in  de Berlijnse Muur had opgericht, kwam hij
in een polemiek terecht tussen de Oost-Duitse filmorganisaties en het West-
Duitse festival voor de korte film in Oberhausen. Het was gebruikelijk dat Duitse
regisseurs uit Oost en West de wederzijdse festivals bezochten, maar in  liet
Oberhausen, dat het programma ‘De weg naar de buren’ organiseerde, uit protest
tegen de bouw van de Muur weten dat de filmmakers uit de  nog wel welkom
waren, maar hun werk dit jaar maar thuis moesten laten. De Club der Filmschaffen-
den der  vond dit ‘eine ungeheuerliche Entscheidung’ en stuurde Haanstra een
brief met het verzoek stelling te nemen. 

Haanstra was kind aan huis in Oberhausen. Hij was er tussen  en  zes
keer voorzitter van de jury en werd in  zelfs bevorderd tot permanent ere-
voorzitter vanwege zijn bijzondere kwaliteiten in het bij elkaar brengen van ver-
schillende standpunten. Die eigenschap kwam goed van pas toen de jonge gar-
de op het festival de strijd aanbond met ‘Papa’s Kino’, zoals zij het werk van de
ouderen noemde. Naar aanleiding van de Muur-kwestie kreeg hij ook uit Ober-
hausen een brief, waarin het festival zijn standpunt uiteenzette. Haanstra stuur-
de een antwoord naar Oost-Berlijn waarin hij inderdaad stelling nam. Hij vond
het altijd betreurenswaardig, schreef hij, wanneer men het nodig vond een land
om welke reden dan ook uit te sluiten van kunst- of sportontmoetingen. ‘U zegt
dat het motto “De weg naar de buren” een leugenachtige frase is en spreekt van
een maatregel die de Koude Oorlog voortzet. Maar ik vind het net zo betreurens-
waardig wanneer men het – om welke reden ook – nodig vindt een grens te slui-
ten, een muur te bouwen, die niet bepaald helpt om de weg naar de buren open
te houden.’ Zowel het uitsluiten als het bouwen van muren verhindert de vrije
doorgang, ging hij verder. ‘Ik ben ervan overtuigd dat, wanneer in Berlijn de
muur niet was gebouwd, de symbolische muur in Oberhausen niet opgetrokken





was.’ De had het kortom aan zichzelf te danken. Ten slotte sprak hij de hoop
uit dat filmmensen met hun werk ook in de toekomst wat konden bijdragen aan
wederzijds begrip.

Het jaar daarop werd in Leipzig Joris Ivens’ vijfenzestigste verjaardag groot-
schalig gevierd. Ivens was als bekend communist een vaste ster van het festival.
Bert Haanstra werd weer uitgenodigd, vooral om de festiviteiten rond zijn land-
genoot op te luisteren. Maar tijdens het festival zat hij in het hectische eindsta-
dium van een productie, waardoor hij niet kon komen. Wel schreef hij een vrien-
delijk stuk voor het liber amicorum dat in de  voor Ivens werd vervaardigd.
Over de politieke standpunten van de jarige sprak hij zich niet uit, maar hij loof-
de zijn kwaliteiten als filmer. Toch overdreven de organisatoren in Leipzig
zwaar wanneer ze Ivens in hun brieven aan Haanstra steeds weer zijn vriend
noemden. Hij had waardering voor de filmmaker Ivens, maar toen het filmblad
Skoop hem in  om een artikel over zijn collega vroeg, dat hij ook schreef, zei
hij erbij dat zijn bekendheid met Ivens ‘slechts beperkt is tot het kennen van een
aantal van zijn films en een drietal persoonlijke ontmoetingen, waarvan er twee
meer waren dan de uitwisseling van enkele vriendelijkheden’. Die paar ontmoe-
tingen hadden alweer vier jaar daarvoor plaatsgevonden.

Nieuwe evenwichtspolitiek was in  nodig toen vanuit de  het verzoek
kwam toe te treden tot het erepresidium van het festival van Leipzig. Joris Ivens
was in dat presidium een vaste kracht, eigenlijk zoals Haanstra dat in Oberhau-
sen was. Bij collega Henri Storck in Brussel was net zo’n uitnodiging uit Leipzig
gearriveerd. Storck schreef naar Laren dat hij zijn beslissing liet afhangen van wat
Haanstra zou doen. Zijn excuus om zelf geen beslissing te hoeven nemen was dat
de cineasten uit de Benelux één houding moesten aannemen inzake de ‘politiek
der internationale culturele problemen’. Haanstra schreef hem dat hij niet in het
presidium ging zitten omdat hij er geen tijd voor had en het anders ook niet zou
doen omdat hij vreesde ‘dat uit een goedbedoelde medewerking ergens politieke
munt zou worden geslagen’. Zonder lid van het presidium te worden bracht hij
dat jaar een bezoek aan Leipzig. 

Ondanks zijn goede betrekkingen met collega’s en festivals in communisti-
sche landen wist hij te voorkomen dat hij door de regimes daar als ‘nuttige idi-
oot’ werd gebruikt. Hij geloofde niet in het communisme, maar wel in een
vreedzame omgang met het Oostblok. Wat dit betreft was zijn houding niet ka-
rakteristiek voor die tijd: hij deed niet mee aan de Koude Oorlog. Aan de andere
kant was hij ook niet van de Derde Weg, de beweging van voornamelijk intellec-
tuelen die verklaarde niet te willen kiezen tussen het communistische oosten en
het kapitalistische westen. In de praktijk verbonden velen van hen zich zodanig





met communistisch geleide organisaties en congressen en vergoelijkten ze de re-
pressie in het oosten zo dat de beleden neutraliteit erbij onderging. De Sovjetge-
zindheid bij diverse redacteuren van het weekblad De Groene Amsterdammer
leidde er bijvoorbeeld toe dat filmer-schrijver Anton Koolhaas, die er ook in de
redactie zat, ontslag nam omdat hij er niets meer mee te maken wilde hebben.

In  bracht Bert Haanstra samen met Nita zijn eerste bezoek aan de Sov-
jet-Unie. Nita’s gevoelens voor dit land gingen het verst. In haar ogen woonden
er aardige mensen die een mooi ideaal nastreefden en op basis hiervan bleef zij
nog na de val van de Muur in  een wat naïef geloof houden in het Sovjetsys-
teem. Voor haar echtgenoot was het vooral een land waar hij filmvrienden had
en waar zijn films werden gewaardeerd. Hij kwam terug met de indruk ‘die men-
sen willen geen oorlog’, zoals hij aan het blad van de Vereniging Nederland-

vertelde. In  bezocht hij Moskou opnieuw en later zouden de Haanstra’s
nog meermaals naar de Sovjet-Unie reizen. Maar hij vergat niet ook de bezwaren
te vermelden: uit dat land kwamen wel prachtige films en het was mooi dat film-
makers er met de vorm experimenteerden, zoals hij zei tegen voornoemd tijd-
schrift, ‘maar het onderwerp en de inhoud moeten altijd door een commissie
worden besproken en beoordeeld. Ik ben voor vrijheid op alle fronten.’









    

Nederland verbeeld 



Een enscenering voor …en de zee was niet meer op Marken (-)
 



Toen Bert Haanstra’s Fanfare in het najaar van  was uitgekomen, vond de hele
nog sterk verzuilde pers het een typisch Nederlandse film. Er was sprake van een
‘echt-Nederlands onderwerp met echt Nederlandse vrolijkheid’, een film die ‘puur-
Hollands’ was, ‘onmiskenbaar Nederlands van karakter’, ‘een echt-Hollands dra-
ma’, ‘doortrokken van een echt-Nederlandse geest’, ‘door en door gezond “Hol-
lands” ’, met ‘zo’n typisch Hollands karakter’. Kort gezegd was deze ‘oer-Neder-
landse film’ een ‘spiegel van Nederland’. Vrijwel iedereen dacht er zo over, van de
gereformeerden tot en met de communisten, die het in hun dagblad De Waarheid
ook al hadden over een ‘gezonde, humoristische, door-en-door Nederlandse film’.

Hier werd overduidelijk een vaderlandgevoel aangesproken dat de zuilen oversteeg.
Dat er ondanks alles een verbondenheid met de natie bestond, is al vaker geconsta-
teerd, waarbij onder meer is gewezen op de rol van het koningshuis en de verenigen-
de invloed van de Tweede Wereldoorlog.

De reacties op Fanfare lijken erop te wijzen dat ook het Nederlandse land-
schap, dat een grote rol in de film speelt, een gevoel van gemeenschappelijkheid
opriep. De recensenten vonden op de koop toe ook de humor in Fanfare waar-
lijk Nederlands. Dat deze voor een belangrijk deel op Britse komedies was geïn -
spireerd, realiseerde men zich blijkbaar niet. De schrijvers van al deze enthousias-
te woorden vonden hun kwalificaties zo vanzelfsprekend dat toelichting niet no-
dig was. In het gunstigste geval werd verwezen naar het karakter van het waterdorp
Giethoorn en een enkele keer heetten muziekkorpsen met hun kleine ruzietjes
echt vaderlands, maar daarbij bleef het. 

Toch was het dorp in Fanfare juist weinig typisch voor het toenmalige Neder-
land. We zien vrijwel alleen het gedeelte van Giethoorn dat door zijn structuur
van watertjes, smalle bruggetjes en paden moeilijk toegankelijk was voor nieu-
wigheden als bromfietsen en auto’s die in de rest van het land steeds meer het
straatbeeld bepaalden. Het proces van modernisering waarin Nederland zich be-
vond, betekende voor het platteland dat oude boerderijtjes werden vervangen
door efficiënte boerenbedrijven waar het streven toch vooral was zich met de
nieuwe tractor, combine of vrachtwagen voort te bewegen over een rechtgetrok-
ken geasfalteerde weg. Er werd een overheidsbeleid gevoerd van radicale her-
structurering met trefwoorden als ruilverkavelen, droogleggen, egaliseren, kana-





liseren, draineren en wegenverbetering. Dit leidde tot een nieuw type land-
schap, het naar technocratische maatstaven ingerichte interventielandschap dat
‘met recht als de ruimtelijke samenvatting kan worden beschouwd van de na-
oorlogse politiek van wederopbouw, herstel en groei’, zoals Kees Schuyt en Ed
Taverne schrijven in . Welvaart in zwart-wit.

Wanneer recensenten en publiek Bert Haanstra’s film echt Nederlands von-
den, was dat omdat er bekende elementen uit een grotendeels voorbije of een ge-
droomde wereld in te zien waren: koeien, sloten en plassen, de Nederlander die
zich door zijn aan de zee ontrukte land voortbewoog in een bootje en die in een
romantisch boerenhuisje met een rieten dak woonde. Afzonderlijk bestonden
deze verschijnselen in het werkelijke leven natuurlijk wel, maar allemaal samen
waren ze buiten Giethoorn zelden te vinden, zeker niet met weglating van al het
moderne. Een samenleving zoals die in Fanfare te zien was, stond buiten de re-
aliteit, het was een Hollands Arcadië. Over Volendam en Marken schreef antro-
poloog Rob van Ginkel dat in de beeldvorming rond deze plaatsen juist het aty-
pische tot het typisch Nederlandse is gemaakt. Net zo had het succes van Fan-
fare voor een deel te maken met het feit dat er zoveel in te zien was dat juist
atypisch voor Nederland was of aan het worden was. 
Fanfare sprak met andere woorden nostalgische gevoelens aan. Nostalgie is

lang beschouwd als een negatieve of zelfs verwerpelijke emotie, voortkomend uit
een onvermogen met het heden en de toekomst om te gaan, gevolg van uitzicht-
loosheid of zelfs een beschadigde identiteit. In de negentiende eeuw was het een
ziektebeeld. In dit boek wordt de term in een tamelijk lichte betekenis gebruikt.
Een afscheid is vaak moeilijk en dat geldt ook wanneer het een afscheid van het
verleden betreft: een menselijk en vanzelfsprekend gevoel in een snel veranderen-
de samenleving. In het Nederland van de jaren vijftig lijken nostalgie en een op de
toekomst gerichte houding heel goed verenigbaar te zijn geweest. Ook de theorie
geeft ruimte voor een onschuldig gebruik van de term nostalgie. De Duitse filo-
soof Hermann Lübbe noemt de hang naar oude voorwerpen en musealisering
van het alledaagse verleden een ‘compensatie’ voor de breuk die door de moder-
nisering tussen heden en verleden is ontstaan. Aandacht en liefde voor wat voor-
bij is, kan hierin dus wel samengaan met aanvaarding van het heden en de toe-
komst. De Amerikaanse cultuurhistorica Svetlana Boym maakt onderscheid tus-
sen een restauratieve en een reflectieve nostalgie. De eerste wil terug naar vroeger,
de tweede gaat uit van het heden en accepteert dat het verleden voorbij is.

Fanfare betekende voor het publiek anderhalf uur vertoeven in een pretentie -
loze wereld van koeien, sloten en vriendelijke burgemeesters. Na afloop konden
de grotendeels uit de stad afkomstige toeschouwers met frisse moed op de brom-





mer stappen en met opgestroopte mouwen verder bouwen aan een nieuw Ne-
derland. Zonder er speciaal op uit te zijn heeft Haanstra met Fanfaremogelijk
een kleine bijdrage geleverd aan de onbekommerde stemming die de moderni-
sering mede mogelijk heeft gemaakt: onder de zachte deken van de nostalgie ver-
zoende men zich met de realiteit van snelle veranderingen. 

De herstructurering van het platteland is weleens het grootste succes van de naoor-
logse verzuiling genoemd. Van  tot en met  regeerden zogeheten rooms-
rode coalities het land, waarin katholieke, protestantse en socialistische partijen sa-
menwerkten, meestal met Willem Drees ofwel Vadertje Drees als minister-presi-
dent. Onder leiding van deze voorman van de Partij van de Arbeid werden met
vrijwel algemene instemming diverse sociale wetten ingevoerd, waaronder de aow,
die de ouden van dagen meer bestaanszekerheid bood. Rooms en rood slaagden er-
in het sociaal-democratische geloof in de maakbaarheid van het platteland te ver-
zoenen met het verlangen van de achterban van de confessionele partijen naar een
harmonieuze agrarische samenleving. Zo betekenden ook deze coalities een sa-
mengaan van vooruitgang en traditie.

De leiders die aan de top betrekkelijk harmonieus samenwerkten waren re-
genten die hun schaapjes hoedden als goedmoedige herders. Dit regenteske den-
ken komt ook in Fanfare op achteloze wijze terug. De muzikanten die het in La-
gerwiede met elkaar aan de stok hebben, krijgen van de burgemeester te horen
dat wie de meerderheid heeft de fanfare is die naar het komende muziekcon-
cours mag. Het winnen van de meerderheid is een rode draad door de verdere
film. Klein detail is dat maar één man het verschil uitmaakt: de meest onnozele
van allemaal, de kruidenier die zich door iedereen laat ompraten en omkopen en
die in de fanfare het meest onbenullige instrument bespeelt, de triangel. Dat al-
les afhankelijk is van deze Koendering, geeft niet echt een verheffend beeld van
het democratische proces. Uiteindelijk grijpt de burgemeester, nadat hij het ge-
doe van zijn dorpsgenoten een tijdje hoofdschuddend heeft aangezien, dus zelf
in. Meeste stemmen gelden, maar een verstandige regent hakt de knopen door. 

De uitkomst van de film is navenant. De twee strijdende helften van de fanfare
raken samen op het podium van het concours verzeild en daar blijken de twee
stukken die de plaatselijke componist voor hen geschreven heeft, samen één stuk
te vormen. De muziek overwint en sticht vrede, een sympathiek eerbewijs aan de
kunst en het vermogen van de filmmaker de werkelijkheid naar een goede afloop
toe te manipuleren.Maar tegelijk zit ook hier een regentesk kantje aan. Wanneer
de componist van het harmoniebrengende stuk in de film concludeert: ‘Als je ze
maar rustig hun gang laat gaan, dan komt het op het einde vanzelf weer goed’,





weten hij en de toeschouwers dat alles juist is goed gekomen dankzij het ingrij-
pen van hem en de burgemeester, heren die in stilte goed doen. In de gedroomde
wereld van Lagerwiede kon men het regeren met een gerust hart overlaten aan
wijze bestuurders, een gevoel dat ook weleens bestaan zou kunnen hebben in de
echte wereld, waar wederopbouw en welvaart een gezamenlijk streven waren,
waarvoor onderlinge tegenstellingen moesten wijken. Haanstra en Blokker zul-
len zich met dit soort overwegingen niet hebben beziggehouden tijdens het
schrijven van Fanfare, maar intuïtief raakten ze aan de stemming van die jaren.

Fanfare was slechts een van de films waarmee Bert Haanstra in de periode van
 tot en met  Nederland in beeld bracht. Voor het grote publiek werd hij
door Fanfare de nationale filmmaker bij uitstek, een soort filmer des vaderlands,
een reputatie die na Fanfare nog groeide door de grote documentaires Alleman
uit  en De stem van het water uit . In wat kleinere kring gold hij al eerder
als iemand die in zijn werk een speciaal gevoel voor eigen land toonde. Dat was
begonnen met Spiegel van Holland en Dijkbouw en daarna bevestigd door ...en
de zee was niet meer. Voor deze laatste film had hij in het voorjaar van  een
opdracht gekregen van het ministerie van . 

Onderwerp van de film moest zijn, aldus het ministerie, de ‘thans verdwijnen-
de folklore rondom de vroegere Zuiderzee’. De oude visserscultuur in de plaatsjes
langs het meer diende te worden vastgelegd vóór de te verwachten teloorgang.

Eigenlijk werd Haanstra hiermee een spiegelpaleis in gestuurd, want wat er ‘au-
thentiek’ was aan deze tradities, was minder duidelijk dan Den Haag geloofde.
Klederdrachten en aanverwante verschijnselen hadden in zulke plaatsen deels
wel een reële historische oorsprong, maar deels ook niet. Onveranderlijk waren
ze nooit geweest en ze werden bevroren of zelfs uitgevonden om de gemeenschap
aan een gezamenlijke geschiedenis te helpen of het toerisme te bevorderen. Dit
laatste was voor de oorlog al in de IJsselmeerplaatsen Volendam en Marken ge-
beurd, zodat een filmer die hier de tradities wilde vastleggen, maar moest raden
of de pofbroek voor zijn lens echt iets van vroeger was of een hedendaags attri-
buut in het kader van de handel in illusies. Hij liep met andere woorden kans een
mythe te creëren of in stand te houden.

Dat de plaatsjes aan het IJsselmeer zouden veranderen werd als onvermijde-
lijk beschouwd, gezien de voortgaande inpoldering van het IJsselmeer, een van
de grote nationale projecten waaraan Nederland werkte. Het areaal aan land-
bouwgrond moest worden uitgebreid want – dacht men toen – elke nieuwe vier-
kante meter telde. Ook de bescherming tegen de dreigingen van het water werd
erdoor verbeterd. Tegenover het te verwachten verlies aan visvangst en folklore
zou dus grote winst staan.





Voor de oorlog was de open verbinding tussen Zuiderzee en Noordzee al verbro-
ken door de Afsluitdijk en was het IJsselmeer ontstaan. De Wieringermeerpol-
der en de Noordoostpolder waren aangelegd, in  zou de drooglegging van
Oostelijk Flevoland voltooid worden en in  zou Zuidelijk Flevoland droog-
vallen. In de nieuwe polders kon de moderne landschapsinrichting zonder be-
lemmeringen in praktijk worden gebracht. Het visserseiland Urk was onderdeel
van de Noordoostpolder geworden en de havenplaatsen Kampen, Elburg, Har-
derwijk, Bunschoten en Spakenburg werden ingesloten door de Flevopolders.
Op dat moment was het nog de bedoeling ook de Markerwaard droog te leggen,
waardoor even buiten de havens van Volendam, het eiland Marken, Monnic-
kendam, Edam en Huizen eveneens nieuw land zou komen te liggen. 

Voor de ‘folklorefilm’ vertrokken Bert Haanstra, zijn cameraman Eddy van der
Enden en een assistent elke ochtend vanuit – toen nog – de Amsterdamse Bolk-
straat met de lichtgroene Volkswagen Kever van de regisseur naar een opname-
locatie aan het IJsselmeer. Dat was in -. Maar nog voor het tot filmen
kwam, gebeurde er iets. Haanstra had de opdracht vrij gemakkelijk aangenomen
en pas toen hij in al die plaatsen aan het water kwam en er de klachten van de be-
woners hoorde over de ondergang van hun havens en het verdwijnen van de be-
drijvigheid, merkte hij hoeveel frustratie en woede er leefde. Het ging ze minder
om folklore dan om hun existentie. Van der Enden: ‘Hij was erg begaan met die
mensen, die zagen hoe hun leven werd afgesneden. Dan kwam je in zo’n haven,
ik weet niet of het Elburg of Spakenburg was, daar lagen toen nog veel botters, die
lagen gewoon weg te rotten.De mensen waren verbitterd. Velen hadden geen zin
om aan de film mee te werken. Ze waren er te kwaad voor.’

Anderen werkten wel mee. In de film die hieruit resulteerde, wordt aan het
begin het grootse verleden van de plaatsen aan het IJsselmeer geïllustreerd met
beelden van oude torens en gebouwen, waarbij in het commentaar herhaaldelijk
sprake is van ‘de Zuiderzee’, hoewel deze benaming al voor de oorlog was afge-
schaft. De scheidslijn tussen heden en verleden wordt weggewist, zodat de ge-
beurtenissen in de film ergens buiten de tijd komen te staan. Auto’s zijn in de ste-
den niet te zien. Dan volgt het eerste grotere thema: de tradities. In het diepge-
lovige Spakenburg vindt een doop plaats in een kerk vol mensen in klederdracht.
Volgt een aantal scènes uit de tijd dat het leven in een Hollands dorp nog goed
was: kindervermaak zoals kaatsenballen, touwtjespringen en visjes vangen in de
vaart, kattenkwaad uithalende kinderen die een standje van de dorpsagent krij-
gen, een jong stel op de dijk, een ouderwets trouwfeest met volksdansen, kort-
om, de hele levenscyclus in een kleine harmonische wereld. Moderne elementen
en de meer conflictueuze en harde kanten van de werkelijkheid zijn weggelaten,
waardoor een nostalgische atmosfeer ontstaat.





Dan wordt er een schip te water gelaten op de ‘levenszee’ die het IJsselmeer is
voor de vissers van de havens die eraan liggen. De palingvisserij op het IJsselmeer
wordt energiek in beeld gebracht, al vond de visvangst in de jaren vijftig zeker
niet meer alleen plaats met zulke zeilschepen als Haanstra laat zien. Tegen het
eind van de film wordt de oude tijd symbolisch ten grave gedragen door bewo-
ners van verschillende plaatsen, alle in hun eigen klederdracht. De geënsceneer-
de begrafenis is voor de goede verstaander een stellingname waarin de regisseur
zijn verbondenheid met de oude bewoners uitdrukt: dat alles verandert valt niet
te ontkennen, maar reden tot vreugde is het niet.

Volgt een abrupte wending naar de nieuwe tijd. In een stampende montage
komen de hijskranen die weer een nieuwe polder aanleggen dreigend dichterbij
om een vredige wereld te verstoren. Als er iemand doelbewust met zijn montage
omging, was het Bert Haanstra, en wanneer hij een dergelijke boem-boem-boem-
montage hanteerde, is het vrijwel uitgesloten dat hij eigenlijk alleen maar een ‘neu-
trale’ overgang op het oog had. De commentaartekst van Max Dendermonde ver-
telt dat er voortaan ‘steeds minder water, steeds meer polder’ zal zijn, en ‘waar eens
vissers voeren, valt nu het graan’. Bij een opname van een scheepswrak in een
drooggevallen polder: ‘Het leven van weleer ligt verzonken in het nieuwe land.’ De
nieuwste oogstmachine en het moderne stratenplan van Emmeloord komen in
beeld. In het in scène gezette eindshot zien we gelovigen eerder met berusting dan
met vreugde een modern kerkgebouw binnengaan, de gereformeerde Nieuw Je-
rusalemkerk in hetzelfde Emmeloord. Boven de deur staat gebeiteld: ‘en de zee
was niet meer.’ 

Om van het ene deel naar het andere te komen gebruikt Haanstra in zijn film
een paar keer in het oog springend beeldrijm. De mond van een aanstaande brui-
degom blaast de zaadjes van de pluizige bol van een paardebloem, gevolgd door
het gat van een blaasinstrument, waar de muziek voor een trouwfeest uit komt:
een associatie tussen vruchtbaarheid en huwelijk. Een visser gooit water over het
dek van zijn boot, waarna een vrouw een emmer water leeggooit tegen een raam:
de mannen op zee en de vrouwen in het dorp blijven met elkaar verbonden. Een
kind laat zand uit zijn handje lopen, tijdens de val van het zand wordt gesneden
naar de grijper van een hijskraan die aarde in een dijkgat laat vallen: het kind weet
het nog niet, maar het vredige leven in het dorp wordt bedreigd door helse machi-
nes. Later noemde de regisseur deze effecten ouderwets, maar hij was er een mees-
ter in en wist dit middel met veel zeggingskracht te gebruiken.

In het dagelijks leven liepen in de meeste havenplaatsjes minder mensen in kle-
derdracht dan in de film. In Volendam ging de gemeente op een gegeven moment





subsidies verstrekken om de traditionele kledij nog een beetje in het straatbeeld te
houden, en zelfs dat hielp nauwelijks. Blijft wel staan dat het anno - om
een verdwijnende, niet om een verdwenen cultuur ging. In een plaats als Volen-
dam gingen volgens Haanstra nog honderden vrouwen en kinderen in dracht
naar de kerk. Pastoor Wim Al, die begin jaren zestig in het dorp werkte, bevestig-
de dat het  toen nog steeds zo was. ‘Ik heb nergens hoeven vragen: willen jullie je
leuke pakkie, je zondagse pakkie aandoen?’ zei Haanstra later. Maar dat was op
de andere dagen van de week toch niet helemaal waar. De trouwpartij op Marken
met volksdans die in de film voorkomt werd in scène gezet, zoals te zien is op de
setfoto’s die Theo Scheffer maakte. De figuranten waren door de wethouder aan-
gezocht en de opnamen moesten ‘ontiegelijk veel keer over’, vertelden twee vrou-
wen die zich daarvoor beschikbaar hadden gesteld.

Het was Haanstra er niet om te doen in deze film realistisch verslag uit te bren-
gen van de stand van zaken rond het IJsselmeer. Met zijn film wierp hij zich op
als de woordvoerder van de verbitterde mensen die hij was tegengekomen en
met de nodige idealisering bracht hij hun verdwijnende wereld in beeld. Voor
zijn ode aan wat bijna voorbij was gebruikte hij de middelen die daartoe bijdroe-
gen. Het resulteerde in een hecht geheel, een constructie waarin realiteit en fictie
in elkaar overvloeien, alles vastgelegd in verzadigde Technicolor-kleuren. …en
de zee was niet meer is de meest nostalgische documentaire uit zijn loopbaan.

De filmtitel is ontleend aan de Openbaring van Johannes: ‘En ik zag een nieu-
we hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren
voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Je-
ruzalem, nederdalende uit de hemel…’ De regisseur moet vooral voor de poë-
tische schoonheid hiervan gevallen zijn, en voor het praktische feit dat die tekst
ergens mooi filmbaar boven een deur gebeiteld stond, want eigenlijk strookte hij
niet met de strekking van zijn film. De apostel Johannes verlangde allesbehalve
terug naar de oude zondige wereld en verwelkomde met vreugde een nieuw Je-
ruzalem zonder zee. Haanstra legde de nadruk omgekeerd. De nieuwe polders
zouden er wel in voorkomen, had hij de opdrachtgevers in Den Haag al bij voor-
baat laten weten, maar ‘nieuw modern leven’ moest ‘zo kort mogelijk worden
aangeduid’. Een optimistische finale zou een ‘anti-climax’ betekenen. Ook een
‘dubbel einde’, met andere woorden een slot waarin heden en verleden gelijk-
waardig waren, wilde hij voorkomen.

Toen er vanuit het ministerie tijdens de productie alsnog op aan werd gedron-
gen de aandacht meer te verleggen naar de schone toekomst, verzette hij zich
hiertegen. In zijn antwoord liet hij duidelijk blijken dat zulke bemoeienis hem
toch al niet beviel en hij argumenteerde bovendien dat het niet goed was de





Haagse voorstellen uit te voeren omdat het de dramatische opbouw van de film
schaadde. Aan de wenkende verten werd naar zijn mening al ‘de juiste hoeveel-
heid aandacht’ besteed. De opdrachtgevers waren netjes genoeg om eventuele
onvrede over het eindresultaat niet publiekelijk te laten blijken. Ze gaven hun
opdrachten tenslotte ook om de Nederlandse filmkunst te bevorderen en daarbij
hoorde enig respect voor de onafhankelijkheid van de regisseur. In het geval van
Bert Haanstra kwam het er bij opdrachtfilms van de overheid eigenlijk steeds op
neer dat hij, nadat het onderwerp door de opdrachtgever was aangewezen, alle
ruimte nam om vorm en inhoud verder zelf te bepalen.

Achteraf is gebleken dat de toekomstverwachtingen over het IJsselmeer te
somber waren. Urk is nog steeds overwegend streng gelovig en de tradities zijn
wat dat betreft dus behouden. Doordat een groot deel van de Urker schepen nu
via andere havens werkt, is het dorp bovendien een van de belangrijkste vissers-
plaatsen van het land gebleven. Meer dan  procent van de totale Nederlandse
visvangst wordt er overgeslagen. Verder werd in  besloten af te zien van de
drooglegging van de Markerwaard, waardoor een aantal andere IJsselmeerha-
vens behouden bleef. Oude gewoonten bestaan soms ook nog in plaatsen aan
het Veluwemeer, met hun tamelijk gesloten christelijke gemeenschappen. Waar
de indertijd gevreesde teloorgang wel plaatsvond, kan die niet altijd aan de Zui-
derzeewerken worden geweten. De hele Nederlandse samenleving veranderde
en deze algemene ontwikkeling beïnvloedde ook de culturele en economische
transformatie van het IJsselmeer ‘van werkzee naar speelmeer’, om de titel van
een recent fotoboek te citeren, dat laat zien hoe het als recreatie- en natuurgebied
een nieuwe functie heeft gekregen. Ook de verstedelijking met Almere, Lely-
stad en IJburg drukte zijn stempel op het gebied. 

Van het ministerie van Verkeer en Waterstaat kreeg Bert Haanstra in  op-
dracht voor een nieuwe film met een Nederlands thema: een kleurenfilm over de
sluiting van het Veerse Gat tussen Walcheren en Noord-Beveland door middel
van een caissondam. Het was een van de vroege onderdelen uit dat andere grote
nationale project, de Deltawerken, dat de afsluiting van verschillende zeearmen
in Zeeland en een aantal andere grote waterwerken omvatte. In deze film, Del-
ta Phase I, roept alleen het verdwijnen van de vissershaven Veere nog enkele mo-
menten van weemoed op, verder bouwt Nederland hier met voortvarendheid
aan zijn toekomst. Het verschil met …en de zee was niet meer is nauwelijks te ver-
klaren uit het feit dat Delta Phase I van later datum was. Haanstra had vóór zijn
Zuiderzeefilm immers al een reeks films voor Shell gemaakt waarin modernise-
ring vanzelf spreekt. Er is meer voor te zeggen dat de twee kanten van Haanstra,





geloof in modernisering en nostalgie, een verschillende nadruk kregen al naar
gelang de omstandigheden en het karakter van het onderwerp. In het ene geval
koos hij vooral het perspectief van degenen die de traditie vertegenwoordigden,
in het andere dat van de vooruitgang. 

Hoe sterk dit vooruitgangsgevoel ook lééfde aan het Veerse Gat wordt in Del-
ta Phase I overduidelijk. Sinds de watersnoodramp van  was de steun voor
dergelijke grote waterwerken in Zeeland vrijwel algemeen. Met af en toe een Ne-
derlandse vlag in beeld zien we hoe de mens dankzij technisch vernuft en door-
zettingsvermogen de elementen onder controle brengt. Vol zelfvertrouwen ver-
betert hij zijn eigen omstandigheden. De film ademt de zakelijke nuchterheid
die Haanstra begin jaren vijftig al prees: wie Delta Phase I heeft gezien weet in
grote lijnen hoe een caissondam wordt aangelegd. Het proces van de aanleg
wordt van begin tot einde in chronologische volgorde in beeld gebracht. Via ui-
terst functioneel beeldrijm wordt heen en weer gesprongen tussen modellen van de
caissons in het Waterloopkundig Laboratorium en de echte. Toch is dit veel meer
dan een educatieve film. 

De aandacht gaat uit naar één eenvoudige Zeeuws sprekende man in een leren
jas, die dit grootse project leidt met een walkietalkie. Op zijn aanwijzingen
wordt het laatste caisson met behulp van een groot aantal sleepboten centimeter
voor centimeter in de dam geschoven. Er is geen spoor van de oude heroïserende
manier van filmen met de welbekende van onderaf genomen shots van stoere
hoofden tegen de hemel. De afsluiting van het Veerse Gat wordt juist door de
onderkoelde, realistische presentatie indrukwekkend. Intussen vinden de werk-
zaamheden wel plaats voor het oog van duizenden nieuwsgierige Zeeuwen, van
wie sommige in klederdracht, en een groot aantal reporters uit de hele wereld,
die we in vele talen verslag horen uitbrengen van de gebeurtenissen. Dat hier
door een zeevarende natie iets groots wordt verricht, wordt subtiel onderstreept
door de namen van de sleepboten die steeds worden opgeroepen: ‘Afrika’, ‘Eu-
ropa’, ‘Chili’, enzovoort. Als het grote werk erop zit, pakt de hoofdpersoon zijn
fototoestelletje en maakt nog even zelf een kiek. ‘Voor moeders,’ zei Haanstra.
Een gebeurtenis van internationale allure teruggebracht tot een plaatje in een fa-
miliealbum. Delta Phase I is zo de film van de bescheiden heldhaftigheid van ge-
wone Nederlanders die de strijd tegen de zee voeren met kunde, maar zonder
grote gebaren. 

Tegelijk met Delta Phase I werkte Haanstra aan de korte film Zoo, een met veel
virtuositeit gemonteerde improvisatie over mensen en dieren in Artis. Van
maandag tot en met donderdag zat hij met zijn ploeg in een hotel in Veere en van





vrijdag tot en met zondag werd er in de Amsterdamse dierentuin gedraaid.Zoo
bleek achteraf een voorstudie voor zijn grootste Nederland-film Alleman, want
hij experimenteerde erin met de techniek van de verborgen camera die de basis
van Alleman werd. In die jaren genoot de candid camera vooral onder regisseurs
met vernieuwende ambities een zekere populariteit. Ze wilden mensen betrap-
pen in hun natuurlijke omgeving. Een in de pers veel besproken voorbeeld hier-
van was het geruchtmakende Mondo Cane van de Italiaan Gualtiero Jacopetti,
waarin de mensheid van zijn zwartste kant werd getoond. De tegenwoordig vaak
als ‘shockumentary’ betitelde film laat bizarre en afstotende ‘gewoonten’ uit wes-
terse en vooral niet-westerse culturen zien, vaak gepaard gaande met veel bloed.
Dat Mondo Cane bij nadere beschouwing nauwelijks een candid-film mag wor-
den genoemd, doet aan het idee van de verborgen camera weinig af. De Ameri-
kaan Lionel Rogosin laat in On the Bowery op een meer afgewogen manier het da-
gelijks leven zien van drinkers en zwervers in de goten van New York. 

Haanstra kende deze films alleen van horen zeggen, maar ook hij voelde de
behoefte dieper in het dagelijks leven van mensen door te dringen. Zelf was hij
vooral geïnspireerd door La Seine a rencontré Paris, waarin de in Parijs wonende
collega Joris Ivens de verborgen camera toepaste op een manier waarin de mede-
mens positief werd benaderd. Er waren verliefde paartjes en lachende modinet-
tes in te zien die in de middagzon flaneerden langs de Seine. Liet Jacopetti de
mens als een monster zien, bij Ivens was hij iemand die gelukkig kon zijn.

Na zijn goede ervaringen met Zoo besloot Bert Haanstra met de verborgen ca-
mera dus een avondvullende documentaire te maken. Samen met Jan Blokker
schreef hij er in maart  een synopsis voor met de titel ‘Zo is het volk van Ne-
derland’. Anders dan in de meeste films met de verborgen camera zouden ze niet
de zelfkant of het extreme laten zien, schreven ze, maar juist het alledaagse en het
gewone. Het Productiefonds voor Nederlandse Films, de semi-overheidsinstel-
ling die sinds  door subsidies hielp de Nederlandse filmproductie gaande te
houden, stelde  gulden beschikbaar voor een film die aanvankelijk de ti-
tel ‘Jan en alleman’ kreeg en uiteindelijk Alleman ging heten.

In de synopsis ‘Zo is het volk van Nederland’ had al gestaan dat van een uit-
geschreven scenario in de traditionele zin geen sprake zou zijn. De film moest
voortkomen uit de observaties zelf en als het ware groeien van onderop. Zo ge-
beurde het ook. De procedure was: met de camera mensen en situaties observe-
ren, de opnamen samenbrengen en daaruit in de montage de film componeren.
Maar wel in die volgorde. Toen Kees Hin, Haanstra’s regieassistent bij Alleman,
in  de vraag kreeg voorgelegd of de film in de montagekamer was ontstaan,
antwoordde hij beslist: ‘Nee, de film ontstond bij de mens zelf. De film ontstaat





bij de mens die zich in drie seconden geeft aan het beeld. De kundigheid van an-
dere mensen is om het op te nemen… Maar de mens zelf die doet het. Dus dat
kindje dat nog niet kan schaatsen en dat een beetje hulpeloos beweginkjes maakt
om dat schaatsen na te doen… geholpen door een tegenshot van een zwaan die
ook niet meer kan lopen op het ijs. Dat kind doet het, dat kind is eigenlijk het
centrum, het is het sublieme moment van dat kind.’ De observatie van het le-
ven zelf was de basis van Alleman.

Jan Blokker haakte op zeker moment af. Voor zolang het had geduurd, had hij
bij deze film ‘een functie die ik niet kon begrijpen’, zoals hij het later uitdrukte.

Hij was meer een vage gesprekspartner geweest dan een scenarist. Eenzelfde rol
kreeg ook zijn opvolger, de schrijver en filmmaker Anton Koolhaas, met wie
Haanstra bijna twintig jaar lang intensief zou blijven samenwerken. Ze hadden
elkaar midden jaren vijftig waarschijnlijk voor het eerst ontmoet toen Koolhaas
directeur was van de stichting voor culturele samenwerking Sticusa, die Haan-
stra’s korte film God Shiva had gefinancierd. Anton Koolhaas, voor intimi Tom,
was een nogal gesloten, altijd wat deftig aandoende man, die een paar jaar ouder
was dan Haanstra. In de jaren dertig was hij redacteur geweest bij de Nieuwe Rot-
terdamsche Courant en na de oorlog redacteur van het weekblad De Groene Am-
sterdammer. Hij was betrokken geweest bij enkele documentaires en had de semi-
speelfilm De dijk is dicht uit  geregisseerd, die met bijna een miljoen bezoekers
een succes was in de bioscoop. De film gaat over een geallieerd bombardement op
Walcheren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dijken breken door, overstromin-
gen, een groot aantal burgers vlucht in de molen van Westkapelle en verdrinkt
daar. Een man die mede door zijn eigen toedoen zijn vrouw heeft verloren gaat
na de oorlog terug om zich, aldus Koolhaas, ‘in te leven in haar dood’. Koolhaas
schreef talrijke boeken, vaak dierenverhalen waarin de mensenwereld met wran-
ge humor wordt belicht en somberheid en verval overheersen. Naar het schijnt
behoorden Nita en Bert Haanstra al vroeg tot de vaste bezoekers van avonden
waar hij uit eigen werk voorlas. Sinds eind jaren vijftig was Koolhaas ook nog
docent aan de Filmacademie. Net als Blokker was hij in veel opzichten Haan -
stra’s tegenpool. Het lijkt er dus op dat de regisseur, hoe graag hij ook zelf de
touwtjes in handen hield, telkens zocht naar gespreksgenoten die een andere in-
valshoek hadden dan hijzelf. 

In zijn Citroën - Break trokken Haanstra, regieassistent Kees Hin en came-
raman Anton van Munster voor de opnamen van Alleman anderhalf jaar door
Nederland om het land en zijn bewoners in beeld te brengen. Een lijstje opname-
locaties uit één maand toeren: Waalwijk, Amsterdam, Bloemendaal, Schiphol,





‘Noord-Holland doorkruist’, Purmerend, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam,
Enschede, Markelo, Amsterdam, Bussum, Amsterdam, Kop van Noord-Hol-
land, Heemskerk, Edam, Amsterdam, Beverwijk, Barneveld, Den Haag, Rotter-
dam.

Ongeveer  procent van de opnamen werd met de verborgen camera ge-
maakt, voor een deel vanuit de Citroën, waarin de camera verdekt was opgesteld
achter een wasmachine en een oven, soms ook vanuit een of ander karretje of
tentje, waarin de cameraman met zijn toestel verborgen zat. De rest werd open-
lijk gedraaid, meestal zonder dat de gefilmde mensen er erg in hadden. Er zaten
wat geënsceneerde scènes in, zoals huisvrouwen die allemaal gelijktijdig hun
kleedje uitkloppen vanaf hun balkon en een agent die met geheven vuist achter
twee kinderen aanloopt. Op de kaasmarkt in Alkmaar lag Van Munster tussen
twee kaasdragers ruggelings op een houten berrie op de plaats waar normaal de
kazen lagen, zodat hij het gezicht van de achterste drager van dichtbij kon filmen
tijdens het werk. Deze laatste opnamen werden niet gebruikt.

Haanstra was bij het merendeel van de opnamen aanwezig, maar Van Mun-
ster en Hin trokken er ook getweeën op uit. Hun regisseur was na Fanfare zo be-
kend geworden dat mensen hem al herkenden wanneer hij in de auto zat: ‘Hé,
daar heb je mijnheer Haanstra!’ Wanneer de cameraman en de regieassistent al-
leen op pad gingen, kregen ze een soort bestelling mee. ‘Hij had een heel exacte
voorstelling van waar we mee thuis moesten komen,’ aldus Van Munster. ‘En
daar moest je ook niet naast zitten, want dan kreeg je het te horen.’ Zo maakte
de cameraman vanuit een tentje op de Scheveningse Pier de fameuze beelden
van zich pijnlijk kuis omkledende Nederlanders – en Duitsers?! – op het strand. 

Of ze trokken het Amsterdamse Oosterpark in, Hin verkleed als man van de
plantsoenendienst, Van Munster met de camera liggend in een bakfiets onder
wat rommel en een dekzeil. Besteld waren opnamen van pasgetrouwde paartjes
die in het park voor de fotograaf poseerden. In die tijd hoorde dat net zo vast bij
het huwelijksritueel als het jawoord zelf. Maar bij hun terugkeer hadden Van
Munster en Hin nog andere opnamen bij zich, waar Haanstra dolblij mee was.
De camera had vastgelegd hoe een paar op een bankje onmin kreeg en het na wat
schermutselingen weer goedmaakte. 

De regisseur zag wel een probleem met de Oosterpark-sequentie. Het gefilm-
de paar had zich onbespied gewaand in een enigszins intieme situatie en de re-
gisseur vond het onethisch de opnamen zonder toestemming te gebruiken. In
Het Parool verscheen dus een oproep met een foto van de man erbij en het ver-
zoek zich te melden bij Bert Haanstra. De respons was boven elke verwachting.
Velen hoopten waarschijnlijk de sinds Fanfare beroemde regisseur zelf aan de te-





lefoon te krijgen, maar uiteindelijk belde toch degene om wie het ging. Het
bleek een student te zijn, zijn vriendin was verpleegster. Alleen was het intussen
uit en had zij een nieuwe vriend. Dit drietal kwam in Laren langs om de opna-
men te bekijken. Zelfs de nieuwe vriend vond het prachtig.

In feite was een andere scène in Alleman voor die tijd gewaagder: een geboor-
te, op  oktober  openhartig gefilmd in de kraamkamer bij de familie Hin
thuis. Moeder en kind waren Kees Hins echtgenote Neeltje en dochter Jacinta.
Het moet de eerste geboorte zijn geweest die in Nederland in een niet-medische
film te zien was. Het jaar daarop filmde Ed van der Elsken de geboorte van zijn
zoon Daan Dorus in Welkom in het leven, lieve kleine, die een paar weken na de
première van Alleman voor het eerst te zien was op de -televisie.

Al vrij snel na de eerste opnamen voor Allemanwas begonnen met de montage.
Hoe onontbeerlijk de observaties van de werkelijkheid ook waren, de film werd
een geheel door de ordening en het spel met de beelden aan de montagetafel bij
Bert Haanstra thuis. Vanaf die plaats werd ook bepaald welke opnamen er nog
nodig waren. Zeven maanden voor de première was tweederde van de film in gro-
te lijnen gemonteerd, terwijl de opnamen nog steeds doorgingen. In de laatste pe-
riode kreeg de regisseur, die tevens producent was, het zo druk dat hij niet in zijn
eentje kon blijven monteren. Als de nood aan de man was, kwam de redding al-
tijd van over de Noordzee: uit Londen liet hij Ralph Sheldon overkomen, die als
editor betrokken was geweest bij Fanfare, Glas en De zaak M.P.De afspraak was
dat Sheldon in de credits zou komen als montageadviseur, maar in de praktijk
voelde de Brit zich gebruikt als loopjongen. Hoewel Haanstra hem tevoren had
gezegd dat hij er zelf bij de montage ‘zo dicht mogelijk bovenop wilde zitten’, vond
zijn adviseur dat hij wel heel slecht kon delegeren. De betrekkingen verslechterden
en op het laatst had Sheldon maar helemaal niets meer gezegd, want wat hij zei, werd
toch maar ontvangen met ‘openlijke vijandigheid en zelfs minachting‘, schreef hij na
afloop vanuit Engeland in een brief naar Laren. Een reporter die het slagveld be-
zocht, berichtte dat Haanstra maar een paar uur per nacht sliep, beneden op de
bank, en verder rond de klok doorwerkte.

In die laatste fase moest ook de filmmuziek tot stand komen. Eerder had Haan -
stra samengewerkt met wat meer conventionele componisten als Max Vredenburg
en Jan Mul en vervolgens met de meer improviserende Pim Jacobs. Maar Jacobs
was vooral iemand voor de korte baan. Dat voorjaar had Haanstra, ongetwijfeld
meegenomen door Nita, in het Amsterdamse Concertgebouw een Con certino
met jazzorkest gezien, geschreven en gedirigeerd door de jonge moderne com-
ponist Otto Ketting. Hij was onder de indruk en vroeg Ketting de muziek voor





Alleman te schrijven. Het moest wel eenvoudiger zijn dan in het Concertino:
‘enkele eenvoudige melodietjes, probleemloos en goed in ’t gehoor liggend, zo-
als bijvoorbeeld Tati ze gebruikt in zijn films of zoals Joris Ivens deed in La Seine
a rencontré Paris,’ schreef hij de componist. Ketting schreef de muziek op basis
van een bijna voltooide montage van de film. ‘Dat was samen bekijken en pro-
beren het eens te worden.’ De regisseur had ook op dit punt zijn eigen menin-
gen. ‘Bert was niet van muzikaal inzicht gespeend,’ aldus Ketting. Hij memo-
reerde hoe Haanstra eens met zijn voeten stampend op het grindpad het monta-
geritme had gedemonstreerd. Het schrijven deed de componist thuis in Den
Haag aan de hand van een geschreven lijst en wanneer er een deel af was, bekeken
hij en Haanstra het resultaat samen in Laren met de film erbij. In die jaren
schreef Ketting ook muziek voor enkele films van Shell en andere opdrachtgevers.
Het viel hem op dat Haanstra en die andere filmlui weliswaar geen muziekken-
ners waren, maar vaak goed aanvoelden wat in een film werkte. Van Haanstra
leerde hij dat de score niet synchroon hoefde te lopen met het beeld, maar juist
spannender werd als hij iets vooruitliep of achterop kwam.

Op  december , vlak voor de bioscoopdrukte van de kersttijd, ging Alle-
man in première in het Alhambra Theater aan de Amsterdamse Weteringschans.
Gelijktijdig vonden premières plaats in Paramaribo en Willemstad, de trotse
hoofdsteden van de overzeese rijksdelen. Een paar dagen voor de première was
er al een privévoorstelling op Soestdijk geweest. De koninklijke familie kon niet
naar het Alhambra komen omdat op die dag de verjaardag van Bernhards moe-
der prinses Armgard gevierd moest worden, een kwestie waar niet licht over ge-
dacht kon worden na de strijd die in de jaren vijftig aan het hof had gewoed rond
Greet Hofmans, een conflict dat tot twee kampen in het paleis had geleid, het
ene rond Juliana, het andere rond Bernhard, en pas na lange tijd was bijgelegd.

Later kwam Bernhard nog meermaals langs in Laren. 
Het enthousiasme in het Alhambra was groot. In de film komen koppige jon-

getjes op houten schaatsjes voor, die steeds opnieuw op het ijs vallen, tot eentje
erin slaagt een stukje overeind te blijven. Applaus van de zaal, voor het ventje,
voor de regisseur en voor de Nederlander in het algemeen die zich immers een
volhouder weet in de strijd tegen de elementen. ‘Waar het op aankomt is door-
zetten,’ zegt het filmcommentaar. Tegen het eind van de film is te zien hoe foto-
graaf Max Koot een staatsiefoto van de koninklijke familie maakt op Soestdijk.
Het gaat er nogal vrolijk aan toe en Juliana knipoogt voor de camera naar Bern-
hard. Na het eerdere tumult aan het hof was Juliana’s knipoog veelbetekenend.
Opnieuw klonk er enthousiast applaus vanuit de zaal. Ook in andere bioscopen





in het land zou het publiek met luide instemming reageren op het optreden van
de koningin in Alleman. 

Na afloop van de première volgde een staande ovatie. Vanaf een tafeltje riep
de regisseur tijdens de receptie verheugd uit: ‘Ik ben een allemansvriend!’ Er wa-
ren studenten van de Nederlandse Filmacademie aanwezig die weinig waarde-
ring hadden voor zijn werkstuk en nadrukkelijk hun misnoegen lieten blijken,
maar dit ging grotendeels onder in de feestvreugde. Dat Haanstra nog niet van
ze af was, zal nog blijken. 

De pers was vrijwel unaniem lovend over Alleman en net als bij Fanfare ont-
dekten de critici er van alles in wat typisch voor ons land was. Er werd geschreven
over het ‘feest van herkenning voor elke Nederlander’ of voorspeld: ‘U herkent
in deze film iets van uzelf.’ Al die eigen kerkjes, de zondagsrust, het water, de
schepen, de regen en het ijs, de Nederlander die wel preuts was, maar ook vrolijk
en lang niet zo stijf en stug als vaak werd beweerd… Vrijwel alle onderwerpen die
in Alleman voorbijkomen, waren inderdaad zeer herkenbaar. Er werden gebeur-
tenissen in getoond die vrijwel iedereen uit persoonlijke ervaring kende. Bijna
elke toeschouwer was net zo voor het eerst naar de lagere school gegaan als de
kinderen in Alleman, naar precies zo’n schoollokaal, met net zulke zwaaiende
moeders achter het raam en met dezelfde hoop en vrees aan het begin van een
nieuwe levensfase. Het was herkenbaar en van een bedrieglijke eenvoud, maar
niemand buiten Haanstra wist er zo vorm aan te geven.

Achteraf gezien behoort Haanstra’s evocatie van de stilte van de zondagoch-
tend misschien wel tot de meest gedenkwaardige elementen in zijn film, omdat
er op feilloze manier een uniek maar nauwelijks grijpbaar historisch fenomeen
mee is gedocumenteerd. De mensen die zich naar de kerk spoeden, het strijk-
licht over de lege straten wanneer iedereen in de kerk zit, de paar jongetjes die te-
midden van al die stilte voor de kerkdeur spelen en van de weeromstuit ook nau-
welijks geluid maken – op één ruziezoekertje na, dat voor een karakteristiek
Haanstra-contrapunt zorgt – en de jongetjes die geld uit een putje proberen te
vissen: Nederland, een land van dominees en handelaren. Met deze eenvoudige
elementen weet de regisseur het gevoel van de zondagochtend op te roepen waar
een heel groot deel van de Nederlandse bevolking vertrouwd mee was.

Haanstra koos voor de hand liggende thema’s, zo voor de hand liggend dat
men geneigd was ze over het hoofd te zien. Omdat deze ervaringen zo breed wer-
den gedeeld, gaf Alleman inderdaad het gevoel dat zó het volk van Nederland
was. ‘Herkenbaar’ was eigenlijk nog te zwak uitgedrukt. De bioscoopbezoekers
zagen er het positieve zelfbeeld, dat ergens in hun achterhoofd sluimerde, kraak-
helder in tot uitdrukking gebracht. Omdat de regisseur nu eenmaal positief wil-





de denken, gaf hij ook een overwegend gunstig beeld, dat de Nederlandse zelf-
genoegzaamheid misschien wat aanmoedigde, maar door de eenvoud van de
deugden en eigenschappen die de landgenoten werden toegekend, toch vooral
aandoenlijk en innemend was. Nederlanders wilden gráág zijn zoals Haanstra
zei dat ze waren. Een al dan niet latent bestaand gevoel over wat de Nederlandse
identiteit was, stolde als het ware in Alleman. Elementen eruit gingen een eigen
leven leiden en werden oerbeelden van Nederlanderschap, die decennia later
nog werden gerecycled in de televisiereclame. Zo citeerde de Postbank uit Alle-
man in een van haar bekendste reclamespotjes, waar het ging over toen al ‘zestien
miljoen mensen’ in plaats van de twaalf van Alleman. Calvé liet zijn ‘pindakaes’
verkopen door een nijver schaatsertje. 

Over het beeld van Nederland dat Bert Haanstra gaf, maakten ook enkele re-
censenten treffende opmerkingen. Volgens B.J. Bertina in de Volkskrant leek het
land in Alleman op ‘een vreugdige tuin, waarin niemand schittert door uitzon-
derlijke kwaliteiten, maar waarin de mensen toch belangrijk worden omdat de
filmer van hen blijkt te houden’. Je kon zien, schreef Bertina, dat de regisseur ge-
loofde ‘dat wij goede en beste mensen zijn’. In sociaal-democratisch dagblad Het
Vrije Volk heette het: ‘Bert Haanstra is midden in Nederland gaan staan en heeft
zijn armen uitgespreid. Vervolgens heeft hij alleman van Neerlands stam aan het
hart gedrukt.’ Dit alles met de blik van een man ‘die zich persoonlijk bij dit alles
betrokken voelt. Hij kijkt niet op de mensen neer, ook in hun vreemdste situ-
aties is hij met hen solidair.’ Inderdaad is aan Alleman af te zien dat de film met
compassie en liefde is gemaakt: de eerste schooldag, voornoemd schaatsertje, een
meisje dat angstvallig een bakje met een of ander diertje erin vasthoudt, afscheid
nemende emigranten die naar Australië of Canada vertrekken, soldaten die te-
rugkomen uit Nieuw-Guinea, ze worden ontroerend maar zonder effectbejag in
beeld gebracht. Dat die soldaten uit Nieuw-Guinea terugkwamen omdat er een
strijd met Indonesië was gevoerd alvorens deze Nederlandse kolonie onder inter-
nationale druk aan Djakarta was overgedragen, interesseert Haanstra hier niet:
hem gaat het om het menselijke van het weerzien. Hij is hier ‘filmer van de mens’,
niet met grote woorden of in abstracties, maar juist door zijn blik te richten op het
menselijke dat zichtbaar wordt in de kleine dingen. 
Alleman is uitdrukking van de mentaliteit van de regisseur zelf, en in het ‘land

van kleine gebaren’ was het uiteindelijk vooral deze geesteshouding die als ‘ty-
pisch Nederlands’ werd ervaren. De volgende stap in de redenering werd ver-
woord door Elseviers Weekblad, dat opmerkte hoe de regisseur met zijn ‘portret
van ons allemaal ook zijn portret van zichzelf’ had vervaardigd. ‘Voor wie hem
kent, is “Alleman” zelfs Bert Haanstra ten voeten uit,’ vond de verslaggever. De





achterliggende gedachte was dat je het ook kon omkeren: portret van Bert Haan-
stra = portret van Nederland. Zo bekeken was Haanstra’s levenshouding ‘Ne-
derlands’ en hijzelf werd een soort model-Mijnheer Nederland. Geen wonder
dat zijn populariteit zijn films ver te buiten ging. Hierbij speelde ongetwijfeld
een rol dat hij niet alleen in zijn film het gewone leven in het middelpunt stelde,
maar door zijn eenvoudige en bescheiden optreden in de ogen van het publiek
ook zelf zo gewoon was. 
Alleman is eerder observerend dan opiniërend, wat weer liet zien dat de ge-

vierde regisseur geen kapsones had. In Alleman zit niettemin een overduidelijke
kijk op de Nederlandse medemens, die evenveel zegt over de maker als over zijn
landgenoten: eenieder is de moeite waard, een positieve houding werpt vruch-
ten af, alles te zwaar opnemen heeft geen zin, met volhouden kom je er wel en in-
tussen mag je best een beetje tevreden over jezelf zijn, bekijk het leven met hu-
mor maar niet ten koste van anderen. Het kan geen kwaad hieraan toe te voegen
dat Haanstra deze door iedereen die over hem schreef als ‘mild’ omschreven visie
ook had op de niet-Nederlandse medemens. Hoe observerend ook, de maat-
schappelijke boodschap in zijn film luidt dat de Nederlandse eenheid in  zijn
kwaliteit ontleent aan verscheidenheid. We zijn ‘het meest verdeelde volk ter we-
reld’, zegt het filmcommentaar. ‘Maar alles gaat hier goed, als we maar ons eigen
bijzondere onderwijs hebben en onze eigen omroepzuil en als het even kan onze
eigen voordeur.’ ‘Twaalf miljoen individualisten zijn we, maar erg verdraagzaam.’ 

Dit kon hij met enige autoriteit beweren, omdat hij zich in zijn werk buiten
de zuilen en boven de partijen plaatste. Hij was niet religieus en wanneer hij in
Alleman kerkgangers observeert, volgt de camera hen niet mee de kerk in, want
dat is hun eigen ruimte. Tegelijk wordt duidelijk dat het geloof van die anderen
voor hem onverbrekelijk bij Nederland hoort. De verzuilde samenleving ervoer
hij niet als verstikkend maar als basis voor vrijheid: hoe kon het land anders uit
twaalf miljoen individualisten bestaan? Met deze combinatie van vertrouwen in
de verzuiling en individualisme stond Alleman tegelijk in een overgangstijd. De
naoorlogse periode waarin de nadruk meer op de gemeenschap lag dan op het
individu, werd in de jaren zestig gevolgd door een tijd waarin het individu steeds
meer ging overwegen op het gemeenschapsgevoel. 

De commentaartekst voor de film, die wat stemming betreft naadloos bij de beel-
den aansluit, werd geschreven en uitgesproken door Simon Carmiggelt. Dit
droeg ongetwijfeld bij aan het succes van de film, want Carmiggelt was een alom
geliefd man. Hoezeer in Alleman niettemin de beelden bepalend zijn, wordt dui-
delijk wanneer het commentaar van de schrijver wordt weggedraaid: de beelden
spreken vrijwel steeds voor zichzelf.





Haanstra kan Simon Carmiggelt hebben leren kennen via Koolhaas, die al vaker
met de schrijver had samengewerkt, bijvoorbeeld aan ‘De Kleine Krant’, de ru-
briek op de achterpagina van het weekblad De Groene Amsterdammer. Carmig-
gelt was in de jaren dertig in Den Haag begonnen als journalist, was in de oorlog
lid geweest van de illegale Parool-groep en werd na de bevrijding redacteur van
het dagblad Het Parool. Zijn grootste roem verwierf hij met zijn column ‘Kron-
kel’ in die krant. De stukjes werden door de lezers verslonden en toen ze jaarlijks
in boekvorm gingen verschijnen, werd Carmiggelt een van de meest gelezen
schrijvers van het land. Veel van zijn columns zijn observaties van kleine gebeur-
tenissen uit het leven van alledag, vooral uit het leven van de gewone man, die
met empathie en een lichte melancholie worden bezien. De lange lijzige schrij-
ver in zijn eeuwige regenjas was een bekende verschijning in het Amsterdamse
straatbeeld. Koolhaas noemde hem eens een ‘geruststellende aanwezigheid voor
iedereen’, een beschrijving die ook aardig van toepassing was op Bert Haanstra.

Wat sfeer betreft is er een duidelijke verwantschap tussen Alleman en Kron-
kel: mildheid en een basaal vertrouwen in de medemens. Carmiggelt zelf noem-
de het ‘engagement’. Je kon, als je er het temperament voor had, een film maken
over de atoombom, ‘maar Haanstra heeft eens een film gemaakt over mensen in
de dierentuin. Gewoon over mensen die rondlopen in Artis en naar de beesten
kijken. Dat is ook voor mij een hoogst geëngageerde film, want als je die film ziet
dan weet je opeens dat wat die mensen doen niet mag verdwijnen, nooit mag
verdwijnen. Het ligt niet in de aard van mijn karakter uitsluitend polemisch te
reageren. […] Ik beschouw me meer als een reclameman voor de mensheid. Ik
schrijf over kinderen, ouwe mensen, straattaferelen, en over mensen die in de
rotzooi zitten. Dat is mijn engagement…’ Het kan humanistische betrokken-
heid worden genoemd, zoals ook de regisseur die had. In zijn documentaire
Over Haanstra toont Rolf Orthel twee foto’s uit Alleman die jaren samen in
Haanstra’s werkkamer hingen, een kind met een speelgoedmolentje en een oude
vrouw met een collectebus. Orthel in het commentaar: ‘Die eenvoud, ervoor
staan dat je dat belangrijk vindt, dat is Haanstra.’ Er was wel een verschil tussen
hem en Carmiggelt: bij Haanstra ontbrak de melancholische onderstroom. 

De regisseur en de schrijver zagen elkaar vooral wanneer ze samen werk te
doen hadden, en dan niet in een café, zoals men zich dat bij de auteur van Kroeg-
lopen voorstelt, maar bij Carmiggelt thuis aan het Weteringplantsoen of bij de
Haanstra’s in Laren, waar dan wel met genoegen een glas werd gedronken. In
een café rondhangen, was niets voor de regisseur, hooguit om op zondagmiddag
in café Hamdorff een biljartje te leggen. Zonder dat ze elkaar verder veel zagen,
raakten ze toch bevriend, zoals blijkt uit een anekdote uit latere jaren. In de Car-





miggelt-biografie van Henk van Gelder vertelt neef Jan Carmiggelt, journalist
van beroep, over een incident uit : ‘Ik heb één aanvaring met Simon gehad.
Haanstra’s film Een pak slaag [...] was min of meer geflopt. Een mevrouw wilde
er zelfs uitlopen. Wij hadden bij Radio Stad, waar ik werkte, het programma De
Klaaglijnmet Peter van Ingen. Hij had die mevrouw aan de lijn en ondervroeg
ook Bert Haanstra, op tamelijk kritische toon. De volgende dag belde Simon
mij op: zeg, de uitnodiging voor de première is onderweg, maar beschouw die
maar als niet gestuurd. Alleen omdat we zijn vriend een beetje hard hadden aan-
gepakt.’ Die première was van een heel andere voorstelling die niets met Haan-
stra te maken had.

Er was wel een sequentie in Alleman die afweek van de rest. Op het Amster-
damse Waterlooplein waren de boze en ongelovige reacties van passanten ge-
filmd op een kop van Adolf Hitler die bij een koopman tussen de oude rommel
stond. Volgens Haanstra was het beeld afkomstig uit het voormalige -hoofd-
kwartier in de Euterpestraat. Voor hem was deze scène een sprong terug in de
tijd, want in de meidagen van  had hij al een Hitler-kop gefotografeerd die
ter bespotting op een verkeerszuil was gezet. De opnamen van het Water-
looplein werden in de montage verbonden met beelden van de dodenherden-
king, de jodenvervolging en de onafzienbare Amerikaanse oorlogsbegraafplaats
Margraten. Het zijn maar enkele minuten, maar tussen de lichtheid van de ver-
dere film vielen ze op. In de recensies werd het een veelbesproken thema. Na een
periode van relatieve stilte in de jaren vijftig, toen men de blik liefst vooruit ge-
richt hield, keerde de oorlog begin jaren zestig terug in het middelpunt van de
aandacht. Loe de Jongs televisieserie De bezetting, Paul Rotha’s De overval en
ook Haanstra’s bescheiden Waterlooplein-sequentie waren er uitdrukking van
en droegen ertoe bij.

Terwijl Bert en Nita Haanstra met de kinderen in Griekenland op vakantie
waren, stroomde het publiek naar de Nederlandse bioscopen om Alleman te zien.
Voor de kassa’s stonden lange rijen. Na het tweede weekeinde waren al 

bezoekers geteld en distributeur Rudi Meyer stuurde vrijwel dagelijks een tele-
gram om de vakantievierders over het succes te berichten. Het royaalste telegram
kwam met oudjaar: ‘Overval ver overtroffen zalig uiteinde goed begin – Rudi’

Het totale bezoekersaantal zou de , miljoen spoedig te boven gaan. Een onge-
looflijk cijfer, dat in Nederland nooit door een andere avondvullende non-fictie-
film is geëvenaard. 

Bij thuiskomst lag er in Laren een stapel enthousiaste brieven van bioscoop-
gangers te wachten. Fantastisch, meesterlijk, humoristisch, zo echt Nederlands,
een prachtfilm, waren daarin steeds terugkerende superlatieven. Eentje kwam





aan met als enige adressering: ‘De Heer B. Haanstra. Filmproducer “Alleman”-
“Fanfare” enz.’ Ook zonder plaatsnaam wisten de posterijen genoeg. Veel mensen
die zichzelf in de film hadden gezien, stuurden brieven om zo te kunnen delen in
de algemene vreugde. Vanuit Laren kregen ze een foto of zelfs een strookje film
waar ze op stonden thuisgestuurd. Een Nijmeegse student die in Alleman te zien
is na een uitputtende roeiwedstrijd, kreeg van de regisseur in een plaatselijke bios -
coop een foto en een gesigneerd exemplaar van het Alleman-boek uitgereikt. Dit
boekwerkje bevatte voornamelijk foto’s uit de film. Na het eerdere Fanfare-boek-
je bleef merchandising voor Haanstra een voortdurend aandachtspunt. 

Buiten de schijnwerpers van de publiciteit schreef hij een artikel voor de
schoolkrant Het Noorderlicht van het Christelijk Lyceum Rotterdam-Noord. Op
de eerder geuite kritiek van enkele leerlingen dat hij alles in zijn film te positief
voorstelde, antwoordde hij: ‘Voor degenen, die menen aan hardheid, “fel” realis-
me enz., te kort te zijn gedaan heb ik een troostrijke gedachte: ze krijgen vol op de
gelegenheid elders deze schade in te halen; er komt nog héél veel “schweinerei”.
Misschien meer dan ze lief is!’

Al vijf dagen na de filmpremière zette restaurant Madras in Hengelo naast de
gebraden kip ‘B. Bardot’ en de gevulde kalfsoester ‘Kasavoeboe’ de snack ‘Alle-
man’ op het menu en in Amsterdam openden enkele dames die in de film hoed-
jes pasten, het restaurant ‘Alleman’. In de filmzaal van het Haagse hoofdbureau
van politie was een speciale vertoning van Alleman in aanwezigheid van de bur-
gemeester en de regisseur, en ook bij het staatsbezoek van koning Olaf V van
Noorwegen speelde Haanstra’s film een hoofdrol. Opnieuw in aanwezigheid
van de regisseur werd Alleman voor de Noorse en de Nederlandse koninklijke fa-
milies en hun entourage vertoond in het Kurhaus in Scheveningen. 

In Alleman komen momenten voor die nostalgie oproepen, al zal er een aan-
zienlijk verschil zijn tussen de gevoelens die de film nu teweegbrengt en die van
het toenmalige publiek. De eerste schooldag die in Alleman te zien is, lijkt nu ro-
mantisch verleden, maar was toen alledaagse realiteit. En ondanks het nostalgi-
sche element in Alleman is de moderne tijd in deze film een geaccepteerde van-
zelfsprekendheid. Dat blijkt al in de eerste minuten, in beelden van een draaien-
de radarantenne, veelzeggende luchtopnamen van een maakbaar geometrisch
Nederland, de nieuwste straalvliegtuigen op Schiphol en de beelden van brede
autowegen met – voor de toenmalige verhoudingen – druk autoverkeer. Zelfs
het daarlangs opbloeiende bermtoerisme wordt geobserveerd. Misschien is dit
laatste, nu nogal merkwaardig lijkende verschijnsel, waarbij men er een genoe-
gen in schiep een tent langs de autoweg op te zetten en daar een hele dag in een
klapstoeltje voor te zitten omgeven door uitlaatdampen, in al zijn bescheiden-





heid wel een van de meest intrigerende uitingen van het feit dat de Nederlander
de modernisering in het hart had gesloten.

Bert Haanstra’s werk bewoog zich vanaf het begin tussen modernisering en nos-
talgie. Aan de ene kant is er de moderne lijn van de zes Shell-films tot en met
Delta Phase I. Aan de andere kant staat de nostalgische lijn. In Spiegel van Hol-
land uit  zien we vanaf de waterkant een land dat met zijn sluiswachters, gra-
zende koeien en witte lakens aan de waslijn altijd zo geweest lijkt te zijn en altijd
zo zal blijven. In …en de zee was niet meer wordt een weemoedig beeld gegeven
van de plaatsen rond het IJsselmeer en de speelfilm Fanfare is gesitueerd in een
dorp waar, op een brommer, een vrachtwagen voor agrarische producten en een
buitenboordmotor na, de tijd vrijwel stil is blijven staan. In Alleman komen het
moderne en het oude vertrouwde Nederland moeiteloos samen, zonder dat de
soms opkomende gedachten aan vroeger veel mensen brengen van de weg voor-
uit. Dat de modernisering zich voltrok onder begeleiding van geruststellende lof
voor aloude waarden, bevorderde eerder het algemeen welbevinden.









     

Die rotjongens



Pim de la Parra (links) en Wim Verstappen in Cannes. Met het filmblad Skoop 
en hun productiebedrijf Scorpio waren zij de motor achter de Nederlandse 

nieuwe golf van de jaren zestig




In kwam het tot een breuk tussen Bert Haanstra en Jan Blokker. Dat had niet
alleen persoonlijke achtergronden, het was de uitdrukking van een diepere tegen-
stelling in de Nederlandse filmwereld van die jaren. 

Ze waren altijd al sterk verschillende figuren geweest. In Nederland bestonden
al sinds eind jaren veertig twee mentale gesteldheden. Aan de ene kant was er een
grote meerderheid van de bevolking, die met vooruitgangsgeloof en optimisme
aan de wederopbouw werkte en ’s avonds het welbekende radioprogramma De
familie Doorsnee beluisterde, of geliefde boeken las als Bartje van Anne de Vries,
Hollands glorie van Jan de Hartog of Pieter Bas van Godfried Bomans. Aan de an-
dere kant stond een tegendraadse minderheid van kunstenaars, intellectuelen en
dwarse jongeren. In de literatuur behoorden de dichters van de Vijftigers ertoe,
en schrijvers als Gerard Reve, Willem Frederik Hermans en Anna Blaman. Hun
werk werd aanvankelijk weinig gelezen en veel ervan werd als pessimistisch of ni-
hilistisch beschouwd. Harry Mulisch heette in afwijking hiervan een lachende
nihilist. De beeldend kunstenaars van Cobra hadden met hun wilde kleurig-
heid een optimistischer toon, al lichtte Cobra-man Karel Appel zijn werk toe
met de woorden: ‘Ik schilder als een barbaar in een barbaarse wereld.’ Onder de
documentairefilmers waren Joan (later Johan) van der Keuken, Louis van Gaste-
ren en Jan Vrijman vroege exponenten van deze naoorlogse recalcitrantie. Een ge-
voel dat hen allen verbond, was dat de bestaande wereld leed aan bekrompen klein-
burgerlijkheid.

De roman en de novellen die Jan Blokker begin jaren vijftig had geschreven,
pasten in deze tegenwereld. Zijn Bij dag en ontij had een sfeer die deed denken
aan Reves De avonden. Maar hij was ook verbonden aan wat hij de fabriek van
pret Het Parool noemde, waar hij met zijn chef Simon Carmiggelt en diverse an-
dere redacteuren de aandacht voor het kleine alledaagse deelde. Levend in dit
spanningsveld had hij ongetwijfeld van harte meegewerkt aan Fanfare. Blokker
en Haanstra konden het persoonlijk uitstekend vinden, waaraan een gemeen-
schappelijk verlangen professioneel met film bezig te zijn ongetwijfeld heeft bij-
gedragen. Maar zeker is ook dat Blokker ver voor Fanfare al thuis was in een denk-
wereld waarmee Bert Haanstra in zijn vriendelijke vooruitgangsoptimisme geen
verwantschap voelde.





Zoals vaker in zulke gevallen begon de verwijdering met kleine ergernissen en
toevallige omstandigheden. De eerste vlekjes op hun relatie lijken al kort na Fan-
fare te zijn ontstaan met Blokkers onvrede over zijn honorarium voor deze film.
Ook de summiere maar vernietigende vermelding van Fanfare in een Frans blad
zal hem zwaar op de maag hebben gelegen. Voor culturele vernieuwers in Neder-
land was Parijs in die tijd toch al de plaats waar het allemaal gebeurde en hij was
toen een groot bewonderaar aan het worden van de nieuwe Franse filmers die
zoiets als Fanfare maar niets vonden. Ze lieten in de loop van de jaren vijftig hun
meningen horen in hun blad Cahiers du Cinéma en werden tegen het eind van dat
decennium bekend als de Nouvelle Vague. De verrichtingen van de stevig aan de
weg timmerende woordvoerders Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Eric Roh-
mer en François Truffaut werden door Blokker met groot enthousiasme bespro-
ken in het Algemeen Handelsblad, waardoor hij een belangrijke rol speelde bij de
introductie van de nieuwe Franse ideeën in de Nederlandse filmwereld. De men-
sen van de Nouvelle Vague vonden dat er bij het maken van speelfilms zo weinig
mogelijk belemmeringen moesten worden opgeworpen voor de persoonlijke cre-
ativiteit van de filmmaker, voor wie de camera zoiets moest zijn als een pen voor
een schrijver. Ze wilden dus weg van de kunstmatigheid van de studio’s, geen  ge-
detailleerd uitgeschreven scenario’s, grotere directheid en spontaniteit. De speel-
filmmakers van de vorige generatie stonden hun opmars in de weg. De oudjes
maakten naar hun mening ‘cinéma de papa’, een benaming waarmee ze zelf al aan-
gaven dat hun kritiek iets weg had van vadermoord.

Toen Bert Haanstra in  was begonnen aan De zaak M.P. en Blokker vroeg
voor het scenario, moet deze in één oogopslag hebben gezien dat deze lichte ko-
medie, die grotendeels in de studio zou worden gedraaid, precies het tegendeel
ging worden van wat de jonge honden in Frankrijk propageerden. Hij hield zich
na Haanstra’s verzoek zodanig op de vlakte dat de regisseur zelf wel begreep dat
de scenarist er geen zin in had. In plaats daarvan ging Blokker in zee met Fons
Rademakers, voor wie hij het script schreef voor de meer gedurfde speelfilm
Makkers staakt uw wild geraas, een kritische zedenschets over Nederland rond
. Het verhaal speelde zich af op december in Amsterdam en ging over moei-
zame gezinsrelaties die in pijnlijk contrast stonden tot de knusse gezelligheid van
het sinterklaasfeest. Rademakers bood met zijn artistieke imago en zijn open hou-
ding tegenover nieuwe trends meer hoop op verandering dan Haanstra. Voor zijn
volgende film Als twee druppels water haalde Rademakers zelfs de grote Nouvelle
Vague-cameraman Raoul Coutard naar Nederland. Maar Haanstra vermoedde
bij Blokker andere motieven. Rademakers had voor Makkers staakt uw wild geraas
royale financiële steun weten te vinden bij een rijke Rotterdamse reder en – zoals





hij het zelf uitdrukte – een aantal andere nette heren.Toen Haanstra vernam dat
zijn compagnon het met de concurrentie aanlegde, schreef hij dan ook: ‘Je op-
merking daarbij over de aantrekkelijkheid van de wetenschap, dat hier een drietal
mensen achter stond, dat zo’n slordige miljoen gulden vertegenwoordigt, gaf
me de indruk, dat ook dit wel degelijk een rol speelde.’

Tot een breuk had De zaak M.P. echter niet geleid en aan De overval hadden
ze weer intensief samengewerkt. In  waren ze vervolgens nog samen begon-
nen aan Alleman onder de omineuze werktitel ‘Jan en alleman’. Maar Blokker
liet steeds vaker weten het druk te hebben met andere dingen en vanaf februari
 hield hij zich helemaal onbereikbaar. De regisseur ging bij hem thuis langs
in de Grevelingenstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt, maar kreeg alleen
Blokkers echtgenote Anneke te spreken, die enig gefoeter moest aanhoren over
Jans ontwijkende houding. ‘In elk geval is me nu toch duidelijk, dat onze vriend-
schap jou niet zoveel waard is dat je de gelegenheid wilt nemen om een en ander
uit te praten,’ schreef Haanstra vervolgens per brief. Het was zonneklaar dat
Blokker niet verder wilde met hun project en de regisseur concludeerde dat hij
naar een vervanger op zoek moest, wat hem speet ‘omdat ik altijd vond dat wij
op een of andere manier elkaar goed aanvulden’. ‘In de credits van de film zal ik
onder een soort hoofd als: met ideeën van:… jouw naam vermelden. Mocht je
hier niet mee akkoord gaan, dan hoor ik dat graag.’ Blokker vond vermelding
niet nodig. Ergens in die tijd schreef hij wel een excuusbrief, waarin hij uitlegde
dat zijn onbereikbaarheid gevolg was geweest van het feit dat hij ‘in de soep’ zat,
‘dagen en nachten rondgeklooid’ had, zich had bezopen en al zijn werk had ver-
waarloosd, ook dat voor de krant.

Haanstra heeft deze brief lange tijd als een troostrijk kleinood in zijn porte-
feuille bij zich gedragen, wat toch wel wat zegt over de emotionele band die hij
met Blokker had. Het feit dat zijn voormalige compagnon een andere kant uit
ging, analyseerde hij jaren later geruststellend als een vooral psychologische
kwestie: ‘Als ik zijn stukjes lees, denk ik weleens: “Jan, zo ben je in wezen hele-
maal niet.” Hij is in het persoonlijk contact een alleraardigste man en het heeft
me dan ook hartzeer gedaan dat we zo lullig uit elkaar zijn gegaan. […] Hij heeft
dat spottende natuurlijk altijd gehad, maar hij heeft zich in een vlijmscherpe, cy-
nische richting ontwikkeld. Ik heb de indruk dat hij zijn gevoeligheid ver-
stopt.’ Met de Nouvelle Vague voelde Bert Haansta geen verwantschap en hij
onderkende er evenmin een bedreiging in voor zijn eigen positie. Dat laatste zou
veranderen toen zich kort daarna ook in Nederland een nieuwe golf jonge film-
makers manifesteerde.





Blokker heeft hun uiteengaan weleens verklaard uit de rijkelijk vage functie die
hij als adviseur bij Alleman bekleedde. Maar in het najaar van  was duidelijk
dat er tussen hem en Haanstra inhoudelijk een diepe kloof was ontstaan. Toen
kreeg de laatste een wat moeilijk te doorgronden artikel onder ogen, dat Blokker
had geschreven in Kunst van nu, een kort tevoren door dichter Simon Vinkenoog
opgericht tijdschrift dat slechts enkele jaren heeft bestaan. Terwijl Alleman nog in
productie was, schreef Blokker over deze film: ‘Het liegen begint al vóór men op
de knop heeft gedrukt, en de leugenachtigheid verspreidt zich als een kanker:
waarom laat Haanstra uit zijn “candid” visie op Holland neuspeuteraars, gebo-
chelden, debielen en poliopatienten weg?’ Het was een passage in een abstractere
gedachtegang over het filmmedium in het algemeen onder de kop ‘Een filmer
moet wel liegen’, zodat Haanstra het zich niet persoonlijk had hoeven aantrek-
ken, maar hij deed het wel, wat gezien Blokkers woordkeuze te begrijpen is. 

‘Ik voel me beledigd en aangevallen als je me van leugenachtigheid beschul-
digt,’ schreef Haanstra maar weer per brief, en hij noemde het onrechtvaardig
dat zijn voormalige compagnon al een oordeel over Alleman klaar had zonder de
film te hebben gezien. ‘Ik weet wel dat mijn waarheid een andere is dan jouw vé-
rité, maar ik weet dat ik mijn film heb gemaakt zoals ik kijk. Dat je op nog dui-
zend andere manieren kunt kijken weet ik ook.’ Hij concludeerde dat Blokkers
visie op film drastisch was veranderd. ‘Maar ik ben mijzelf daarin gebleven en
heb mij niet laten beïnvloeden door nieuwe stromingen, die ik nog niet de mijne
kan noemen, zolang ik daar niet volledig in geloof.’ Haanstra bleef de autodi-
dact die zich vooral ontwikkelde op basis van zijn eigen talent, langs de weg van
de praktische ervaring. 

De verwijdering tussen de twee nam een tijdlang haast de vorm van vijand-
schap aan, wat vooral te maken had met de sfeer van opstand tegen de gevestigde
orde die in de Nederlandse filmwereld aan het ontstaan was. Vooral studenten
van de Filmacademie kozen met de rigiditeit die radicale jongeren eigen is tegen-
standers uit om die vervolgens te vuur en te zwaard te bestrijden. Zij wilden, niet
in de laatste plaats geïnspireerd door Blokkers enthousiaste berichtgeving over
de Nouvelle Vague, zo snel mogelijk films naar dat voorbeeld gaan maken. Hun
voornaamste doelwit in de strijd tegen de Nederlandse ‘cinéma de papa’ werd de
zevenenveertigjarige Bert Haanstra. Blokker was wat ouder dan de meeste op-
standigen, maar koos partij voor de omwenteling. De verwijdering tussen hem
en Haanstra betekende het einde van een vriendschap: voorheen waren de twee
gezinnen geregeld bij elkaar over de vloer gekomen, nu zagen de kinderen van
Bert en Nita die van ome Jan en tante Anneke niet meer. 





Dat er wat gaande was in het Nederlandse filmwereldje, was voor oplettende waar-
nemers ook merkbaar op december , tijdens de Alleman-première in het Al-
hambra. Bert Haanstra had er uitgeroepen dat hij een allemansvriend was, maar
dit betekende niet dat iedereen ook zíjn vriend wilde zijn. De student van de Film-
academie en latere regisseur Pim de la Parra schreef aan Blokker: ‘Bij de première
van Alleman hebben we  Skoop-prospectussen uitgedeeld. Ik weet niet of
Haanstra dit leuk heeft gevonden. Hoeft ook niet. Ik heb niets gedronken omdat
ik dit korrupt vond na anderhalf uur verveling die hij mij bood. De man heeft ge-
woon mijn stemming bedorven.’ Skoop was het nieuwe blad dat sinds het begin
van dat jaar door een aantal filmacademiestudenten werd uitgegeven om de strijd
met de gevestigde machten aan te binden. 

De aanstormende twintigers probeerden ook het premièrefeestje een beetje te
verpesten, hoewel de meeste aanwezigen niet eens begrepen waar het over ging
en het tot de media nauwelijks doordrong. Tijdens de voorstelling werden wat
kreten geslaakt, het boeket voor Nita Haanstra werd door studenten ontvreemd
en tijdens de receptie kwam het zelfs even tot een aanvaring tussen Haanstra en
zijn latere collega Nouchka van Brakel, die dat jaar aan de academie was afgestu-
deerd. Haanstra dacht dat Van Brakel een andere studente was, Barbara Meter,
die in het eerste nummer van Skoop had geschreven dat Zoo ‘bijna een immoreel
filmpje’ was waarin het publiek bedonderd werd. In dit summiere stukje bleef
het bij stevige terminologie zonder toelichting. 

Jan Blokker zette de gedachte uitvoeriger uiteen in zijn artikel in Kunst van
nu: ‘Haanstra neemt – camera in ingenieuze tassen verstopt, of verborgen opge-
steld achter de dierverblijven – de “waarheid” van Artis in ogenschouw, maar de-
coupeert Zoo ( minuten) tot een filmpje met  instellingen: een razendsnel-
le montage die misschien het ritme ten goede komt, maar dan toch de waarheid
aan repen snijdt.’ Academiedocent Anton Koolhaas had tijdens het mondeling
eindexamen aan Meter gevraagd of ze haar mening over Zookon toelichten. Sail-
lant detail: Haanstra was er vermoedelijk bij als gecommitteerde. Dat is tenmin-
ste wat Nouchka van Brakel schreef in een van de brieven die na de schermutse-
lingen rond de Alleman-première werden uitgewisseld, in dit geval een brief ge-
richt aan academiedirecteur Jan Peters, die uiteraard eenvoudig kon controleren
of Van Brakels mededeling klopte of niet. Achteraf kon Barbara Meter zelf zich
Haanstra’s aanwezigheid niet meer herinneren. Ze kreeg een onvoldoende,
maar ging ervan uit dat ze die hoe dan ook zou hebben gekregen, gewoon omdat
Koolhaas een hekel had aan haar opvattingen.

De onaangenaamheden in de marge van de première van Alleman leidden tot
een verwijdering tussen Haanstra en de academie. Hij wilde niet langer als ge-





committeerde bij de eindexamens optreden en schreef dat zijn gastlessen over-
bodig leken ‘nu daar het peil een hoogte blijkt te hebben bereikt, waaraan mijn
kennis van zaken totaal niets meer kan toevoegen’. Wel wilde hij met individuele
studenten blijven werken om zo zijn bijdrage te leveren aan het scheppen van
mogelijkheden voor jonge filmers. Alsof er niets aan de hand was vroeg de re-
dactie van Skoop kort na de Alleman-première aan de verguisde regisseur een ar-
tikel te schrijven over de moeizame subsidierelatie die er tussen Joris Ivens en de
Nederlandse regering bestond naar aanleiding van diens onafhankelijkheidsfilm
Indonesia Calling! en zijn jarenlange werk achter het IJzeren Gordijn. Haanstra
schreef het artikel en begon met de woorden: ‘Ik hoor niet tot degenen, die jui-
chen om alles wat in Skoop staat geschreven. Ook zie ik Skoop niet als het
Spook, dat maar zo gauw mogelijk moet verdwijnen. Hoe was het ook anders te
verwachten van iemand, die bekend staat om zijn “milde kijk” op het leven.’

In het volgende nummer publiceerde Skoop een zeer kritische collectieve be-
spreking van Alleman, waarin verslag werd gedaan van een tocht die de voltallige
redactie met frisse tegenzin had ondernomen naar het Alhambra, waar de film al
in zijn zeventiende week liep. Na hem nog eens te hebben bekeken concludeer-
den de redacteuren op één na dat hij ‘oneerlijk’ was en bleef en dat er een ‘kwalijk
spelletje’ werd gespeeld met de mensen die in beeld werden gebracht. Pim de la
Parra kon nog wel waardering opbrengen voor enige formele kanten van de film.
Zijn aversie betrof vooral de inhoud: ‘Alleman toont misschien niet hét gezicht
van Nederland, maar wel juist die trekken die mij niet bevallen.’ ‘Die rotjon-
gens,’ zei Haanstra toen hij Skoop onder ogen kreeg.

In de sterretjesrubriek van het blad kreeg Alleman van alle redacteuren een nul,
behalve van Wim Verstappen, die de film verdedigde en zijn vrienden voorhield:
‘Omdat men zelf proza wenst te schrijven, hoeft men het vers nog niet bij voor-
baat te veroordelen.’ Verstappen sprak zelfs bijzonder lovende woorden toen hij
de discussie over Alleman in een historisch perspectief plaatste: ‘De hele situatie
doet mij denken aan Méliès die in  erg in trek was, waarvoor in  iedereen
zijn neus ophaalde, omdat het toen vieux jeu was. Maar wij zien tegenwoordig
nauwelijks het verschil tussen die late films en de vroege. Alleman is nu net zo ver-
ouderd als Méliès in , maar dat doet eigenlijk aan de kwaliteit niks af.’ De
Fransman Georges Méliès was een van de grondleggers van de cinema, maar raak-
te vergeten en begon een speelgoedwinkeltje, tot hij in  werd herontdekt. 

Op de academie was Verstappen met zulke weidse gedachten een buitenbeentje.
Het idee dat verschillende richtingen gelijkwaardig naast elkaar konden bestaan
paste niet in de heersende atmosfeer. De stemming was: het nieuwe kan alleen





groeien wanneer het oude ten onder gaat. Hierbij ging het niet zozeer om de po-
litieke of maatschappelijke strijd waarmee de jaren zestig vaak worden vereenzel-
vigd. Artikelen daarover komen in de eerste vier of vijf jaargangen van Skoop
nauwelijks voor. Het ging vooral om een artistieke omwenteling in de film. 

Eind jaren zestig is de opstandigheid van die tijd door de redactie van het hip-
pieachtige tijdschrift Hitweek eens treffend onderscheiden in de ‘onrechtstro-
ming’ en de ‘lachstroming’. Hoe vereenvoudigend ook, het brengt toch enige
lijn in de veelheid van jaren-zestig-verschijnselen. De onrechtstroming, dat wa-
ren volgens deze redenering degenen die zich in bewegingen en organisaties voor
de sociale of politieke strijd verenigden, zoals de studentenbeweging aan de uni-
versiteiten. De lachstroming wilde vooral kunnen doen waar ze zin in had zonder
dat haar wat in de weg werd gelegd. De Skoop-beweging op de Filmacademie ging
jaren vooraf aan die op de universiteiten en had er weinig overeenkomst mee.
Voor zover Skoopmaatschappelijk te noemen viel, behoorde de groep eromheen
onmiskenbaar tot de lachstroming.

Hoofdthema van de films die de nieuwe golf in de jaren zestig maakte was dan
ook het leven van twintigers en vroege dertigers die opgingen in relatieperikelen
en een vrijgevochten leven. Veel van deze films gingen kortom over het privéleven
van de makers. Een kort filmpje van Pim de la Parra over een Surinamer in Neder-
land en Wim Verstappens De minder gelukkige terugkeer van Joszef Katús naar het
land van Rembrandtuit waren de enige uit de nieuwe golf die aan de politieke
actualiteit raakten.Katús speelde aan de rand van de provobeweging, maar distan-
tieerde zich daar tevens van. Het gaat om de autonome mens die zich als het erop
aankomt niet met maatschappelijke bewegingen inlaat, zoals Katús in de film na-
drukkelijk verklaart. Niet onbelangrijk is ook dat de Skoop-generatie zich vooral
bezighield met speelfilm en experiment en weinig interesse had voor de docu-
mentaire. De bewondering van enkele redacteuren voor documentarist Ivens was
een geval apart: hij werd vooral gewaardeerd als een in hun ogen door de autori-
teiten miskende persoonlijkheid. 

De confrontatie in de filmwereld beperkte zich niet tot de vraag hoe je films
moest maken of waarover. Vooral voor de jongeren van de academie was het ook
een machtsstrijd. Vanuit hun perspectief was de gevestigde orde een vesting die
stormenderhand moest worden genomen. Afgestudeerden konden tot hun on-
genoegen moeilijk financiering krijgen voor meer dan een korte film: in de sub-
sidiecommissies overheerste de opvatting dat ze beter eerst als hulpje bij iemand
met meer ervaring konden gaan werken. Bert Haanstra behoorde in hun ogen
tot het establishment, alleen al omdat hij vrijwel algemeen werd beschouwd als
Nederlands belangrijkste of in elk geval succesvolste regisseur en bovendien lid





was van de Adviescommissie Film van de Raad voor de Kunst, die een deel van
de filmgelden verdeelde. Dat hij na een ijverig begin vrijwel nooit meer op de
vergaderingen van deze commissie kwam, was niet algemeen bekend.

Een van de leden van de oppositie, filmmaker en journalist Ab van Ieperen,
die met zijn in stencilvorm uitgegeven publicatie Nederlandse film en filmers ‘

indertijd een spreekbuis van de jonge honden was, schreef in de jaren negentig
terugblikkend: ‘Mogelijk meer dan elders betekent in Nederland elke film die
wordt gemaakt dat een andere film níet wordt gemaakt. Succes van een collega
is derhalve zelden aanleiding tot vreugde, want dat kan zijn herkansing op korte
termijn vergroten en daarmee jouw toekomstig emplooi nóg langer verdagen.
Andermans flop geeft dus reden tot leedvermaak, maar ook extra zorg, want hij
is nadelig voor het krediet van de Nederlandse film in algemene zin, bij geld-
schieters, critici en bioscoopbezoekers. Vijfendertig jaar geleden was de situatie
niet wezenlijk anders, behalve dat er twee films per jaar werden gemaakt in plaats
van twintig. Er hoefde maar één regisseur ten val te worden gebracht om ruimte
te maken voor de nieuwe lichting met een diploma van de filmacademie: Bert
Haanstra. In alle eerlijkheid was ik al overtuigd van “Haanstra moet weg” zonder
dat ik zijn werk kende.’ Skoop-redacteur Wim Verstappen zei het anders: ‘We
dachten echt dat als we niks zouden schrijven, er ook nooit iemand van ons ge-
hoord zou hebben en we dus nooit aan de bak zouden komen als filmmakers.’

De kritiek die de studenten uitten op Alleman, werd gedeeld door enkele geves-
tigde recensenten van dag- en weekbladen. Blokker onthield zich in het Algemeen
Handelsblad van commentaar. De recensie in deze krant was van theatercriticus
Wim Boswinkel, die  schreef dat Haanstra geen visie had en mensen alleen zag als
filmische anekdotes. De film was naar zijn mening provinciaal en conventioneel.
Hij vond het jammer dat de regisseur ‘niet de moed heeft gevonden, de merk-
waardigheden van zijn (en ons) volk uit te diepen’. Ook de recensent van Het
Vaderland, Hans Saaltink, had zware kritiek: de montage was wel briljant en de
film best leuk, maar hij was burgerlijk en zijn monotonie ontlokte de bespreker
af en toe een geeuw. Door het eenzijdig rooskleurige beeld dat erin werd gege-
ven, was het ‘een loos en waardeloos document’. Een paar weken later uitte Vrij
Nederland-redacteur Rinus Ferdinandusse zich in zijn blad in dezelfde trant.
Meer dan de studenten van Skoop richtten mensen als Blokker en Ferdinandusse
hun blik op de hele samenleving. Ze hielden zich niet alleen met film bezig maar
ook met journalistiek en ze waren actief op de televisie. In diezelfde dagen schop-
ten ze vrolijk maar hard tegen heilige huisjes in het omstreden satirische -te-
levisieprogrammaZo is het toevallig ook nog eens een keer. Daartegenover stak het
tevreden beeld van Nederland dat in Alleman werd gegeven natuurlijk scherp af.  





Vanuit zijn jaren-vijftig-humanisme vond Haanstra het juist constructief de goe-
de kanten te laten zien, een houding die wel voor een gebrek aan visie werd gehou-
den, maar die uitdrukking was van een diepe overtuiging. Zijn optimistische kijk
op de dingen paste in de wederopbouwmentaliteit die – hoewel dit door de critici
uit de jaren zestig vaak is miskend – een vorm was van brede maatschappelijke be-
trokkenheid van de Nederlandse bevolking. Pas in de loop van de jaren zestig
kwam een andere maatstaf voor sociaal bewustzijn op de voorgrond te staan: en-
gagement, waaronder het activistisch uitdragen van maatschappijkritiek werd
verstaan. En een activist was Haanstra niet, ondanks zijn stem voor PvdA en ,
zijn lidmaatschap van het comité van aanbeveling van de Paasmarsen voor de Vre-
de en zijn voorbereidingen voor een film tegen de atoombom met polemoloog
Bernard Röling. Wat de kloof met zijn critici vergrootte, was dat hij allesbehalve
een intellectueel was. Hij was een visueel ingestelde figuur die intuïtief te werk
ging en zelden diepgravende beschouwingen ten beste gaf in teksten of toespra-
ken. Tot theoretiseren was hij niet erg geneigd en hij las vrijwel alleen wanneer
dat voor een project waaraan hij werkte vereist was. Toch was zijn visie op mens
en wereld duidelijk omlijnd. Dit lijkt een tegenspraak, maar zoals de historicus
E.H. Kossmann eens zei: ‘Ieder denkend mens probeert zijn bestaan waarschijn-
lijk op grond van een levensopvatting een zekere vorm en continuïteit te verschaf-
fen. Niet ieder echter voelt de noodzaak die te expliciteren en te legitimeren.’

Haanstra’s humanistische en pacifistische wereldbeschouwing kwam zonder veel
woorden tot uiting in zijn levenshouding en zijn films.

De afwijzing van Zoo en Alleman was onderdeel van algemenere bezwaren tegen
zowat de hele oudere filmgeneratie in Nederland. Algauw ontstond het beeld
van één grote samenhangende stroming die de Nederlandse film decennialang
had bepaald en waarmee moest worden afgerekend. Om te beginnen behoorden
de gevestigde filmcritici daartoe, vooral die van Filmforum, die in Skoop dan ook
fel werden aangevallen. Zij waren inderdaad de erfgenamen van het aloude ge-
dachtegoed van Menno ter Braak waarin een filmer kunstenaar moest zijn, de
vorm in de film alles was en het montageritme als de ultieme uiting van artistici-
teit gold. Interesse in de werkelijkheid was in dit kader voor een filmkunstenaar
weinig relevant. De recensenten van Filmforum waren in het werk van Neder-
landse regisseurs voortdurend op zoek naar de praktische uitvoering van deze
theorieën en waren enthousiast wanneer ze die ook vonden. Maar de jonge garde
had sterk de neiging de theorieën uit Filmforum gelijk te stellen aan de praktijk
van de oudere filmmakers, terwijl beide in werkelijkheid beslist niet samenvielen.





Deze ouderen waren vooral documentaristen, want op speelfilmgebied had Ne-
derland in de voorafgaande jaren zo weinig tot stand gebracht dat er nauwelijks
tegen te opponeren viel. Aan de speelfilms van tussenfiguur Fons Rademakers gaf
de redactie van Skoop het voordeel van de twijfel en verder had je dan Haanstra
voor speelfilms én documentaires. De grootste verontwaardiging ontstond toen
academiestudenten de set van De overval bezochten: terwijl er in ons land al zo
weinig speelfilms tot stand kwamen, werd die ene ook nog aan een Brit overgela-
ten. Een handicap bij het ontwikkelen van kritiek op de documentaires van de
oude garde bleef dat de studenten aan de Filmacademie er eigenlijk nauwelijks in-
teresse voor hadden. Niet alleen schreven ze in Skoop zelden over documentaires
– behalve die van Joris Ivens –, uit het hele blad blijkt dat ze begeesterd waren door
de internationale speelfilm: de Franse, de Italiaanse maar ook de Amerikaanse.
Hun kritiek op de oude documentaristen was wel emotioneel, maar ook opper-
vlakkig. Het waren vooral anderen die een meer structurele kritiek ontwikkelden. 

Hierin speelde Jan Blokker een belangrijke rol. Veertig jaar later zei hij in de
televisieserie Allemaal film: ‘Er is geen relatie met de maatschappij, er is geen
spoor van wat je later zou noemen engagement in die films.’ In het al genoemde
artikel in Kunst van numerkte hij indertijd op dat in de Nederlandse documen-
taire ‘steeds minder het wat en steeds meer het hoe’ nummer één was geworden.
‘Deltawerken, landaanwinningen, inpolderingen en bouwnijverheden werden
in Nederland – vanouds gereputeerd vanwege een “documentaire school” – ob-
jecten van beeldpoëzie, aanleiding tot filmkunstigheden, voorwendsels tot artis-
tieke expressies waarin de eigenlijke voorlichting verdronken raakte.’ 

Haanstra’s Delta Phase I vond hij hierop overigens een uitzondering. In 

schreef Blokker in Skoop over ‘de vijf jaar geleden nog zeer courante klacht, dat
in de Nederlandse (korte) film geen mensen voorkwamen’. En hij vervolgde:
‘De hele na-oorlogse generatie – Haanstra, Van der Horst, [Charles Huguenot]
Van der Linden, noem ze maar op – heeft zich mensloos door een gesmeerde car-
rière heen geslagen: ze filmden stenen en dijken en vogels en molens en oliebo-
ringen en zuiderzeewerken en delta-prestaties, en af en toe monteerden ze er een
kop van een boer of een arbeider tussendoor, maar die waren dan ook nauwelijks
als mens gezien, eerder als “bouw”-elementen in het arbeidsproces dat een grote
zaak diende.’ In hetzelfde Skoop-artikel beschreef hij de periode - als
een samenhangend geheel, dus van de Filmliga tot en met Haanstra en Van der
Horst. Aan de vooroorlogse en de naoorlogse Nederlandse documentaire wer-
den zo gemeenschappelijke kenmerken toegeschreven. 

In  werd Blokker hoofd informatieve televisieprogramma’s bij de .

Daar kwam ook de iets jongere collega Hans Keller als filmmaker in dienst. Keller





zou in de loop der jaren nog geregeld terugkomen op de ‘Hollandse documentai-
re school’. Volgens hem ging het ‘bij Van der Horst en Haanstra ook helemaal niet
om intermenselijke tegenstellingen. Het ging eerder om “metaforische” mensen
of om dé mens.’ Anders gezegd: volgens Blokker en Keller ging het bij de oude
garde om de mens als abstractie, als instrument in dienst van de filmische vorm-
geving of van een groot verhaal. Die vormgeving werd bepaald door montage en
beeldrijm, het grote verhaal door de naoorlogse wederopbouw en verschijnselen
als de strijd tegen het water, visserij, scheepvaart en Hollandse luchten. Een redac-
teur van het filmblad Skrien vatte de zaak in  zo samen: ‘Het oude Hollandse
schoolwerk (in de zin van een stijl waarbij de ruige, gegroefde bonken, zich net
niet door de laatste golf van hun vissersboot laten slaan).’

Een vergelijkbare kijk op de naoorlogse documentaire is te vinden in het boek
De documentaire film - van mediahistoricus Bert Hogenkamp. Hoewel
hij terecht relativerend spreekt van een ‘etiket’ dat uitermate geschikt bleek ‘om
een groep filmmakers zonder gemeenschappelijk manifest en met uiteenlopen-
de stijlen te typeren’, brengt hij hen toch samen onder één definitie: ‘De films
van de “Hollandse Documentaire School” gaven weinig inzicht in de drijfveren
en aspiraties van de mensen die voor de camera kwamen – voor de cineasten wa-
ren zij vooral “metaforen” voor de wederopbouw of de strijd tegen het water.’

De vraag die hieraan voorafgaat is echter of de ‘Hollandse documentaire school’
wel heeft bestaan.

Het begrip heeft nooit meer dan een wankele status gehad. Hoewel de uit-
drukking om de zoveel tijd opduikt, werd ze in de jaren vijftig en ook later onder
filmbeschouwers niet algemeen gebruikt. In de Nederlandse filmtijdschriften
van de jaren vijftig komt hij zelden voor, ook in artikelen die specifiek gaan over
de Nederlandse documentaire van die periode. Opmerkelijk is vooral dat het
blad Filmforum, dat het meest met de veronderstelde gedachtewereld van de
Hollandse documentaire school wordt geassocieerd, deze term niet of nauwe-
lijks hanteerde. Voor het ministerie van , dat de export van Nederlandse
films met verve bevorderde, had zo’n paraplubegrip in de publiciteit heel handig
kunnen zijn, maar in de bij het Filmmuseum bewaarde folders en brochures is
het niet te vinden. Een voorbeeld is het in vele talen door  verspreide boek-
je Film van Charles Boost uit . Ongeveer eenderde van de honderd pagina’s
gaat over de naoorlogse documentaire uit ons land, maar van een Hollandse do-
cumentaire school is geen sprake. Internationaal werd de aanduiding evenmin
gangbaar. Ze komt niet voor in het standaardwerk van de Amerikaan Erik Bar-
nouw, Documentary. A History of the Non-Fiction Film (), en evenmin in het
boek van de Brit Peter Cowie Dutch Cinema. An Illustrated History uit .





Toch gaan beide auteurs uitvoerig in op de Nederlandse documentaire van de ja-
ren veertig en vijftig. Het boek van Cowie was decennialang het enige Engelsta-
lige overzicht van de Nederlandse filmgeschiedenis van enige omvang. De Britse
auteur – en regisseur van De overval – Paul Rotha schrijft in de herziene editie
van zijn invloedrijke filmgeschiedenis The Film Till Now uit  kort wat over
de naoorlogse Nederlandse documentaire, maar van een Hollandse documen-
taire school wordt ook daar niet gesproken. 

De oudste vindplaats van de term die Bert Hogenkamp ontdekte, was een ar-
tikel dat filmjournalist Hans Saaltink eind september  schreef over Haan-
stra’s Dijkbouw. Dat was een kleine vijf maanden na het festival van Cannes,
waar vier Nederlandse documentaristen hun gezamenlijke prijs hadden gekre-
gen voor ‘continue inspanningen van Nederland op het gebied van de docu-
mentaire’. Het ligt enigszins voor de hand te veronderstellen dat de term op of
rond dit festival is ontstaan, hoewel daar tot op heden slechts één concrete aan-
wijzing voor is. Volgens Hans Keller heeft festivaldirecteur Favre le Bret zelf ver-
klaard er de uitvinder van te zijn geweest. Aan de andere kant noemt de ook
goed geïnformeerde Cannes-bezoeker B.J. Bertina de Fransman niet als schep-
per van het begrip, hoewel Bertina de ontvangst van de Nederlandse documen-
taires op het festival meermaals kleurrijk heeft beschreven.

Herman van der Horst paste nog het best in het beeld. Zijn poëtische en vaak
ook dramatische beelden en montages verraden een grote hartstocht voor het me-
dium film, waaraan de werkelijkheid niet zelden ondergeschikt werd gemaakt.
Haanstra noemde in de jaren negentig het verschil tussen hem en Van der Horst
‘Hermans neiging tot romantiseren’. De Utrechtse studente Simone Brouwers
vroeg hem toen om commentaar op haar scriptie over Van der Horst. Hij ant-
woordde: ‘Op blz.  schrijft u: “De aantrekkelijke en collectieve eigenschappen
die de cineast [Van der Horst] toeschrijft aan het begrip arbeid, komen ook naar
voren in de visserijfilms ’t Schot is te boord en Vieren maar. Het sterkst blijft de in-
druk van Stoere Knapen.” In mijn film De stem van het water liet ik een zeevisser
zijn hart luchten over zijn werk: Hij zegt terwijl hij aan ’t roer staat: “Wij noe-
men dit een leven van soep. Als ik jong was, een jaar of , dan koos ik dit vak
nooit meer! Bij de mensen aan de wal is ’t om  uur taptoe. Dan is ’t gedaan. Ze
kleden d’r eigen aan, ze wassen d’r eigen en ze hebben nog een hele avond vóór
zich. Maar wij zitten dag en nacht te ploeteren om overeind te blijven. Dat zit er
allemaal in. Dus: als ik mocht kiezen als ik jong was: nooit meer!” Zo’n tekst
geeft wel een andere kant van de zaak, waardoor dat stoere maar relatief is. ’t Is
uiteraard maar wat je wilt tonen, maar ik vind die tekst wél verhelderend. En ei-
genlijk krijg je nog extra respect voor die kerels.’ Weliswaar is de hier nog te be-





spreken film De stem van het water van later datum dan Van der Horsts visserij-
films, ook in werk van Haanstra uit de jaren vijftig wordt de arbeid met meer
nuchterheid uitgebeeld, met Dijkbouw als uitzondering.  

Maar zelfs ten aanzien van Van der Horst was de kritiek van de nieuwe lich-
ting op diens gebrek aan betrokkenheid wat overdreven. Nog in een documen-
taire die Hans Keller in  over de oude meester maakte onder de titel Voetno-
ten bij een oeuvre, verwijt hij deze tijdens de oorlog als directeur van het Texels
Museum een film over de Texelse natuur te hebben gemaakt, waaruit maat-
schappelijke desinteresse zou blijken. Ook in Van der Horsts esthetische gericht-
heid en soms nogal archaïsche sfeer – hij filmde Amsterdam in  alsof daar
geen gemotoriseerd verkeer was – zag Keller het ontbreken van een relatie met de
hedendaagse realiteit. Hier zit enige waarheid in, maar tegelijk speelden veel
films van Van der Horst in hun tijd wel degelijk een maatschappelijke rol: ze gin-
gen over de naoorlogse wederopbouw en droegen, hoe bescheiden misschien
ook, bij aan het elan waarmee die ter hand werd genomen. Een ‘grote zaak’, zoals
Blokker zei, dat weer wel. Bij de jongere generatie waren er overigens ook die Van
der Horst bewonderden. Johan van der Keuken zei in : ‘Onder de Neder-
landse documentaristen is hij de grootste en eigenzinnigste persoonlijkheid.’

In de televisieserie Allemaal film – niet altijd even diepgravend, wel belangrijk in
het verbreiden van idées reçues – wordt ter introductie van de ‘Hollandse docu-
mentaire school’ meegedeeld dat deze twee voormannen had, Bert Haanstra en
Herman van der Horst, en dan: ‘De wederopbouw is hun onderwerp.’ Een bou-
de uitspraak, want hoewel Haanstra wat mentaliteit betreft zeker paste in de sfeer
van herrijzend Nederland, heeft hij nooit één film over de wederopbouw ge-
maakt.

Ook de andere kenmerken die aan de ‘school’ worden toegeschreven, zijn
slechts af en toe in zijn werk terug te vinden. Eigenlijk signaleerde ook Jan Blok-
ker dat, toen hij in  in Rolf Orthels film Over Haanstra opmerkte dat de re-
gisseur langzamerhand uit de Hollandse school was gegroeid. ‘Daar heeft vooral
zijn samenwerking met de filmdienst van de Shell een grote rol in gespeeld,
waarin hij dus veel meer naar de documentaire groeide en van die Hollandse
school af.’ Met ‘documentaire’ bedoelde Blokker hier, zo legde hij uit, een film
‘in de informatiezin’. Dit was een meer genuanceerde beschrijving van de ge-
schiedenis dan hij bij eerdere gelegenheden had gegeven. Wanneer we bedenken
dat de Shell-invloed op Haanstra al in  begon en de laatste door hem geregis-
seerde Shell-film werd voltooid in , komen Blokkers woorden erop neer dat
hij in het eerste stadium van zijn filmloopbaan al langzaam van de ‘school’ af
groeide.





En zo langzaam ging het niet. Om dat te zien moeten we terugkeren naar de films
zelf, niet enkele bekende, maar allemaal. Wie Haanstra’s werk uit de periode van-
af De Muiderkring herleeft uit  tot aan Alleman uit  doorneemt, ziet een
zeer gevarieerd geheel. Alleman wordt hier als scheidslijn genomen, omdat toen
de kritiek op Haanstra in volle omvang losbarstte. Op zoek naar wat de critici
metaforische mensen noemden, zien we in Spiegel van Holland menselijke schim-
men in dienst van een licht abstracte vormgeving. In Panta rhei komen helemaal
geen mensen voor maar staan de dingen grotendeels in dienst van de vorm. Dijk-
bouw, de film van Haanstra die het meest verwant is aan de vooroorlogse avant-
garde, is sterk vormgericht en toont nog de ruige, gegroefde werkers waarin je ‘de’
arbeider kunt herkennen. Op een heel andere manier staan de mensen in …en
de zee was niet meer ten dienste van vorm én visie: als acteurs in een kleurrijk ta-
bleau vivant. Ten slotte kan ook bij Glas en Zooworden gezegd dat het hierin pri-
mair gaat om vormgeving door montage, waaraan mens en dier ondergeschikt
zijn – al geven ze daar in één moeite door wel degelijk ook een visie op. Al deze
films beslaan samen ongeveer anderhalf uur, terwijl het werk van Haanstra uit de
periode vóór Alleman in totaal ruim acht uur film omvat. 

De resterende zesenhalf uur voldoet niet of nauwelijks aan wat kenmerkend
wordt genoemd voor de Hollandse documentaire school. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de vier oliefilms uit de productieserie en voor Strijd zonder einde, Over glas
gesproken en Delta Phase I. Ze zijn gemaakt ten dienste van de inhoud, nuchter,
vakkundig en weliswaar met gevoel voor het filmische, maar zonder gezocht es-
theticisme en zonder een grote zaak in het middelpunt. Zelfs de Shell is in de
Shell-films geen grote zaak. Ook het beeldrijm wordt in deze films functioneel
gebruikt. Dat in Delta Phase I een paar keer heen en weer wordt ‘gerijmd’ tussen
miniatuurcaissons in het Waterloopkundig Laboratorium en echte caissons in
het Veerse Gat, is om te demonstreren hoe alles werkt: een mooie vondst met een
educatieve functie. Delta Phase I is opgebouwd rond één individu en het centrale
thema van Rembrandt, schilder van de mens is de uniciteit van de kunstenaar en
van de mensen die hij schilderde. ‘De mens’ komt hier niet naar voren in de ab-
stractie maar juist in de kleinigheden, zoals ook Alleman bij uitstek de film werd
van de menselijkheid die tot uiting komt in het detail. De speelfilms Fanfare en
De zaak M.P., blijven ondanks in het oog springende beelden en montagehoog-
standjes in de eerste plaats geacteerde, verhalende films, waarin de vorm meestal
het allesbehalve grote verhaal volgt. Ze gaan over de komische betrekkingen tus-
sen een aantal individuen, niet over ‘de’ boer, ‘de’ cafébaas of  ‘de’ Brusselse
schoonzoon, al leidt het genre van de komedie nu eenmaal niet tot diep graven
in de ziel van de personages. 





Bert Haanstra is niet in een hokje te passen. In een onbewaakt ogenblik heeft hij
eens gezegd: ‘Ik vind ook niet dat ik een eigen stijl heb.’ Al is dat niet waar, hij
was inderdaad een pragmatisch filmer, zich aanpassend aan de omstandigheden
en het onderwerp. Wat bleef was een superieure montage, oog voor schoonheid,
de speciale blik waarmee de camera wordt gericht op veelzeggende details, hu-
mor en de positieve grondhouding waarmee de wereld en de mensen tegemoet
worden getreden.

Wanneer we bedenken dat Haanstra en Van der Horst gelden als de twee voor-
naamste vertegenwoordigers van de ‘Hollandse documentaire school’, terwijl
het grootste deel van Haanstra’s werk er niet toe gerekend kan worden, wordt de
school al een schooltje. Ook het werk van de meeste andere documentaristen uit
die tijd was gevarieerder dan is gesuggereerd. Het betrof een productie van vele
honderden documentaires, niet alleen het handjevol standaardfilms dat altijd
weer als voorbeeld is en wordt aangehaald, met als toppunt van gruwel Charles
Huguenot van der Lindens korte film Bouwspelement. Dat de nieuwe lichting
van de jaren zestig te veel de neiging had het werk van de voorgangers als één ge-
heel met gemeenschappelijke kenmerken te beschrijven, is voor een deel te ver-
klaren uit de dynamiek van het conflict, de machtsstrijd, maar onterecht blijft
het. De Hollandse documentaire school is een mythe.

Sommige eigenschappen die aan de school werden toegeschreven waren weer wel
reëel, maar niet specifiek voor Nederlandse documentaires: ze golden voor het
grootste deel van de internationale documentaireproductie van voor . Wan-
neer critici zeiden dat zulke films uit de jaren vijftig weinig inzicht gaven in de
drijfveren en aspiraties van individuele mensen, dan is dat ten dele waar. Het di-
rect sprekende individu komt er niet vaak in voor en iemand die zijn diepste zie-
lenroerselen onthult daardoor ook niet. Dit had veel te maken met de beperkin-
gen van de techniek. Camera’s moesten gedwongen door de lichtomstandigheden
en de ongevoeligheid van het filmmateriaal vaak op statief, de geluidsrecorders wa-
ren van een zodanige omvang dat verplaatsen tijdens de opnamen moeizaam ging.
Beeld en geluid werden los van elkaar vastgelegd – synchronisatie tijdens de op-
name bestond nauwelijks – waardoor nabewerking in de studio nodig was. Als
er al levend sprekende mensen werden opgenomen, hadden ze door al deze be-
lemmeringen zo weinig bewegingsvrijheid dat hun weinig spontaniteit restte. In
Engeland hadden Arthur Elton en Edgar Anstey in het vooroorlogse Housing
Problemsmensen in hun eigen omgeving sprekend gefilmd, pionierswerk, maar
de sprekers moesten wel stijf op dezelfde plaats blijven staan en wachten tot de
camera ging lopen. Wanneer er dan toch gepraat moest worden, werd daarom





meestal meteen maar met professionele acteurs of amateurs in geregisseerde scè-
nes gewerkt, waardoor sommige documentaires trekken van een speelfilm kre-
gen. Internationaal werd deze methode veel gebruikt en ook in Nederlandse do-
cumentaires vond ze veelvuldig toepassing, bijvoorbeeld in Ytzen Brusses Boer
Pieterse schoot in de roos.Tot inzicht in het diepere gedachteleven van werkelijk
bestaande mensen leidde dit uiteraard niet. 

Rond  vond er een omwenteling in de techniek plaats die het mogelijk
maakte directer en onder moeilijker omstandigheden te filmen. Er kwamen
wendbaarder camera’s, lichtere geluidsapparatuur, synchrone geluidsopname,
lichtgevoeliger filmmateriaal en zoomlenzen. Parallel hieraan kwam er een ver-
wachtingsvolle nieuwe theorie op over hoe documentaires voortaan gemaakt
dienden te worden. Veel jongeren werden beïnvloed door de ideeën van de vooral
in de Verenigde Staten ontwikkelde direct cinema. De overtuiging ontstond dat
de dingen nu eindelijk konden worden getoond zoals ze werkelijk gebeurden,
door lange shots, weinig montage, een camera die zichzelf wegcijfert (de fameuze
fly on the wall), opnamen bij bestaand licht en met direct, synchroon geluid. 

Zo’n lang shot, ononderbroken op één plaats gemaakt met gelijktijdig opge-
nomen levend geluid, eventueel met gebruik van een zoomlens, geeft wel een
groter gevoel van nabijheid en authenticiteit, er  staat tegenover dat het slechts
wat laat zien over dat ene beperkte onderwerp en niets over alles daarbuiten. De
‘oude’ methode, een geheel van gemonteerde fragmenten, kan wat laten zien
over aspecten die in dat ene shot per definitie buiten zicht blijven. De nieuwe
methode was niet beter dan de oude maar anders, zoals tegenwoordig weinigen
nog zullen tegenspreken. 

Beide methoden hebben hun eigen mogelijkheden om dichter bij de waar-
heid te komen en hun verschil is er vooral een van stijl. Bovendien hebben
maar heel weinig aanhangers van de direct cinema deze ook in zijn zuiverste vorm
gepraktiseerd, omdat ze zonder het lenen van oudere middelen snel in de proble-
men kwamen: zonder selectie, montage, interventie en toelichting is het vrijwel
onmogelijk een film te maken die de moeite van het bekijken waard is. Door-
slaggevend voor de waarachtigheid is niet de gevolgde methode, maar zijn de in-
houdelijke keuzen die de filmer maakt. Jan Blokker was in zijn artikel ‘Een film-
er moet wel liegen’ in Kunst van nu al zo verlicht vast te stellen dat ook de nieuwe
film niet de waarheid sprak. 

Sommige jongeren hielden zich grotendeels afzijdig van de kritiek op de oude-
ren. Johan van der Keuken ging na een opleiding aan de filmschool in Parijs zijn
eigen weg. Hij verkeerde meer onder schrijvers, musici en beeldend kunstenaars





dan onder filmmakers. Eind jaren vijftig maakte hij zijn eerste korte films en
midden jaren zestig brak hij door met Beppie en Blind kind, twee films die in de
lijn lagen van de direct cinema.Maar zijn streven ging in een andere richting: zijn
ambitie was juist ‘vanuit de vorm’ te werken. In de jaren zeventig vatte hij het als
volgt samen: ‘Ik geloof dat elke film die bewust vanuit de vorm gemaakt is, ei-
genlijk fictie is. Ik probeer al heel lang de scheiding tussen fictie en documentaire
te doorbreken. […] Voor mij komt de materiële kant van de film op de eerste
plaats: een lichtstraal op een scherm. En wat er overgedragen wordt in dat bom-
bardement van licht op een scherm is altijd fictie.’ Zo gezien is het begrijpelijk
dat hij minder behoefte had aan kritiek op de ouderen: wanneer zij zich met
filmkunstigheden hadden beziggehouden, zag hij daar geen bezwaar in. 

Verschillende afgestudeerden van de Filmacademie wendden zich intussen
tot Haanstra voor advies of een baan. Adriaan Ditvoorst, die spoedig een boeg-
beeld van de nieuwe golf zou worden met Ik kom wat later naar Madra, nam een
halfjaar na de incidenten rond Alleman contact op met de vraag of de regisseur
uit Laren hem kon helpen met het oog op ‘eventuele toekomstmogelijkheden in
het filmbedrijf’. Ook van Gied Jaspars, een van de oprichters van Skoop en later
redacteur van het -programma Hoepla, kreeg Haanstra rond dezelfde tijd
een brief: ‘Iemand vertelde mij eens dat als je een slechte kritiek had gegeven op
een film van Haanstra, je er niet meer met hem over hoefde te praten. Zelfs wei-
gerde hij elk contact. Als er iemand door kan gaan voor het kraken van uw films
dan is het wel de redactie van Skoop, dus ik ook. Mij is echter gebleken dat boven
aangehaalde persoon een leugen vertelde en dat is de reden waarom ik deze brief
schrijf. Ik wil u bedanken voor het prettige onderhoud dat u ons hebt toegestaan
ondanks het feit dat ik nogal eens tegen u gevochten heb.’

Skoop-redacteur Nikolaï van der Heyde draaide eveneens bij. Bert Haanstra
had in  zijn eerste lange speelfilm Een ochtend van zes weken gezien, was daar
zeer over te spreken en had contact opgenomen met de maker. Van der Heyde
kreeg de indruk dat hij grote behoefte had aan contact met jongeren en er bloei-
de een hartelijke relatie op, die erin culmineerde dat Haanstra aanvankelijk pro-
ducent zou worden van To grab the ring, de volgende speelfilm van zijn nieuwe
jonge vriend. Dit ging niet door, maar de betrekkingen bleven goed, en in de ja-
ren zeventig was het volgens Van der Heyde oorspronkelijk de bedoeling dat
Haanstra Help, de dokter verzuipt! zou regisseren en Van der Heyde de productie
ervan zou doen. Maar Haanstra had zijn aandacht nodig voor zijn eigen projec-
ten en Van der Heyde deed zelf de regie van de doktersfilm.

Meermaals sprak Haanstra zich waarderend uit over werk van de jongeren.
Hij voorspelde toenemende belangstelling voor films als Frans Weisz’Het gang-





stermeisje, uitte zijn bewondering voor Ik kom wat later naar Madra van Ditvoor-
st en spande zich in om subsidie los te krijgen voor een van de ‘Sad Movies’ van
Wim van der Linden en Wim T. Schippers. Voor de montage van hun korte film
Summer in the fields stelde hij zijn studio beschikbaar. Internationaal was hij
vooral getroffen door het werk van de Franse experimentele filmer Chris Mar-
ker. ‘Ik vind wat Marker doet schitterend, maar zolang het niet van mezelf is ge-
worden, pas ik het niet toe.’

Maar toen Pim de la Parra en Wim Verstappen begin  in een interview
met Het Parool zeiden dat ‘de gevestigde filmers’ probeerden hen ‘onder de
grond te werken’, schreef Haanstra in een boze open brief dat zo’n beschuldiging
getuigde van ‘onvoldoende geloof in zichzelf’. Dat er een beweging voor ver-
nieuwing was vond hij logisch, maar het ging hem te ver wanneer de oude gene-
ratie ‘als versleten en waardeloos opzij wordt gezet’. In een interview in 

vertelde hij dat hij het gevoel hield dat de jongeren tegen hem waren. Ondanks
zijn goede persoonlijke betrekkingen met een aantal van hen was dat ook wel een
beetje zo. In het wereldje kwam de vijftigjarige voorlopig niet meer af van het
imago van vermolmde oude man. 

Wim Verstappen vroeg zich in Skoop af of mensen die hun filmloopbaan bij hem
begonnen wel een toekomst hadden. Pupillen van Haanstra als George Sluizer,
Kees Hin, Jef van der Heijden en Rolf Orthel dreigden naar zijn mening tussen wal
en schip te raken omdat ze onder het goddelijk oog van de regisseur niet leerden zich
zelfstandig te ontwikkelen. Toen de Haagse Post het viertal om een reactie vroeg,
wierpen ze Verstappens stelling uiteraard verre van zich en het is een feit dat ze uit-
gesproken eigenzinnige filmmakers zijn geworden. Verstappen verkeek zich op
de meester-leerlingrelatie die er op een bepaalde manier zeker was. Haanstra ging
er inderdaad wel vanuit dat iemand met achttien jaar ervaring meer wist dan ie-
mand die net begon, maar dit ging gepaard met een haast pijnlijke angst iemand
tekort te doen. Bovendien heeft hij nooit geprobeerd navolgers te kweken en die
zijn er dan ook niet gekomen: hij had unieke talenten en proberen hem na te doen
kon alleen maar misgaan. George Sluizer had hij al acht jaar vóór Verstappens be-
schouwingen aan een zelfstandige regieopdracht geholpen en sinds die tijd werk-
te Sluizer als zelfstandig regisseur. Jef van der Heijden was ten tijde van Verstap-
pens artikel al geruime tijd zijn eigen eigenwijze weg gegaan. 

Twee jaar later was Haanstra ongewoon scherp. ‘De waardering indertijd voor
die Skoop-jongens was toch veel te groot,’ vond hij nu. Ze hadden een paar speel-
films gemaakt ‘die het niet gehaald hebben.Terecht niet. Als ze nou éérst eventjes
gewacht hadden en eerst korte films gemaakt hadden? Was wat men hier in Ne-
derland voortbracht ook niet een slap, overjarig aftreksel van de op zichzelf al





vervelende Franse Nouvelle Vague?’ En over de eerste Filmacademiegeneratie
concludeerde hij: ‘Er was gewoon te weinig persoonlijk talent, en tevéél beïn-
vloeding van wat “in” is.’ Ook Haanstra kon in zijn gekwetstheid generalise-
ren. Hij had wel wat van een teleurgestelde vader die oprecht probeert zijn kin-
deren te helpen maar ruw wordt afgewezen of in het gunstigste geval wisselende
reacties krijgt.  

Dan was er nog wat de tussengeneratie genoemd kan worden. De ervaren jour-
nalist maar aankomend filmer Jan Vrijman, wat ouder dan de academiestuden-
ten, had indertijd gesolliciteerd naar de functie van regieassistent bij Alleman.

Dat werd Kees Hin. Even later kwam het tot een scherpe rivaliteit tussen Haan-
stra en Vrijman toen het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk () van allebei een film instuurde naar het Berlijnse filmfestival van
. Van de een was dat Zoo, van de ander de korte film De werkelijkheid van Ka-
rel Appel. De laatste werd als een voorbeeld van het nieuwe filmen beschouwd,
maar Haanstra uitte bedenkingen bij Vrijmans film, die volgens hem te veel geën-
sceneerd was. In zijn ogen stond Appel, met wie hij nog in de klas had gezeten
op de Rijksakademie, een show op te voeren voor de camera. Dat de spontaniteit
inderdaad deels illusie was, blijkt al uit de opnamen van Appels gezicht, gezien
vanaf het doek, dat er in werkelijkheid dus niet was. De discussie laat mooi zien
dat de tegenstelling tussen Haanstra en vernieuwers als Vrijman ingewikkeld lag.
Er zat immers wel wat in zijn suggestie dat Allemanmeer observerend was dan de
Appel-film: wie was er nu de fly on the wall?

Hoe dan ook, niet Zoomaar De werkelijkheid van Karel Appelwon de Gouden
Beer in Berlijn. Haanstra wist in die tijd niet beter of hij won overal hoofdprijzen,
en dat hij het nu moest doen met een door een jeugdjury toegekende prijs en de
prijs van de internationale organisatie van filmjournalisten was slechts een schrale
troost. Vrijmans Gouden Beer kwam bij Haanstra des te harder aan omdat de toe-
kenning totaal onverwacht was. Op het eerder gehouden festival van Oberhausen
was hij juryvoorzitter geweest, waardoor Zoo er buiten mededinging had moeten
draaien. Zijn film werd niettemin een publiekslieveling, terwijl De werkelijkheid
van Karel Appel volgens de verslaggever van Skoop bij de toeschouwers in Ober-
hausen ‘absoluut geen waardering’ oogstte. In Berlijn werd Haanstra hardhan-
dig geconfronteerd met het feit dat de nieuwe manier van filmen een eigen plaats
had veroverd.

De opluchting kwam een jaar later, toen hij met Alleman alsnog een Gouden
Beer won. Vrijman noemde Haanstra inmiddels zowel ‘in alles mijn tegenvoeter’
als een van onze integere, belangrijke filmers. In het literaire tijdschrift Podium





prees hij Alleman om zijn vakmanschap, maar voegde eraan toe: ‘Nu moet ik me-
teen zeggen dat ik die mentaliteit – en dus die montage – verwerp.’Want het was
een benadering ‘van de buitenkant. Je ziet duizenden en duizenden mensen in
deze film, maar je ziet nauwelijks een mens.’ Ook voor Vrijman was het ultieme
criterium voor een goede film dat de zielenroerselen van het eenmalige individu
er in het middelpunt werden gesteld, een uitgangspunt dat behalve uit filmtech-
nische ontwikkelingen ook kan worden verklaard uit een omslag in de samenle-
ving: in de jaren vijftig had de gemeenschapsgedachte overwogen, vanaf de jaren
zestig lag de nadruk meer op het individu en het maatschappelijke conflict. 

Vrijman beschouwde Alleman als een aansporing, want hij wist nu ‘enorm
duidelijk’ dat dit een manier van filmen was die hij niet wilde en hij werd ‘sterker
dan ooit gedwongen te formuleren wat ik dan wèl wil’. Tegelijk distantieerde hij
zich van de kritiek die Skoop op Haanstra leverde, omdat daarin ‘de gedachtewe-
reld van het nieuwe filmen ontbreekt’, waarmee hij doelde op het feit dat de
Skoop-redactie door haar gerichtheid op de speelfilm het documentairedebat
grotendeels had gemist. Hij schreef verzoenend aan Haanstra dat hij niet
meedeed aan de ‘belachelijke generatietegenstelling die steeds meer in de mode
komt’. ‘Tot een man als Van der Horst heb ik – hoewel ik hem nauwelijks ken –
artistiek altijd meer affiniteit gevoeld dan tot sommige “nieuwe” filmers.’ Vrij-
man kon scherp zijn, maar ook genereus. Toen er in  een reeks Haanstra-
films werd vertoond op de Nederlandse televisie, schreef hij de maker: ‘Nu we
achterelkaar al die films van je gezien hebben, dringt het pas goed door wat een
schitterend oeuvre je in je leven hebt opgebouwd… Ik neem diep mijn pet af
voor je en ben er trots op dat ik me je vriend mag noemen.’

Regisseur Louis van Gasteren, die al in  met Theo van Haren Noman zijn
eerste documentaire Bruin goud had gemaakt, behoorde ook niet meer tot de
jongeren, maar bewoog zich al in de jaren vijftig in het non-conformistische
Amsterdamse kunstenaarswereldje. Op zijn geheel eigen wijze bleef hij met zo-
wel de opposanten als met Bert Haanstra in contact. Toen de  in  een
film over de automatisering van de telefoondienst wilde laten maken werd van-
uit Laren doorverwezen naar Van Gasteren in Amsterdam, die twee jaar later de
fraaie documentaire Warffum  afleverde. Weer enkele jaren daarop, toen
Van Gasteren geen vergunning van de machtige Bioscoopbond kreeg om een
filmproductiebedrijf te beginnen, klom Haanstra verontwaardigd in de pen om
te protesteren. Van Gasteren kwam als hij in de buurt was in Laren langs, waar
hij de kinderen met zijn luide basstem veel ontzag inboezemde. Veel later, op het
besloten feestje voor Haanstra’s vijfenzestigste verjaardag, was hij de enige colle-
ga die een toespraak hield en maakten de twee regisseurs nog samen een dansje





op het oude lied Guantanamera, dat in de jaren zeventig een wereldhit werd.
Haanstra monteerde een scène voor Van Gasterens met geheimzinnigheid om-
geven onvoltooide film ‘Er is geen vliegtuig naar Zagreb’. Dit intrigerende Dr.
Strangelove-achtige fragment met Van Gasteren zelf in de hoofdrol, was in 

voor het eerst te zien in Over Haanstra van Rolf Orthel. 

Na het succes van Alleman ontving de maker uit verschillende landen voorstel-
len om er vergelijkbare films te komen maken. Een Israëlische variant trok hem
wel, maar ging niet door wegens financieringsproblemen. Hij begon te zinnen
op een mogelijkheid de Alleman-emotie in Nederland nogmaals aan te spreken,
al moest het wel met een documentaire die ánders was. De titel van de nieuwe
film was het eerste dat vaststond: De stem van het water, ontleend aan een gedicht
van Hendrik Marsman. 

Of het nu was onder invloed van de kritiek, door een verandering van binnen-
uit of gewoon omdat de technische mogelijkheden verbeterd waren, feit is dat
hij voor deze film een aanpak koos die deels aan de bezwaren tegen Alleman te-
gemoet kwam. Al tijdens de productie daarvan had hij aangekondigd dat hij de
verborgen camera voortaan niet meer zou gebruiken. Nu schreef hij in een sub-
sidieaanvraag dat het observerende karakter van Alleman een zekere ‘verdieping’
had uitgesloten, die wel mogelijk was wanneer mensen hun eigen verhaal voor
de camera vertelden. In De stem van het water zou de voice-overminder belang-
rijk worden en zouden mensen met een bijzondere relatie tot het water zelf aan
het woord worden gelaten. De film zou verschillende delen krijgen met elk een
afgerond thema. Daar tussendoor kwamen opnamen die dwalend door Neder-
land werden geschoten, met veel komische situaties die weer wel aan de humor
uit Alleman deden denken. 

Op voorstel van het Productiefonds voor Nederlandse Films werd het geen
zwart-wit-  maar een kleurenfilm. Het fonds stelde het geld voor de daarmee ge-
paard gaande extra kosten beschikbaar. In plaats van het Cinemascope-formaat,
waarop eveneens door het fonds werd aangedrongen, koos Haanstra Techniscope
, ook wel ‘low budget Cinemascope’ geheten, omdat het simpel de halve hoog-
te van het normale mm-filmbeeld nam en er bij de projectie geen anamorfe
lenzen nodig waren, zoals bij Cinemascope wel het geval was. Techniscope had
ook andere voordelen: terwijl voor Cinemascope loodzware camera’s met dito len-
zen nodig waren, kon in Techniscope zelfs met een draagbare camera worden ge-
draaid. Anton van Munster reisde met de camera’s speciaal naar Rome omdat ze
alleen daar voor Techniscope konden worden omgebouwd. In Italië werd het
systeem nogal eens gebruikt voor spaghettiwesterns. Het extra brede formaat





eiste in de montage wel een heel ander ritme, signaleerde Haanstra al bij voor-
baat, en hij nam zich voor ‘een andere intensiteit na te streven’ om ‘daarmee een
nieuw facet in mijn werk te kunnen brengen’. Wat montage betreft kreeg De
stem van het water inderdaad een fundamenteel ander karakter dan Alleman. Er zijn
minder snelle beeldwisselingen in het met langere bewegingen gefilmde breedbeeld,
waarin de weidsheid van het waterlandschap, de deining van de golven en de omvang
van bepaalde onderdelen van de Deltawerken extra tot hun recht komen. Wie de
film later op televisie of op de officieel uitgebrachte  zag, miste een groot deel van
het effect, omdat het beeld links en rechts was afgesneden.

Voor de tocht door Nederland werd het kruisertje Capella aangeschaft en de re-
gisseur omringde zich met vaste krachten die ook bij Alleman betrokken waren ge-
weest: Anton van Munster: camera. Anton Koolhaas: adviezen. Simon Carmig-
gelt: commentaar, maar wel veel minder dan in Alleman. Nieuwe medewerkers
waren Rolf Orthel, regieassistent, en Ed Pelster, geluidsman. 

Trokken in Alleman krabbelende schaatsertjes de aandacht, ditmaal was het
een jongetje van een jaar of zeven dat bang was voor water. Aan het begin van de
film durft hij zijn hoofd niet onder water te steken tijdens de zwemles, ondanks
alle aanmoedigingen van een badmeester met een doordringende stem. Carmig-
gelt heeft de betekenis van deze scène op televisie eens mooi toegelicht: ‘Het is
een komische scène, maar het heeft ook iets tragisch. Dat kleine jongetje dat zo
bang is, dat jongetje is verschrikkelijk alleen op de wereld, op die boze wereld.
Hij alleen durft niet. Een drama voor dat kind hè. Die eenzaamheid van dat kind
werd eigenlijk nog geaccentueerd door het feit dat die man op de achtergrond,
die zwemmeester, die zegt dan met een beetje nasale stem: “Nou gaan we de
bloemetjes water geven.” Dat maakt de eenzaamheid van dat kind nog groter.
Die stem hoorde helemaal bij die boze wereld.’

De scène, opgenomen in het Utrechtse zwembad Den Hommel, maakte in
zijn aandoenlijkheid grote indruk op het publiek en behoort nog altijd tot de ge-
denkwaardigste uit de Nederlandse cinema. In het eindshot van De stem van het
water zien we hetzelfde jongetje – een jaar later opgenomen – met ferme slagjes
naar de overkant zwemmen: ‘Daar gaat een kleine, bleke en toch nog dappere
Nederlander. Hij worstelde en bleef boven.’ Luctor et emergo: Nederland in een
notendop. Nog jaren stuurde het ventje, dat Johnny heette en de zoon was van
een rijwielhandelaar uit de Utrechtse wijk Kanaleneiland, tijdens zijn vakanties
een ansichtkaart naar Laren, met achterop: ‘En natuurlijk elke dag zwemmen.’
Later bleek dat het niet altijd gemakkelijk was in het moderne Nederland het
hoofd boven water te houden: toen een van de omroepen in de jaren negentig
contact zocht met de beroemdste filmzwemmer van het land, was deze net terug
uit een afkickkliniek.





In de eerste montage van de scène in het zwembad was de badmeester ook in beeld
te zien. Een vriendelijk uitziende man, wiens verschijning het effect van de irri-
tante stem tenietdeed. Toen Carmiggelt en andere aanwezigen het resultaat za-
gen, zeiden ze meteen dat het beter was de beelden van die man eruit te gooien
en alleen zijn stem te gebruiken. Aanvankelijk verzette Haanstra zich daartegen,
misschien omdat hij het onvriendelijk vond jegens de badmeester. Later consta-
teerden de medewerkers dat hij het toch had veranderd. ‘Dus Nita heeft het ook
gezegd,’ zei Carmiggelt, ‘want daar luistert-ie naar.’ De stem van het jongetje
werd in de studio ingesproken door een leeftijdgenootje uit Laren, want de her-
rie in het zwembad was te groot geweest om het origineel tijdens de opnamen op
band te krijgen. Voor Haanstra is direct geluid nooit een principekwestie gewor-
den: wanneer studiogeluid overtuigender was, gebruikte hij dat. 

In de loop van de film komen onder meer een zoetwatervisser, een zeevisser, een
roeier uit de Rotterdamse haven en een binnenvaartschipper aan het woord. Pa-
lingvisser Klaas Buitenhuis, woonachtig in Uitdam aan het IJsselmeer, filosofeert
meeslepend over het leven en over zijn vis. Aan een verslaggever vertelde hij dat
Haanstra een wensdroom in vervulling had laten gaan: ‘Anderen te laten zien hoe
mijn wereld is.’Volgens deze romanticus pur sang was er in de film wel wat te veel
geromantiseerd: het vissersleven was harder dan de regisseur liet zien. Bovendien
bleek uit krantenberichten dat Buitenhuis weliswaar in een gehucht van maar
 mensen woonde en het grootste deel van zijn dag beroepshalve in eenzaam-
heid doorbracht, maar toch midden in de wereld stond, en dat laatste zag je in de
film niet. Hij deed op eigen houtje in heel Noord-Holland archiefonderzoek
naar lokale geschiedenis en was daarom zelfs al eens onderwerp van een televi-
siedocumentaire geweest.

In een hyperdynamisch gedeelte van ongeveer een kwartier, waarin Haanstra
laat zien dat ook de breedbeeldmontage geen geheimen voor hem had, spat het
water van het doek. De hoofdrollen zijn voor de kapiteins van de skûtsjes van
Grouw en Heerenveen tijdens het jaarlijkse Skûtsjesilen. Op de Fluessen sloeg
de Grouwse skûtsje om. ‘Waar is vader?’ riepen de zoons van schipper Ulbe Zwa-
ga. ‘Hiero,’ riep Zwaga. Je hoefde ook niet lang te zoeken om tegen de echt-Ne-
derlandse althans Friese kleine heldhaftigheid aan te lopen. Het gedeelte over de
skûtsjes is aan de lange kant, waardoor het evenwicht in de film enigszins wordt
verstoord, maar toen zevenhonderd Friezen er in Heerenveen een voorvertoning
zonder geluid van zagen, was de zaal te klein: ‘De heren Pelster, Van Munster en
Orthel hebben de tekst gesproken, of liever gezegd, dat hebben ze geprobeerd,
want het was af en toe geen doen om over de kreten van enthousiasme heen te





komen.’ Voor het zover kwam, had Haanstra een conflictje achter de rug met
de Kommissie Skûtsjesilen uit Grouw, die verontwaardigd was nadat de Heeren-
veense Koerier had geschreven dat de regisseur tijdens de wedstrijd heimelijk had
gehoopt op een overwinning van Heerenveen, terwijl de verrader intussen ook
aan boord van het Grouwse skûtsje liet filmen! Ach, antwoordde Haanstra, je
moest, nadat je veertien dagen aan boord van het Heerenveense schip had geze-
ten, wel heel koudbloedig zijn als je je niet ergens deel gaat voelen van die be-
manning. Maar, voegde hij eraan toe, zijn vijftienjarige zoon Rimko meegere-
kend was de meerderheid van de crew juist voor Grouw geweest.

Het meest spectaculaire werk voor de filmploeg waren de opnamen van een
reddingsoperatie op de Noordzee. Aanvankelijk hoopte Haanstra getuige te kun-
nen zijn van een echte reddingsactie bij stormweer. Hij legde contact met de be-
voegde instanties, maar er deed zich geen geschikte gelegenheid voor, zodat hij
besloot het over een andere boeg te gooien. Als nationaal filmmaker kreeg hij nu
alles gedaan en zo kwam in samenwerking met de Koninklijke Noord- en Zuid-
hollandsche Reddingmaatschappij, het Scheepvaartbedrijf Gruno, Slepersbedrijf
Bureau Wijsmuller en de Koninklijke Marine een grote enscenering tot stand. De
weerdiensten kondigden voor  februari  stormachtig weer aan en de avond
daarvoor werd in Hotel Augusta in IJmuiden een briefing gehouden voor alle be-
trokkenen, van de Rijkshavenmeester tot en met de ‘gewonden’ die van een schip
in nood zouden worden gehaald. 

Op de kustvaarder Wodan, die voor IJmuiden op zee lag, zou met rookmachi-
nes en rookbommen een brand worden gesuggereerd. Doordat een van de rook-
bommen ontplofte, ontstond onverwachts een echte brand op het achterdek,
die snel weer kon worden geblust. Het leverde wel een slachtoffer met ernstige
brandwonden op, dat ijlings naar een hospitaal werd gebracht met de toch al
aanwezige helikopter. Voor de opnamen werden verder twee sleepboten, een
vliegtuig en de indertijd bij vrijwel elke Nederlander bekende reddingboot
Neeltje Jacoba ingezet, en zo werd voor Haanstra’s camera’s de bemanning van
de in rook gehulde Wodan ‘gered’ en het schip geborgen. Zelfs de toeschou-
wers die het nog niet in de krant hadden gelezen, konden vaststellen dat hier in
alle openheid een enscenering op touw was gezet, want een van de camera’s be-
vond zich op het rampschip.

In de Haagse bioscoop Metropole vond op  december  de première van De
stem van het water plaats. Onder de honderden genodigden waren er veel die zelf
in de film voorkwamen. Verder konden een minister en een ex-minister en de re-
gisseurs Louis van Gasteren, Fons Rademakers en Jan Vrijman worden waarge-





nomen en, volgens het dagblad De Tijd, ‘vele autoriteiten, geminirokte vrouwen
en twee in conducteurspakken gestoken leden van de Chinese ambassade’. Als
het aan Haanstra had gelegen was de experimentele korte film Body and Soul van
voormalig Filmacademiestudent Renee Daalder in het voorprogramma geko-
men, wat om onbekende reden niet lukte.

Het publiek kreeg een film te zien met hetzelfde overtuigende Nederland-ge-
voel dat ook Alleman had gekenmerkt. Haanstra’s oog voor de schoonheid van
het landschap wordt al duidelijk onder de begintitels, waar enkele plaatsen langs
de kust afwisselend bij eb en bij vloed te zien zijn. Alleman was een doortimmer-
de eenheid geweest dankzij associatieve montage en beeldrijm. De stem van het
water was eerder een palet van afzonderlijke, elkaar opvolgde scènes. Het Tech-
niscope-breedbeeld was bijzonder geschikt voor het onderwerp en alleen al daar-
door werd De stem van het water een grootse film over Nederlands betrekkingen
met dat altijd aanwezige water. Daarop en daaromheen werden, dit keer zonder
verborgen camera, weer allerlei kleine eigenaardigheden van Nederlanders vast-
gelegd. Bij de portretten hing het resultaat sterk af van de inbreng van de geïn-
terviewde zelf. De palingvisser en diverse anderen weten treffende woorden te
vinden voor wat hen bezighoudt. 

De film werd weer een publiekssucces. De ruim   bioscoopbezoekers
waren voor een documentaire een indrukwekkend aantal, ware het niet dat er
naar Alleman meer dan drie keer zoveel waren komen kijken. Misschien was dit
verschil het gevolg van een soort Alleman--effect, hoewel het in feite om heel
verschillende films ging. Daarnaast deed de invloed van de televisie zich waar-
schijnlijk gelden: het aantal televisietoestellen en het aantal uren televisiezend-
tijd waren in Nederland in de tussenliggende jaren enorm toegenomen. On-
danks de kleuren en het breedbeeld als wapens in de concurrentie met de zwart-
wittelevisie voerde de grote bioscoopdocumentaire een bijna verloren strijd.
Haanstra’s volgende film Bij de beesten af was een van de weinige avondvullende
documentaires die nog met succes in de grote Nederlandse cinema’s draaide. 

Over Alleman had onder de besprekers vrijwel unaniem enthousiasme ge-
heerst. Hoe uitgebreid de kritiek erop hier eerder ook ter sprake is gekomen, in
de openbaarheid was ze indertijd slechts een randverschijnsel. Rond De stem van
het water was de verdeeldheid onder de recensenten aanzienlijk groter. De stu-
denten van Skoop, Jan Blokker en nog twee of drie geestverwanten van het eerste
uur hadden in de tussentijd bijval gekregen van besprekers die eerder door hen
waren bestreden. Hun opvattingen domineerden nu het discours onder film-
kenners in Nederland.





De felste kritiek op De stem van het water kwam van Volkskrant-recensent Berti-
na, voorheen een van de doelwitten van Skoop, maar nu zelf min of meer tot die
richting toegetreden. In het artikel voor zijn krant en in een artikel in het blad
Critisch Filmforumhield hij zich nog in, al beschuldigde hij Haanstra vrijwel van
plagiaat met de stelling dat deze had afgekeken bij Vrijman, Van Gasteren, Van
der Horst en documentarist Hattum Hoving, hoewel die zelf geen klachten had-
den. Waar een beeld voorkwam dat eerder was gezien, maakte Haanstra er toch
anders gebruik van. In het jeugdblad Wikor liet Bertina zich helemaal gaan en
deed hij vrijwel het hele oeuvre van de regisseur af als een reeks flauwe vondsten
van een ‘eenzelvige mandarijn’, een ‘schilderachtig, folkloristisch fenomeen.
Meer zeker niet.’ Van Dombrug voelde zich in Critisch Filmforum geroepen de
‘beschuldigende notities’ van zijn collega te bekritiseren. Haanstra zat samen
met Bertina in de jury van de toenmalige Van der Rijn Prijs, een prijs voor jong
Surinaams talent, maar trok zich terug omdat hij het onaanvaardbaar vond met
iemand samen te moeten werken die hem van plagiaat beschuldigde en had ge-
schreven dat hij ‘zó demonstratief parasiteert’.

Van de andere kant namen ook degenen die in Haanstra geloofden nu na-
drukkelijker stelling. Wanneer een regionale krant het had over de ‘onzinnige
conclusies van tegenstanders van Haanstra’s werk’, was blijkbaar zonder uitleg
duidelijk waar het over ging. Landelijk gezien overheersten per saldo de loven-
de besprekingen van De stem van het water en ondanks afwijzing in enkele film-
rubrieken bleven de dagbladen en andere publieksmedia in hun ‘gewone’ ko-
lommen op altijd positieve wijze over hem berichten. 

Het meest opvallende stuk over De stem van het water kwam van Jan Blokker.
Hij sprak in het Algemeen Handelsblad van ‘veruit de briljantste film die hij
[Haanstra] ooit gemaakt heeft’ vanwege zijn technische perfectie, zijn ‘conse-
quente mooiheid’, zijn homogeniteit in fotografie en de integriteit van de regis-
seur. Zijn conclusie dat voor de regisseur ‘kunst altijd het maken van mooie din-
gen’ was gebleven, klonk dit keer eerder als compliment dan als kritiek. Het
weerhield de schrijver niet van een grondig commentaar op de zwakheden die
hij in de film zag. Zolang het om stoerheid en mildheid ging, zat het wel goed,
maar wanneer de duistere dreiging van het water aan bod kwam – de waters -
noodramp van  en een oude man die in het water een middel ziet om zich
van kant te maken – had het heel wat indringender gekund. Maar ja, daar was
Haanstra nu eenmaal de man niet naar, aldus Blokker. Zijn belangrijkste kritiek
was dat de film niet verder doordrong tot de mensen die aan het woord kwamen.
Want de regisseur ging geen confrontatie met ze aan en probeerde ze niet te pei-
len, maar liet ze onbelemmerd aan het woord. ‘Hij vindt ze allemaal even aardig,





hij abstraheert ze gelijkelijk tot Mensen – de mens achter de palingboer, de mens
achter de binnenschipper, de mens achter de weduwe van de februari-ramp.’

Haanstra boorde inderdaad niet in de psyche van zijn personages, maar ie-
mand als Klaas Buitenhuis gooide zijn zielenroerselen er vanzelf mooier uit dan
een regisseur door intense bevragingen had kunnen bewerkstelligen. Buitenhuis
wordt juist door Haanstra’s terughoudendheid één uniek mens in plaats van ‘de’
mens, een ongewone figuur, die in zijn bespiegelingen over het eigen bestaan
ook aan algemeen menselijke dingen raakt, maar dat is wat anders. Het is ook
verder mogelijk Blokkers stelling om te keren: sommige interviews in de film
zeggen veel over de spreker zelf maar weinig over diens soortgenoten, met als
duidelijkste voorbeeld de roeier uit de Rotterdamse haven, die alleen al in zijn ij-
delheid een eenmalige figuur wordt.

Voor ingewijden was deze recensie vooral een tot Haanstra persoonlijk gericht
schrijven. Ze bevatte wel kritiek, maar was geen aanval meer. Blokker citeerde uit
de romancorrespondentie Heden Ik, Morgen Gij, die de schrijver Simon Vestdijk
en de dichter Hendrik Marsman samen hadden geschreven. Daarin zei Vestdijk:
‘Nu ik hierop doorga, valt me ineens in, waarom ik ook met jou niet intiem ben
geworden… Wat jou betreft: ik bedoel daarmee allerminst dat ik je onbedui-
dend zou vinden, maar je bent ééndimensionaal, je valt niet af en toe in afgron-
den van jezelf (die er misschien wel zijn), je zult nooit raadsels opgeven en wel-
licht ook geen raadsels oplossen, je bent óf een stijlvol gebouw… of een (in laatste
instantie niet minder) stijlvolle bergtop; de overgangen daarentegen, de buiten-
buurten, de gezellige omwegen, de zelfkant, de zwijnenkotten, in één woord, al het
klein en geniepig gedoe daar waar de mens op de natuur botst, en in en door die
botsing ontbindend, listig en vuil en brokkelig wordt, dat ontgaat je.’ Het was
een fraaie beschrijving van het verschil tussen Haanstra en Blokker, zoals de laat-
ste het zag. Dat Haanstra hierbij de Marsman van het verhaal was, mocht een
compliment heten. 

In de culturele sector kregen velen uit Haanstra’s generatie het eind jaren zestig
zwaar te verduren, van het Concertgebouworkest en de kopstukken van het
theater – Aktie Tomaat – tot en met Annie M.G. Schmidt, met wie Haanstra
ook weleens contact had. Voor jonge critici waren ze verdacht geworden. Gene-
ratiewisselingen gaan vaker met kritiek gepaard, maar tegen het einde van de ja-
ren zestig en in de jaren zeventig was de polarisering extreem. Haanstra had het
ergste toen allang gehad en hij mocht niet klagen vergeleken bij wat anderen
overkwam. Over het kinderboek Jip en Janneke van Annie M.G. Schmidt schreef
het linkse weekblad De Nieuwe Linie: ‘Suspecter kinderliteratuur bestaat er in





Nederland niet.’ Het boek had ‘al bijna twee generaties vergiftigd […] Janneke,
die godvergeten trut, kan letterlijk niets.’ Janneke diende geëmancipeerd te zijn
en in  riep de bekende tv-omroepster Jetta van Leeuwen van de   Schmidt
in een open brief in Vrij Nederland op te veranderen voor het te laat was: ‘We lie-
gen onze kinderen elke dag voor. Jip en Janneke hebben niet zo gedaan. Nee.
Misschien speelden ze wél vogeltje, en moest Janneke eitjes leggen. Maar… toen
heeft Janneke haar broek uitgedaan en toen zei Jip: “Heb jij niks, hoe kan dat,
heb jij niks in je broek, moet je bij mij kijken wat ik heb.” Toen heeft hij heel trots
zijn pikkie laten zien en toen is Janneke heel erg geschrokken. […] En daarom
Annie, moet jij nu opstaan, nú, want nú geloven ze je nog, en jij moet heel hard
roepen: “Jip en Janneke zijn dood, dood, dood!”’

Eind jaren zestig schreef aankomend filmrecensent Frank Zaagsma nog eens
verontwaardigd in Skoop over Haanstra’s ‘knutselwerk aan de montagetafel’,
maar achteraf begreep hij: ‘Niemand had nog behoefte om zich tegen de Hol-
landse documentaire school af te zetten en mijn woede over de “dictatuur van de
snijtafel” kwam vijf jaar te laat.’ Dit kan wel op twee manieren worden gelezen.
Voor sommigen was de kritiek zo vanzelfsprekend geworden dat discussie over-
bodig was. Had Skoop zich rond  nog vooral beziggehouden met film, voor
de volgende lichting op de academie draaide het vooral om de klassenstrijd. In
deze geest verscheen er eind  met Skrien een nieuw opstandig tijdschrift. De
redactie had gewoon geen interesse voor Haanstra, al was in  nog wel een
keer in het blad te lezen dat hij ‘op konnotatief, dwz. associatief niveau zoveel la-
den opentrekt, dat de formele techniek en de illusionistische suggestie elkaar do-
delijk omstrengelen’. In het stuk, dat ook verder in deze stijl geschreven was,
werd met een beroep op de theorieën van de neomarxistische Franse filosoof
Louis Althusser uitgelegd dat Haanstra’s toen net uitgebrachte film Bij de bees-
ten af waardeloos was. Aan de andere kant was een aantal mensen inderdaad
positiever over hem gaan denken: wie hem leerde kennen, moest wel worden
aangestoken door zijn filmpassie en omgekeerd kon iemand in wie hij filmliefde
herkende, weinig fout bij hem doen.

In  kwam C. Verolme scheepsbouwer uit, hoogtepunt uit een reeks docu-
mentaireportretten door Roelof Kiers, een van de baanbrekers van de Nederland-
se direct cinema. In deze film over de Rotterdamse werfeigenaar Cornelis Verol-
me, komen echter versneden interviews en commentaar voor, elementen die ei-
genlijk botsten met de leer. De direct cinema was een station dat in Nederland
tamelijk snel werd gepasseerd. Kiers behoorde vanaf eind jaren zestig tot de
smaakmakers van de vernieuwde -televisie, waar jonge programmamakers
met verbazingwekkend weinig moeite de macht hadden overgenomen. Wat Kiers,





Hans Keller en de anderen voor de televisie gingen maken, kreeg spoedig een ge-
heel eigen karakter. ‘We gingen de werkelijkheid te lijf met een “poëtisch raster”
en deden haar geweld aan, op zoek naar waarheid,’ zei -regisseur Pieter Ver-
hoeff. Volgens Keller werden hun producties onder meer gekenmerkt door een
samengaan van hilariteit en ontroering. Keller was een van de weinigen die nog
weleens begonnen over de ‘Hollandse documentaire school’ en bepaalde opvat-
tingen die daar in de jaren zestig over waren ontwikkeld, bleven gemeengoed,
gewoon omdat niemand zich er nog echt in verdiepte. Net als de leer van de di-
rect cinema rond  grotendeels achter de horizon verdween, behoorde ook de
confrontatie met de documentaristen van de jaren vijftig toen eigenlijk al tot de
verleden tijd.  









   

Hij sleepte je mee in zijn enthousiasme en zijn diepe dalen



Haanstra op de plaats waar hij het liefste was: achter zijn montagetafel 
/



Al tegen het einde van de jaren vijftig had Bert Haanstra gedroomd van een eigen
studio en was hij op zoek geweest naar een huis met voldoende grond erbij om
dat te realiseren. Hij vond pas wat toen hij meer financiële armslag kreeg dankzij
het succes van Alleman. Acht weken na de première van deze film werd de mil-
joenste bezoeker geteld, waarna zijn accountant de te verwachten geldstroom
over het hele jaar  alvast realistisch op meer dan  gulden zuiver in-
komen schatte. Ook belastingtechnisch werd het nu raadzaam een grote inves-
tering te doen, want de mindere jaren die vooraf waren gegaan konden voor de
belasting lang niet volledig worden verrekend. Die lente kochten de Haanstra’s
aan de Verlengde Engweg  in Laren een bescheiden villa waarachter spoedig met
de bouw van een studio werd begonnen. ‘Toen wij hier voor het eerst kwamen za-
ten er net twee eekhoorntjes op de stoep. Ik was direct verkocht, en het huis ook,’
zei Haanstra.

De Verlengde Engweg lag aan de bosrijke zuidkant van Laren en huize Haan-
stra zelf stond er half verscholen tussen het groen. Wanneer je de grote tuin be-
trad was het nog een meter of twintig lopen naar het huis met het rieten dak. Dit
dak begon meteen boven de ramen van de begane grond, zodat de kamers op de
eerste verdieping schuine wanden hadden. Het rustieke karakter werd geaccen-
tueerd door een houten afdakje met krullen boven de voordeur. Bekenden gin-
gen aan deze deur voorbij en liepen meteen door naar achteren, waar de deur van
de bijkeuken altijd open was, en vervolgens de keuken door naar de hal. Na de
roep ‘Is daar iemand?’ bleek meestal dat Nita in de woonkamer aan de ronde ta-
fel zat te lezen, borduren of televisiekijken met de hond Mira naast zich. 

Je kon via een paadje tussen de struiken door ook meteen verder lopen naar de
deels ondergrondse studio. Bij binnenkomst sprong de verlichte uitstalkast in het
oog, waar een aantal van de talrijke prijzen pronkte die Haanstra in de loop der
jaren had gewonnen. Via een wenteltrap ging het naar boven, naar het kantoortje
van de productiesecretaresse, waar in de bureaula altijd minimaal een halve slof
Roxy-sigaretten voor de regisseur klaarlag. Beneden waren de montagekamer, de
ruimte voor de geluidsmixage en een volledig geoutilleerd bioscoopzaaltje voor
ongeveer vijftien mensen, met houten wanden en authentieke bioscoopverlich-
ting. In de projectiecabine stond een mm-bioscoopprojector. De hele studio
was voorzien van up-to-date apparatuur. 





‘Je kon blindelings de tuin in lopen,’ aldus Anton van Munster, die zelf ook in
Laren woonde, ‘en dan zat Bert achter de montagetafel of was met geluid of met
schrijven bezig. Altijd, behalve als er voetbal was. Hij maakte tijdens de produc-
ties werkdagen van negen uur ’s morgens tot twee uur of halfdrie ’s nachts, dag in,
dag uit.’ De montageruimte was een soort eksternest. De rushes, door Haanstra
‘bouwsteentjes’ genoemd, werden daar in blikken en hangend aan lijnen rond de
Steenbeck-montagetafels verzameld, zodat de meester er zijn werk uit kon com-
poneren, eindeloos vooruit en achteruit draaiend tot hij het materiaal vrijwel uit
zijn hoofd kende. Alles werd eerst genoteerd op blokken kladpapier, zodat de
montage vaak in één keer goed was. ‘Als je zijn werkkopieën ziet, dan zie je nau-
welijks herstellingen in de beeldovergangen,’ aldus Van Munster.

Haanstra’s kwaliteiten als editor zijn in vrijwel al zijn films te zien. Iedereen die
met hem heeft gewerkt roemt zijn vermogen op het oog tussen die twee beeldjes
te kunnen knippen waar een optimale aansluiting op een ander strookje ont-
stond, waar hij vervolgens ook dat ene ideale punt wist te vinden. Twee beeldjes
verder en het werkte niet meer zo mooi. Waarbij bedacht moet worden dat één se-
conde uit  beeldjes bestaat. Dit was ervaring, maar ook talent, want niet de ge-
ringste editors zitten hun hele leven te rekenen om tot hun montage te komen.
Haanstra bleef bovendien altijd kijken naar de inhoud van wat er te zien was. 

Het begin van Alleman is een mooi staaltje van zijn kunnen. Er komt een draai-
ende radarantenne in beeld. Over de spanten van die antenne gaat een flikkering
door het zonlicht dat erop valt. Volgt een luchtopname waarin een slotenland-
schap voorbij glijdt, waarin wat zonlicht wordt weerspiegeld. Hier zag Haanstra
tijdens het uitkiezen van zijn beelden niet alleen het beeldrijm tussen de bewe-
gende spanten en sloten, hij zag ook de subtielere relatie in het zonlicht dat op bei-
de valt. Het begin van Alleman – tot de koe die ‘boe’ zegt – beslaat  min en  se-
conden, met daarin  instellingen. Een kleine  seconden gemiddeld per in-
stelling. Dat is veel. En in haast elk beeld is iets bijzonders te zien: een ongewone
of opmerkelijke situatie (een kind in een box op het dek van een binnenvaarder,
‘huisvrouwen’ achter het stuurwiel van een schip), emotie en ontroering (afscheid
van emigranten op Schiphol), een curieus terugkerend verschijnsel (iedereen lijkt
tijdens het varen even proper zijn schip te moeten schilderen), een onverwacht
en onbetaalbaar detail (de koe die wegrent wanneer bij de tewaterlating van een
schip het water zijn weiland inloopt), maar ook het beeldrijm waardoor de Ne-
derlandse vlag, de was aan de waslijn op een binnenschip en het rijtje schildjes
waarmee een parlevinker zijn waren aanbiedt met elkaar in verband worden ge-
bracht: de Nederlandse vlag mag er zijn, maar met nuchterheid en zonder kap-
sones. Achter zijn montagetafel plakt Haanstra de afzonderlijke opnamen sa-
men tot kleine verhaaltjes, die samen weer een totaalbeeld opleveren. 





Hoewel de bewegingen in deze snelle montage alle kanten opgaan en er een groot
gevoel van dynamiek ontstaat, is er geen enkel haakje in te ontdekken, waardoor
de vaak als typisch Nederlands beschouwde beheerste ondernemingszin ook in
de montage tot uitdrukking wordt gebracht. 

Een bijzonder kenmerk van Haanstra’s montage dat in de zwart-witfilm Alle-
man niet voorkomt, maar wel in bijvoorbeeld de kleurenfilms Glas en Dokter Pul-
der zaait papavers, is de montage op kleur: waar een bepaalde kleur zich in het eer-
ste beeld bevindt, bepaalt waar die kleur in het volgende beeld moet komen. Marc
van Fucht, later een jaar of zes zijn dagelijkse (montage-)assistent, zei hierover: ‘Ik
heb buiten Bert nog nooit iemand over kleurenmontage horen praten, ook inter-
nationaal niet. Kijk de handboeken er maar op na. Ooit heb ik de editor van Ame-
rican Beauty gesproken, als er nou ergens kleur in zit… Maar hij wist niet waar ik
het over had toen ik over monteren op kleur begon. Daar was Bert uniek in.’

Was er een scène gemonteerd, dan werd deze direct geprojecteerd in het bio-
scoopzaaltje van de studio om te zien hoe het overkwam op het grote doek. Vaak
werden de rushes die uit het ontwikkellaboratorium kwamen trouwens al me-
teen in projectie bekeken. Er kon niet worden volstaan met het schermpje van
de montagetafel. In de studio was ook exotische apparatuur in gebruik. Louis
van Gasteren, niet alleen filmmaker maar ook een knutselaar die letterlijk alles
kon repareren, reviseerde in de jaren negentig Haanstra’s plakpers. ‘Jij en ik heb-
ben de oudste mm-plakpers in dit land. Toen ik Fellini begin ’opzocht, nam
hij me mee naar zijn cutter, Leo Catazzo. En die bleek uitvinder en fabrikant van
een plakpers die ik nog nooit in mijn leven had gezien. Ik kocht er meteen twee,
en degene waarover ik nu schrijf heb ik aan jou doorverkocht.’ Van Gasteren be-
rekende voor de reparatie alleen de onderdelen.

Het huis en de studio aan de Verlengde Engweg vormden een geheel eigen bio -
toop volgens het model onderneming aan huis. Aan de manier waarop het er toe-
ging kan veel worden afgelezen over hoe Bert Haanstra als mens, filmmaker en
ondernemer was en welke plaats de familie had. De studio was de zichtbare uit-
drukking van het feit dat hij nu echt een kleine zelfstandige, een vrije jongen was
geworden. Vanouds had hij graag veel in eigen hand gehouden, ook toen hij nog
vooral opdrachtfilms maakte, en na Fanfare had hij al grotendeels zelf geprodu-
ceerd, maar nu werd het als het ware officieel. Opdrachten nam hij nauwelijks
nog aan. Voortaan koos hij zijn eigen projecten, stonden vrijwel alle aspecten
van het productieproces onder zijn directe leiding en kreeg zijn studio daarin een
centrale plaats. Dit alles onder de vlag van het al in de jaren vijftig opgerichte be-
drijf Bert Haanstra Filmproductie. In  werd Bert Haanstra Films  opge-





richt, dat drie jaar later werd omgezet in een besloten vennootschap. Haanstra
was de enige aandeelhouder. Daarnaast bleef ook Bert Haanstra Filmproductie
bestaan. Deze bedrijven waren min of meer lege hulzen, die pas inhoud kregen
wanneer er weer een nieuw filmproject op stapel werd gezet.

Haanstra’s ver doorgevoerde autarkie had verschillende redenen. Allereerst
vond hij dat een film die hij maakte vooral zíjn film was. Ondanks alle samenwer-
king was er in zijn optiek maar één de baas: hij wilde degene zijn die zijn stempel
op een film drukte. In die tijd werd door jongere collega’s veel gediscussieerd over
de filmer als ‘auteur’. Daar hield hij zich niet mee bezig, maar in feite was hij bij
uitstek een filmauteur: zijn werk was de uiting van zijn eigen persoonlijke kijk op
de wereld en op het filmmedium. Jan Blokker merkte later op dat Bert hem als co-
scenarist toch vooral als een uitvoerder had beschouwd, die moest doen wat hij
zei. Blokker maakte zich daar aanvankelijk niet druk over, verklaarde hij, omdat
hij allang blij was dat hij een kans bij de film kreeg. ‘Jongen, blijft altijd jezelf,’ zei
Haanstra tegen zijn medewerkers, maar zelf hield hij zich ook aan dit credo. Wan-
neer het om zíjn film ging, moesten de anderen dus inschikken.

Er waren ook prozaïscher redenen om zoveel mogelijk zelf te doen. Het Neder-
landse filmproductieklimaat was sinds de Tweede Wereldoorlog op zijn zachtst
gezegd wisselvallig geweest en er waren nauwelijks ervaren producenten. Rudi
Meyer was de enige uitzondering dankzij zijn vele vooroorlogse activiteiten. Wan-
neer het om grotere projecten ging was hij met zijn firma’s Sapphire Film voor pro-
ductie en Filmex voor distributie de aangewezen man.Toch produceerde zelfs hij
in de periode tussen  en zijn dood in  slechts vier grote films. Boven-
dien had Haanstra het gevoel dat een te groot percentage van de opbrengst van
Fanfare bij Meyer terecht was gekomen. Mede om die reden had hij voor De
zaak M.P. de productie al zelf gedaan met Meyer als coproducent. Na het ver-
schil van inzicht met Meyer dat ertoe had geleid dat hij De overval niet kon ma-
ken, was de beste kandidaat voor het producentschap voorgoed afgevallen, al
bleven de persoonlijke betrekkingen vriendelijk. 

Haanstra was een regisseur voor wie het niet alleen ging om het realiseren van
een idee, hij hield ook van het praktische handwerk en voelde zich bij veel aspec-
ten daarvan betrokken. In de vroege jaren had hij ook de camera zelf gedaan,
maar dat liet hij algauw over aan cameralieden als Eddy van der Enden en Anton
van Munster, met wie hij een hechte band opbouwde. Dat wilde niet zeggen dat
Haanstra het oog voor de camera verloor. Tijdens Zoo stond hij af en toe een half-
uurtje achter de camera. ‘Die opnamen waren – vreemd genoeg? – altijd de beste
wanneer we de rushes bekeken op de montagetafel in Laren,’ zegt cameraman
Fred Tammes.





Van der Enden raakte tijdens het werk aan …en de zee was niet meer onder de in-
druk van Haanstra’s ambachtelijkheid. In enkele scènes van deze film zien we
hoe het zonlicht versneld over de zerkenvloer van een kerk of over een dijk glijdt.
Een vergelijkbaar effect was al in Het Muiderslot herleeft en Panta rhei gebruikt,
zodat gezegd zou kunnen worden dat er in herhaling werd vervallen, maar
Haanstra ging het om de vervolmaking van dit effect. Hij ontwikkelde er zelfs ei-
gen apparatuur voor. ‘Het ging niet met stop-motion, beeld voor beeld,’ zei Van
der Enden. ‘Nee, de camera draaide heel langzaam. Er was een soort kast met
Meccano-wielen en raderen die je kon instellen. Bijvoorbeeld: we moeten een
shot hebben van één minuut zes seconden en in die tijd moet de zon draaien van
hier naar hier, dat duurt zeven uur. Dan werd er een berekening gemaakt met een
rekenliniaal om te bepalen welke wielen in welke combinatie nodig waren. De
camera deed over twintig meter film bijvoorbeeld zeven uur. Als hij gestart was,
ging het verder vanzelf. De camera stond helemaal vastgesjord, want de kleinste
beweging was fataal. De vlinder ging helemaal dicht. Dan zaten er zes filters op
de lens, omdat er anders veel te veel licht was, en de vlinder króóp langs de film.’
Haanstra had toen zijn vaste instrumentmaker op het Singel in Amsterdam en
die bezorgde hem ook de motor waarop de camera zo stabiel en superlangzaam
kon draaien. Wanneer zo’n experiment lukte, kon hij kinderlijk enthousiast
zijn, aldus Van der Enden. ‘Hij kon dansen van vreugde. Hij is een fantastisch ie-
mand in mijn leven geweest. Voor heel veel mensen, denk ik.’

Vakmanschap was in Haanstra’s ogen een voorwaarde voor artistieke prestaties.
‘Men vindt mij nogal eens een perfectionist, omdat mijn films technisch zo gaaf
zijn. Ik geloof dat dit een kwestie van vakopleiding, van vakkennis, is. Zolang de
techniek je nog parten speelt, is het erg moeilijk om scheppend te werken,’ schreef
hij eind jaren zestig. Eigenlijk beschouwde hij zich nauwelijks als een kunstenaar.
‘Wat wij doen is geen kunst maar kunstnijverheid,’ zei hij eens, en een goede film
maken was volgens hem voor  procent hard werken.

Als producent had hij de verschillende fasen van het maakproces stevig in de
hand, maar een goede producent moest ook een handig zakenman en organisa-
tor zijn. Begonnen in de wederopbouwtijd was hij gewend aan beperkte finan-
ciële mogelijkheden. Hij kende alle fasen van het productieproces uit eigen er-
varing en wist wat ervoor nodig was, zodat zijn begrotingen gedetailleerd en
nauwkeurig waren en onvoorziene omstandigheden tot een minimum werden
beperkt. Binnen het budget blijven was voor hem een erezaak. Toch deed hij zel-
den concessies aan de kwaliteit. In de jaren zestig werd mm steeds meer aan-
vaard als professioneel filmformaat voor documentaires, maar hij hield vast aan





het duurdere en kwalitatief betere mm, hoewel het Techniscope-formaat in De
stem van het water naar die maatstaf wel een concessie was: een half mm-frame
vereiste extra uitvergroten om een breed doek te kunnen vullen, waardoor je een
grotere korrel kreeg. Documentaires waren naar verhouding betaalbaar: hij kon
werken met een kleine crew en de minder belangrijke medewerkers moesten het
doen met geringe betaling. De meesten accepteerden dat ook, omdat ze wat kon-
den leren, en werd een film een succes, dan gaf de producent zijn medewerkers
een bonus. Bij veel producties in de Nederlandse filmwereld van de jaren zes tig
was het altijd nog slechter gesteld: daar werden de medewerkers helemaal niet
betaald en kregen ze alleen een aandeel in de winst die niet kwam.

Door de aanzienlijke opbrengsten uit Alleman, de doorlopende inkomsten
uit een aantal oudere films en de aanhoudende populariteit bij het grote publiek
had Haanstra financieel natuurlijk meer mogelijkheden om zijn eigen gang te
gaan dan veel anderen. Toch was onafhankelijkheid ook voor hem een betrekke-
lijk begrip. Nederland was en bleef een klein afzetgebied en wie als eenling het fi-
nanciële risico van een grote film op zich nam, liep kans daar definitief aan ten
onder te gaan. Geldelijke steun van het Productiefonds voor Nederlandse Films
bleef voor elke filmmaker een belangrijke steun in de rug. De bijdragen van het
fonds hoefden bij verlies niet te worden terugbetaald, terwijl bij succes de winst-
deling redelijk gunstig uitviel voor regisseur en producent. Haanstra kon op bij-
zondere waardering bij het Productiefonds rekenen, want de subsidies die hij
ontving, kwamen vrijwel altijd terug. Voor cultuurambtenaren was Haanstra
een aantrekkelijk filmmaker: een vaak beminnelijk mens, populair bij het pu-
bliek en bovendien een uithangbord voor Nederland dankzij zijn internationale
erkenning als filmkunstenaar, de uiteindelijk bijna honderd prijzen die hij in
het buitenland won en de manier waarop hij het eigen land in beeld bracht. 

Dit wil niet zeggen dat hij altijd even meegaand was. Er bestaan verschillende
verhalen over zijn vasthoudendheid in contact met opdrachtgevers. Begin jaren
tachtig werd hij bij Buitenlandse Zaken uitgenodigd in verband met de op-
drachtfilm Nederland. Toen iedereen aan de vergadertafel had plaatsgenomen,
begon een ambtenaar van het ministerie de veteraan te vertellen wat voor film
het moest worden. ‘Heren, ik vertel u niet hoe u moet regeren, vertelt u mij niet
hoe ik een film moet maken. Goedenmiddag,’ was zijn antwoord, waarna hij
aanstalten maakte om te vertrekken. In een ander verhaal komt ongeveer het-
zelfde citaat voor, maar dan door Haanstra uitgesproken tijdens een meeting die
hij had met de directie van de Leerdamse glasfabrieken in de jaren vijftig.

Van zomer  tot september  zat hij in de Raad voor de Kunst, afdeling
Film, die het ministerie onder meer adviseerde over subsidies voor korte kunst-





zinnige films. In de laatste jaren van zijn adviseurschap was hij echter nauwelijks
nog op de vergaderingen aanwezig omdat hij het te druk had met zijn eigen za-
ken. Gedurende zijn lidmaatschap van de Raad voor de Kunst ontving hij van
 bijdragen voor Glas en Zoo, wat de indruk van een zekere vermenging van
functies wekt. Maar het bedrag voor de laatste film stortte hij terug, naar het
schijnt vanwege een meningsverschil over de rechten. De meeste van zijn sub-
sidieaanvragen liepen ook niet via de Raad voor de Kunst maar deed hij bij het
Productiefonds voor Nederlandse Films, waar hij niets te zeggen had. In de jaren
vijftig en zestig was hij ook nog lid van de Raad van Advies van het Nederlands
Filmmuseum, een symbolische functie, want deze raad kwam soms jarenlang
niet bijeen en wanneer er bij uitzondering werd vergaderd, ging hij niet altijd.

Nadat hij in  de Raad voor de Kunst had verlaten, stelde hij zich niet meer
voor zulke commissies beschikbaar. De verhuizing naar de Verlengde Engweg,
waar hij nu echt zijn eigen winkel had, ging al dan niet toevallig samen met een
verandering van zijn houding op het gebied van de filmpolitiek: hij onthield zich
voortaan van officiële functies. 

Hij kende wel bijna iedereen die ertoe deed in het Nederlandse filmmilieu.
Eind jaren veertig had hij al contacten op het ministerie en bij de Bioscoopbond
en in de loop van de jaren vijftig waren die via opdrachten en ontmoetingen op
filmfestivals intensiever geworden. Met vele professionals had hij samengewerkt
aan filmprojecten en ook via Cinetone, avonden van het Filmmuseum en de
-voorstellingen was er contact. Grotere inspanningen reserveerde hij voor
zijn internationale netwerk. Op het festival van Oberhausen was hij een vaste ver-
schijning, het festival van Edinburgh bezocht hij vaak en wanneer er aanleiding
toe was, kon hij worden aangetroffen op de festivals van Cannes, Berlijn, Venetië,
Leipzig, Moskou, Cork, Mar del Plata, Montevideo, Teheran en New Delhi. 

Voor hem was een festival een kanaal naar het grote publiek, een plaats waar hij
zijn nieuwste film aan zoveel mogelijk landen kon verkopen. Verder was het een
plek om collega’s te ontmoeten en mocht hij er vaak een prijs in ontvangst nemen.
Dit laatste was van groot belang voor het eerste: een prijs betekende publiciteit en
een grotere kans een film in het buitenland aan de man te brengen. Daarnaast
was elke prijs een pleister op de wonde der onzekerheid. De grote prijzenkast bij de
voordeur van zijn studio zal zeker een uiting van trots en al te menselijke ijdelheid
zijn geweest, maar had misschien ook een bezwerende functie: direct een einde te
maken aan eventuele twijfel bij zijn gasten en vooral bij hemzelf.

Het bezit van de studio kwam uitstekend tegemoet aan Bert Haanstra’s verlan-
gen naar een eigen koninkrijk, waar hij zich weinig van de buitenwereld hoefde





aan te trekken en niet meer gebonden was aan knellende zaken als de openings-
uren van Cinetone. Toch was hij er al in het bouwjaar niet helemaal zeker van of
zijn eigen studio rendabel te maken was. Hoopvol was hij wel: ‘Het huren van ge-
luidsstudio’s is een dure zaak. Een sprekeropname kost ƒ,- per uur, een mixop-
name ƒ ,-. Een studio kost ƒ ,- per dag. Reken maar eens uit hoe lang je
bij het maken van een film in de studio bent.’ Zolang er eigen films in de maak
waren, bracht de studio inderdaad zijn geld op, maar de producties sloten niet op
elkaar aan, zodat er lange perioden waren waarin de eigenaar er alleen maar aan
het experimenteren en plannen maken was. 

Later moest ertoe worden overgegaan de studio tussendoor aan derden te ver-
huren, wat betekende dat zijn behoefte zijn spullen dag en nacht beschikbaar te
hebben toch weer werd doorkruist. Met lede ogen zag hij dan aan hoe een ander
zijn studio bezet hield. Tegen het midden van de jaren zeventig kwam dit laat-
ste probleem steeds minder voor, om de eenvoudige reden dat het lang niet altijd
meer lukte de studio te verhuren. Hij stond te verinteresten, zoals men dat toen
placht te zeggen. In  moest worden geconcludeerd dat er geen toekomstmo-
gelijkheden meer waren voor de geluidsafdeling. ‘Wij kunnen technisch niet
meer concurreren tegen Cinecentrum of Cinetone,’ en ‘slechts als wijzelf een gro-
te filmproductie onder handen hebben is de studio met een geluidstechnicus lo-
nend te maken, maar gemiddeld wordt er maar één film in de drie jaar door ons-
zelf geproduceerd.’ Dat waren dan wel grote films, maar toch, van een lust werd
de studio een last. 

Intussen hielp Bert Haanstra door de jaren heen tientallen collega’s in nood
door hun zijn studiofaciliteiten gratis beschikbaar te stellen, belangeloos werk
voor ze te doen wanneer ze assistentie nodig hadden of bij instanties aan de bel
te trekken wanneer hij vond dat ze onrechtvaardig werden behandeld.

Na de bouw van de studio was de twintiger Ed Pelster in vaste dienst genomen.
Pelster was een stille, zachtaardige, teruggetrokken man, en een groot talent op
zijn vakgebied. Hij bouwde naar de modernste specificaties een groot deel van de
geluidsapparatuur voor de studio. Voor diverse films maakte hij op locatie de ge-
luidsopnamen. Zo is het geluid bij de beelden van Klaas Buitenhuis met zijn vis-
sersbootje aan het begin van De stem van het water een ingenieus klanklandschap,
door Pelster samengesteld uit een massa van afzonderlijk ter plaatse opgenomen
geluiden, in de studio bewerkt en gecombineerd tot een echter dan echt geheel.
Samen met Haanstra deed Pelster verder de geluidsmixages voor de films. Hoewel
hij er jaar in jaar uit alle werkdagen was, werd hij niet zo’n half familielid als som-
mige andere medewerkers. ’s Ochtends om halfnegen kwam hij vanuit Amster-
dam naar zijn werk in zijn Volkswagen en om vijf uur vertrok hij weer. In die tijd
runde hij de studio en Bert Haanstra vertrouwde volledig op hem. 





In de jaren zeventig ontstond er echter een verwijdering die juist gevolg was van
een vriendendienst. Toen Pelster geld tekort kwam om een beoogd huis in Naar-
den-Vesting te kopen, verkocht Haanstra zijn boot Capella en gaf hem een lang-
lopende lening van  gulden. Maar daarna begon de regisseur zich onwil-
lekeurig meer te ergeren wanneer Ed, die er een voorbeeldig arbeidsethos op na
hield, zich voor zijn gevoel niet genoeg inspande. Na ongeveer twaalf jaar bij
Haanstra te hebben gewerkt begon Pelster midden jaren zeventig in Naarden-Ves-
ting een eigen geluidsstudio, waarvoor hij een deel van de apparatuur overnam uit
de onrendabel geworden studio aan de Verlengde Engweg. Haanstra werd een van
zijn klanten. Op  oktober  overleed Ed Pelster onverwacht op nog jonge
leeftijd. 

Al in het vorige huis aan de Van der Tongelaan had Haanstra medewerkers in
dienst gehad. De Amsterdamse vioolbouwer en beeldend kunstenaar Geert Mar-
ree, die hij nog kende uit het naoorlogse Amsterdamse kunstenaarswereldje,
werkte in de jaren vijftig geruime tijd voor hem als manusje-van-alles. Voor de
kinderen was hij ome Geert, die een zeepkistwagen voor hen bouwde, verhalen
vertelde en samen met zijn echtgenote op het huis paste wanneer ze op vakantie
gingen. ‘Een tweede vader’, aldus Rimko Haanstra. In de tijd vóór Fanfare deed
Nita soms nog een deel van de zakelijke correspondentie, daarna was er altijd een
productiesecretaresse in dienst. In de jaren van De zaak M.P., Zoo, Delta Phase  en
Alleman was dat Gineke Madsen. Verschillende anderen volgden, waarna in de loop
van  Yvonne Vluggen in dienst kwam, die naast secretaresse later ook produ-
cent van diverse films zou worden en  jaar Haanstra’s rechterhand bleef. 

Hoe Bert Haanstra’s relaties met zijn medewerkers waren, is vrijwel alleen na te
gaan door hun er zelf naar te vragen. Er is weinig onderlinge correspondentie,
want ze zagen elkaar veel en de telefoon was er ook nog. Ook tussen Bert, Nita
en de zonen zijn weinig brieven bewaard gebleven. De reden daarvoor staat in
enkele kattebelletjes die Nita in  aan haar oudste zoon Rimko stuurde van-
uit het Rosa Spier Huis, het verzorgingshuis voor bejaarde kunstenaars in Laren.
Nadat Bert Haanstra was overgeplaatst naar de verpleegafdeling en zij alleen in
hun appartement achterbleef, schreef ze dat ze bezig was met ‘typisch een ouwe-
dag-bezigheid om orde op zaken te stellen, zoals ook de honderden brieven lezen
(en verscheuren) van Bert en mij privé. Daarmee ben ik nog lang niet klaar maar
als ik nog iets leuks vind, bewaar ik het voor jullie’. In vier maanden nam ze alles
door: ‘Vanaf  jan. ’ (Bert naar e etage)  uitpuilende ordners – brieven herle-
zen. Zaterdag  mei de laatsten. Alléén bewaard waarvan ik dacht dat het voor
jou en Jurre leuk was om te lezen. De rest is verscheurd.’





Klaarblijkelijk vond Nita dat hun privézaken het nageslacht niets aangingen.
Uit bepaalde perioden bewaarde ze het meeste wel, bijvoorbeeld uit de tijd waar-
in haar echtgenoot in Engeland zat rond de geboorte van Rimko, of toen ze met
de kinderen alleen zat terwijl hij in Indonesië was. Dat oordeelde ze dus ‘leuk
voor jou en Jurre om te lezen’. Maar zelfs dan knipte ze vaak de goedgekeurde
stukken uit een brief, plakte die op een leeg blaadje en gooide de rest weg. Uit an-
dere tijden is er niets meer, al zullen er perioden bij zijn geweest waarin ze elkaar
ook werkelijk niet schreven. Na alle mobiliteit van de jaren vijftig was Bert
Haanstra tussen  en  veel thuis. Hij filmde in die periode in Nederland,
met Laren als basis. Door de beperkte hoeveelheid privécorrespondentie zijn in-
terviews, ondanks al hun beperkingen, onmisbaar om een beeld te krijgen van
de meer persoonlijke kanten van Haanstra.

Bij het publiek stond hij bekend als een rustig en bedachtzaam man, uit de ge-
sprekken met zijn medewerkers komt hij naar voren als een obsessief filmmaker,
die alleen genoegen nam met het maximale. Tijdens het werk kon hij enorm
veeleisend, ongeduldig en zelfs driftig zijn. Hij sprak over zijn ideeën met veel
begeestering, met een woordenvloed die ergens begon maar soms op een heel an-
der punt eindigde, gesticulerend en typetjes voor zijn films nadoend. ‘Het draai-
de bij hem altijd om film, er bestond niets anders,’ aldus Anton van Munster.
‘Zeker als hij midden in een productieproces zat, moest je niet over andere on-
derwerpen praten, want dan luisterde hij niet… Hij sleepte je helemaal mee, zo-
wel in zijn enthousiasme als in zijn diepe dalen.’ Haanstra zelf vertelde aan de
Haagse Post: ‘Iemand zei me: ik heb nog nooit meegemaakt dat ergens zo profes-
sioneel werd gewerkt. Dat vind ik fijn. Op zijn tijd een geintje is goed, maar ik
heb er een óntzettende hekel aan als iemand het laat liggen – Godverdomme, je
hebt alleen maar dat stukkie! – dan denk ik: die is er niet zo mee verbonden als-
ie moet zijn.’

Bij de hoge eisen die hij zichzelf en anderen stelde, kwam dat hij gauw vreesde
dat er iets mis zou lopen, wat het ongeduld en de zenuwachtigheid versterkte.
‘Opstandig’ noemde zijn eerste secretaresse Gineke Madsen hem. Wanneer hij
tegen haar was uitgevaren, lag er de volgende ochtend een briefje op haar bureau
waarop stond: ‘Neem me niet kwalijk.’ In die tijd was Fred Tammes zijn came-
raman bij Delta Phase  en Zoo. In Artis wees de regisseur dan op onderwerpen
die zijn aandacht trokken. ‘Het probleem was natuurlijk dat tegen de tijd dat de
camera was ingesteld – scherpte, belichting – hij alweer iets anders zag met als re-
sultaat heel vaak dat we beide misten. “Gemist,” zei hij dan. Ik hoor het nog
steeds in mijn herinnering,’ vertelde Tammes ruim  jaar na dato. Het was zijn
debuut als eerste cameraman. Hij noemde het een ‘traumatische tijd’, ging weer





als assistent werken en durfde pas geruime tijd later opnieuw de verantwoording
van een cameraman aan. En het lag niet alleen aan Tammes, want Van Munster
kreeg dat verwijtende ‘Gemist!’ ook te horen. Jan Blokker observeerde: ‘Alles en
iedereen dat niet in dat patroon snel deed en goed deed wat Bert zich had voor-
genomen en wat hij in zijn hoofd had, die kon wel op zijn lazer krijgen.’

Wie het belangrijkst was voor een film, had het minst te duchten, was Van
Munsters indruk: ‘Ik ben weleens in de bres gesprongen voor assistenten en zo,
dat waren in het hele echelon de laagste figuren in de staf, en die kregen de volle
laag. Verschillende camera-assistenten hebben behoorlijke hagelschoten gekre-
gen.’ Niet zelden huilden ze uit bij Nita aan de ronde tafel in de woonkamer.
Maar het waren niet alleen de lageren in de hiërarchie die het te verduren konden
krijgen. Productieleider Hans Melissen kreeg tijdens het werk aan Dokter Pulder
zaait papavers zelfs eens een oplawaai. Hij was dagen bezig geweest met de voor-
bereidingen voor opnamen in Blokzijl, maar had zijn regisseur niet dagelijks op
de hoogte gesteld en die was daardoor alweer in knagende onzekerheid verval-
len. Toen Melissen hem in Laren kwam ophalen om naar de opnamelocatie te
rijden, barstte hij van pure zenuwen uit: ‘Waar was je nou? Alles moet nog voor-
bereid worden en we moeten zo beginnen!’ Melissen behoorde toen al tot Haan-
stra’s intimi.

Tijdens de productie van Bij de beesten af, eind jaren zestig, begin jaren zeven-
tig, kreeg zelfs Van Munster, Haanstra’s filmpartner door dik en dun, het bijna
te kwaad. ‘Ik heb weleens gedacht: deze film gaat dus niet meer door, klaar. Ik
ben wel thuisgekomen, in de voorbereiding van de beestenfilm, dat ik zei: dit
gaat niet meer. Dat is een heel heftige tijd geweest. Het was een grote productie
die ging over de hele wereld, met apparatuur die helemaal betrouwbaar moest
zijn. Ik werkte er echt heel erg hard aan om het allemaal precies te krijgen, zo zit
ik trouwens zelf ook in elkaar, en er is toen een periode geweest dat hij het belang
helemaal niet inzag van waar ik mee bezig was… Toen was ik een beetje in een
hoekje. Toen deed hij ook een beetje onaangenaam.’ Maar Van Munster zei ook:
‘Hij droeg mij op handen hoor, dat moet gezegd worden. We zijn als makkers
door die producties gegaan.’

Bert Haanstra en Anton van Munster werkten ruim een kwarteeuw intensief
samen en gingen ook privé veel met elkaar om. Van Munster maakte met Nita
deel uit van een Larens muziekgezelschap dat tientallen jaren samen speelde. Met
zijn vrouw Brita was hij op alle feestjes op de Verlengde Engweg en vice versa en
ze kwamen ook vaak zomaar langs. Volgens velen in hun omgeving was Anton
van Munster Haanstra’s beste vriend en volgens Nita zelfs zijn enige echte vriend.
Jurre Haanstra: ‘Anton was natuurlijk bijna Berts alter ego. Anton was een dier-





bare vriend van ons allemaal, die zo voor Bert is gegaan, en Bert ook voor hem.
Dan kwamen er andere cameramensen aan het firmament. Mensen zeiden: je
moet die nemen, die is moderner. Dat heeft hij nooit gedaan, daar stond hij ook
niet voor open. Wat dat betreft was hij heel loyaal.’ Van Munster had aan een
half woord genoeg om te weten wat Haanstra gefilmd wilde hebben en hoe, hij
was vrijwel onvervangbaar. 

Otto Ketting maakte de stress van Bij de beesten af mee als componist. ‘Wil jij
mij in mijn eigen studio vertellen wat ik moet doen?’ riep de regisseur hem eens
toe naar aanleiding van een meningsverschil over de muziek. Ketting werd toen
naar eigen zeggen zo boos dat er vervolgens nooit meer een rimpeling in hun sa-
menwerking is geweest.

Tegenover zijn uitbarstingen stelde Haanstra veel hartelijkheid en saamho-
righeidsgevoel, met knuffelen en omhelzen, en hij kon royaal laten merken hoe
blij hij was met wat iemand gedaan had. Na een botsing maakte hij het ook weer
goed, zodat maar weinigen lang boos op hem bleven. Rolf Orthel sprak later met
weemoed over de ‘fantastische uren’ aan het einde van de werkdag waarin aan de
Verlengde Engweg met jenever en haring op tafel werd nagepraat – over film na-
tuurlijk. Acteur Albert Mol raakte met Haanstra bevriend. ‘Ik heb zelden in
mijn leven met iemand gewerkt voor wie ik echt bang kon zijn, maar bij hem was
ik het,’ zei Mol tegen Het Parool. Maar in hetzelfde gesprek voegde hij eraan toe
dat hij van allen met wie hij in het vak had gewerkt, ‘het zal wel slijmerig klin-
ken’, de ‘liefste man’ was. Het vat aardig samen hoe zijn medewerkers tegen de
twee kanten van Bert Haanstra aankeken. Daar kwam nog wel een kleine extra
gebruiksaanwijzing bij: hij had vaak last van een ochtendhumeur, dus wie niets
urgents over de lopende productie te bespreken had, kon ’s morgens beter wach-
ten tot na tienen.

Zoals dat ook gaat bij middenstanders met bedrijf aan huis, leefde het hele gezin
mee met de filmproducties. Tijdens het eten werden de filmdialogen nagedaan en
werden voor de grap quotes uit de films toegepast op allerlei andere onderwerpen.
Wanneer een stuk uit een film af was, verzamelden ze zich met medewerkers en
eventuele gasten in het bioscoopzaaltje om het resultaat te bekijken. Werd er in de
studio aan de geluidsmixage gewerkt, dan moest iedereen dagenlang doodstil
zijn. Spelen in de tuin was er dan voor de jongens niet bij en hun vriendjes moch-
ten ook niet langskomen. ‘Geluidsmixage,’ zei Jurre, ‘dat was in die tijd nog een
hele filmrol van tien minuten achter elkaar, met alles erop en eraan, muziek, ge-
luidseffecten, allemaal met de hand, foutloos mixen, want als er een halve minuut
voor het einde iemand een fout maakte, dan moest het hele zaakje opnieuw.’





Het grootste probleem was voor Haanstra niet eens dat er tijdens het mixen ge-
luid van buiten doordrong, hij kon gezien de spanning bij het werk gewoon de
drukte niet om zich heen hebben. Omdat het de laatste fase van een filmproduc-
tie was, heerste er zo altijd een sfeer van nervositeit en blijde verwachting tegelijk.
De mixage was voor de huisgenoten de spannendste etappe in een productie, die
met vereende krachten tot een goed einde moest worden gebracht. 

Helemaal afgezonderd van het dagelijkse bestaan leefde Haanstra ondanks al-
les niet. Hoewel hij zich nauwelijks tijd gunde om een televisieprogramma te be-
kijken, nam hij wel een deel van het koken voor zijn rekening. Dagen voor Kerst-
mis was hij al bezig met het voorbereiden van de gevulde kalkoen. Aan de Van
der Tongelaan voetbalde hij met de buren en de kinderen op straat en met buurt-
genoten speelde hij soms zelfs in het gelegenheidsvoetbalelftal Klein maar Dap-
per. Een wedstrijd tegen de politie eindigde mede dankzij twee Haanstra-doel-
punten in -, nadat de keeper van het politie-elftal al in de eerste minuten met
een beenbreuk door een ambulance was afgevoerd. Als clublied gebruikte het
buurtelftal de muziek uit Fanfare.

Nita had haar eigen bezigheden, al verplaatsten die zich na de verhuizing naar
de Verlengde Engweg wel meer van buiten naar binnen. In het vorige huis was ze
altijd aan het werk in de tuin, in het nieuwe werd de veel grotere tuin gedaan
door een tuinman. Nita las veel, keek veel televisie en vervaardigde kunstzinnige
borduurwerken, maar het belangrijkste moment van haar week was de vaste vrij-
dagavond, waarop het muziekgezelschap bijeenkwam. Dat was een kamerorkest
uit Laren, dat meestal repeteerde bij de beeldhouwer Paul Grégoire thuis aan de
Brink. Nita speelde dwarsfluit, Grégoire en Van Munster speelden viool, Gerda
Smit deed mee op klavecimbel en piano en er waren nog enkele musici. Gerda
Smit was de echtgenote van de katholieke dichter en kunstredacteur van de
Volkskrant Gabriël Smit. Zij waren de overburen aan de Van der Tongelaan. Het
orkest speelde barokmuziek en gaf soms uitvoeringen in bejaardentehuizen. Tij-
dens een Alleman-avond bij Singer in Laren speelden ze ‘een luchtig stukje uit de
e eeuw’. Wanneer het musiceren vrijdagsavonds rond halftwaalf op zijn ein-
de liep, kwam Bert Haanstra na gedane arbeid uit zijn studio te voorschijn om
zich bij de Grégoires te vervoegen, net als de partners van andere musici. Soms
verscheen ook Rimko of Jurre Haanstra. Paul Grégoire en zijn zoon Pépé, die la-
ter tot het muziekgezelschap toetrad, berichtten dan uit de wereld der beeldende
kunst, Gabriël Smit las zijn jongste gedichten voor en Haanstra en Van Munster
brachten verslag uit over nieuwe filmavonturen. 

Ze hadden uiteenlopende achtergronden. Gastheer Paul Grégoire was  jaar
lang docent aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en





maakte talrijke beeldhouwwerken die in het hele land te zien zijn. Zijn zoon Pépé
trad met succes in zijn voetsporen. Smit was een dichter die met zijn vaak religieus
geïnspireerde werk vooral geliefd was bij het katholieke volksdeel. Met de drank
op tafel bleef het aan de Brink tot in de kleine uurtjes gezellig en ook bij de Haan-
stra’s thuis was een aanleiding voor een feestje van veel praten met een glas erbij
altijd welkom. Zulke samenkomsten duurden tot het ’s ochtends licht werd.

In later jaren leefden Bert en Nita Haanstra in liefde een beetje langs elkaar heen.
‘Ik heb daar heel vaak geluncht,’ vertelde Van Munster. Dat gebeurde aan de ron-
de tafel in de woonkamer. ‘Dan begon Nita te praten en Bert luisterde niet. Of
Bert begon te praten en dan kwam Nita er weer tussenin. Wonderlijke gesprek-
ken waren dat. Dat ging allemaal in het aardige. Bert was met zijn film bezig, hij
moest zijn verhalen kwijt en Nita moest haar verhalen kwijt.’ Toch was er ge-
woonlijk geen hechter paar dan Bert en Nita Haanstra. In de jaren tachtig vond
er wel enige verwijdering plaats. Ze namen ieder hun eigen slaapkamer, Nita de
grote ouderlijke slaapkamer beneden, Bert een wat verloren hokje op de eerste
verdieping met een eenpersoonsbed en een klein teeveetje. Maar wanneer de zo-
nen lieten vallen dat ze altijd nog konden scheiden, riepen ze in koor: ‘Nee, nee!’ 

Vrijwel niemand in zijn omgeving heeft Bert Haanstra ooit van ontrouw ver-
dacht. Hij had genoeg aan zijn filmwerk en zijn gezin. Hij flirtte wel, en als jonge-
man had hij vriendinnen, maar hij was geen rokkenjager, ook niet toen het succes
hem mogelijkheden genoeg bood. De enige die weleens het vermoeden heeft uit-
gesproken dat hij wat met een ander heeft gehad, was secretaresse Yvonne Vlug-
gen, die daarvoor een actrice uit India op het oog had. Te achterhalen viel het niet.

Nita was voor hem heel belangrijk als partner en ‘femme d’artiste’. Zij cijferde
zich voor hem weg, creëerde een thuishaven en nam het grootste deel van de op-
voeding van de kinderen op zich. Maar ook wanneer het om de films zelf ging,
speelde zij op de achtergrond een rol. Haar onzekere echtgenoot had al bij Myrte
en de demonen met kalmeringspillen op zak gelopen en met stoelen gegooid. Bij
veel van zijn grotere producties ontstond vroeg of laat een crisis waarin hij wan-
hoopte aan het resultaat en de zaak wilde afblazen. Nita was in zulke omstandig-
heden degene die hem tot andere gedachten bracht. Daarnaast had ze nog een an-
dere invloed op het filmwerk. Hij las weinig, zij las veel. Wanneer iemand opper-
de een boek of scenario te verfilmen, las niet Bert maar Nita het en gaf zij er haar
commentaar op. Pas wanneer zij er enthousiast over was, las hij het zelf. Wanneer
hij een verontwaardigde brief wilde schrijven over een volgens hem onrechtvaar-
dige recensie, zei Nita: ‘Je mag hem wel schrijven, maar niet versturen.’





Soms had ze moeite met haar positie als kunstenaarsechtgenote in de schaduw
van de grote Bert, die zich als bekende Nederlander graag koesterde in het lamp -
licht. Vooral na de tweede feministische golf van de jaren zeventig dacht Nita wel-
eens dat het ook allemaal anders had kunnen lopen en ze een conservatorium -
opleiding had kunnen volgen om daarna professioneel musicus te worden. Zij
dacht meer politiek dan haar echtgenoot en liet dat soms merken ook. Toen Bert
Haanstra op  april werd benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nas-
sau – ridder in die orde was hij al sinds  – vond er een kleine plechtigheid
plaats in zijn studio, waarbij de burgemeester van Laren hem de versierselen
overhandigde. Anton van Munster filmde de gebeurtenis, Nita was er niet. 

Rimko en Jurre Haanstra raakten er al vroeg aan gewend dat zij ‘de zonen van’ wa-
ren. Ze hadden het gevoel dat ze een meer internationaal perspectief hadden dan
veel andere kinderen in hun omgeving. Thuis kwamen er van heinde en verre bui-
tenlandse filmmensen over de vloer: uit tal van Europese landen, voorop natuur-
lijk Groot-Brittannië, maar ook uit Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Beroemd-
heden als de Zweedse regisseur Ingmar Bergman kwamen op bezoek, regisseur en
komiek Jacques Tati uit Frankrijk was een hele tijd kind aan huis. Ze hadden in
Caracas en Londen gewoond en gingen op vakantie naar Marokko toen daar nog
nauwelijks Nederlanders kwamen. Jurre Haanstra noemde het later een belang-
rijke invloed, waardoor je besefte ‘dat er veel meer is dan dit landje’.

Tegen de tijd dat ze naar de Verlengde Engweg verhuisden zat Rimko Haan-
stra al op het gymnasium, maar veel interesse had hij er niet voor en de rapporten
waren navenant. Rimko’s ideaal was fotograaf worden en daarna misschien fil -
mer, maar meestal benadrukte zijn vader de onaantrekkelijkheden daarvan.
Toen de scholier in de donkere kamer op de eerste verdieping bezig was foto’s af
te drukken voor een wedstrijd, kwam zijn vader poolshoogte nemen. ‘Ik heb
hem nog nooit zo teleurgesteld zien kijken,’ aldus Rimko. ‘Hoofdschuddend zei
hij: ik geloof niet dat jij enig talent hebt.’ Later wilde zijn vader niet geloven dat
hij het gezegd had, maar bij Rimko bleef het diep in het geheugen gegrift. Nu
zou hij helemaal bewijzen dat zijn vader het mis had, en toen hij op het gymna-
sium was blijven zitten en volhield dat hij een andere kant op wilde, hielp zijn
vader hem alsnog dat pad op. De parallel met zijn eigen jonge jaren kan hem
moeilijk zijn ontgaan. 

Rimko Haanstra ging naar de kunstacademie St. Joost in Breda, die sinds een
paar jaar een fotografieopleiding had. Zo vertrok hij op zijn achttiende naar het
zuiden des lands, waar hij de nadelen van een beroemde vader begon te voelen.
Wanneer hij geprezen of bekritiseerd werd, vroeg hij zich af: ‘Zeggen ze het om-





dat ik een Haanstra ben?’ Na afloop van de opleiding aan St. Joost kwam hij in
 op de Filmacademie in Amsterdam, een paar jaar daarvoor nog de baker-
mat van de strijd tegen de cinema van zijn eigen papa. Die tijd van Skoop was
voorbij en de sfeer werd inmiddels bepaald door het nieuwe, door ouderejaars
opgerichte blad Skrien, dat radicaal links georiënteerd was. Hoewel Rimko op
een gegeven moment lid werd van de , waren hij en de meeste studenten van
zijn jaar vooral praktisch en pragmatisch georiënteerd. Bij zijn jaargenoten ont-
moette hij betrekkelijk weinig weerstand tegen zijn vader. Ze namen wel deel
aan de pogingen tot democratisering van de academie, want de roep om mede-
beslissingsrecht waarde door het hoger onderwijs. In deze strijd stuitten ze op
een oude bekende, Anton Koolhaas, die sinds  directeur van de academie
was. Bert Haanstra kon zijn nieuwsgierigheid over de vorderingen van zijn zoon
en aankomend vakgenoot nauwelijks bedwingen. Op de academie regisseerde
Rimko de korte film Park. Tijdens de opnamen in het Amsterdamse Oosterpark
moet een van zijn medestudenten op een gegeven moment hebben gezegd:
‘Weet je dat je vader al anderhalf uur achter die boom staat te kijken?’ Toen
Rimko Haanstra en zijn jaargenoten in  afstudeerden, kregen ze collectieve
kritiek van de oudere lichting omdat ze ‘weinig van het nieuwe filmen’ hadden
geleerd en te gevoelig bleven voor een ‘ouderwetse’ benadering.

Voor zover Rimko Haanstra een probleem met zijn vader had, was het vooral
een strijd met zichzelf. Hij wilde niet meer worden gezien als ‘de zoon van’ Bert
Haanstra: ‘Ik was een beetje verscheurd.’ Een tegenstander van zijn vader was hij
niet, ook niet op filmgebied, maar hij wilde zijn eigen weg gaan buiten diens scha-
duw. In werd het hele gezin Haanstra uitgenodigd in het televisieprogramma
Duys op zondag, waarin die dag Bert Haanstra hoofdgast was. Willem Duys vroeg
aan Rimko of hij het leuk vond dat in het programma ook een van zijn eigen korte
films werd vertoond. ‘Ik zou liever een filmpje in mijn eigen programma hebben,’
antwoordde hij voor de camera. Hij zou het heel anders gaan doen: zijn filmvader
heette niet Haanstra maar Tati, de Franse maker van geniale films die tijdens zijn
bezoeken aan Laren diepe indruk had gemaakt. Rimko Haanstra werd geluidsas-
sistent tijdens de opnamen voor Trafic, aanvankelijk een gezamenlijk project van
Tati en zijn vader. In hun bewondering voor de Fransman deden vader en zoon
intussen weinig voor elkaar onder. 

Jurre Haanstra was vier jaar jonger dan Rimko en doorliep in tegenstelling tot
zijn grote broer het gymnasium met glans. Terwijl Rimko de filmkant op ging,
werd Jurre musicus en componist. Nita had thuis al vroeg klassieke platen ge-
draaid in de hoop de zonen daar wat van mee te geven, maar Jurre stortte zich op
de jazz. Op de middelbare school speelde hij in bandjes, met onder anderen de





latere schrijver Willem Jan Otten. Hij wilde al naar het Loosdrecht Jazz Con-
cours toen hij nog te jong was om er alleen naartoe te mogen en als negentienja-
rige won hij er in  de eerste prijs met zijn Jurre Haanstra Kwartet. Pas toen
hij op het Conservatorium in Rotterdam ging studeren kreeg hij meer belang-
stelling voor klassieke muziek. Hij kreeg compositieleer van Theo Loevendie,
maar zag het componeren inmiddels vooral als een wapen in de klassenstrijd. ‘Ik
ben revolutionair in hart en nieren,’ vertelde hij het dagblad De Tijd, ‘en het is
logisch dat ik met mijn muziek bepaalde ideeën wil overbrengen… met het geld
van mijn composities wil ik mijn verdere studie van Marx bekostigen.’ Jaren la-
ter vatte hij samen: ‘Je kunt mij tot mijn middel in de stront zetten en ik zal nog
verheven gedachten hebben.’ Tot een heftig generatieconflict met zijn vader
kwam het niet. ‘Wij stonden altijd heel erg achter hem, omdat we veel respect
voor hem hadden, een diepgeworteld gevoel van respect en waardering. Veel
kinderen hebben ooit wel dat ze zeggen: Pa is een ouwe lul, maar daar gaf hij je
door hoe hij was de kans niet voor.’

Algauw prevaleerde de muziek weer boven de revolutie. In zijn vrije tijd zat
Jurre altijd wel in een band, als drummer, pianist of organist, met de studio ach-
ter het huis als oefenruimte. ‘Voor die jongens weer weggingen, zei Bert dan:
kom nog even binnen, wil je een pilsje? Dan kwam er een kratje pils en dan ging
hij vertellen. Pa vertel nog eens over Afrika... Elke keer dat hij dat deed, hoorde
ik dingen die ik nooit eerder had gehoord. En heftige avonturen hoor. Over hoe
hij oog in oog met de dood had gestaan met een groep olifanten met jongen...
Dat was zo geweldig als je dat hoorde, die man had een goudmijn aan ervaring.’

Die olifantenontmoeting was al voorgevallen tijdens de opnamen in Afrika voor
The Rival World in de jaren vijftig. Zowel Rimko als Jurre Haanstra begonnen na
het voltooien van hun opleiding voortvarend aan een loopbaan in hun vak. 

Dat Bert Haanstra gepassioneerd kon zijn, bleek ook buiten het filmen. Wan-
neer hij het draaischema voor een productie maakte, ging er om te beginnen een
kruis door alle dagen waarop Ajax thuis voetbalde. In meer dan  jaar hebben
hij en Rimko maar weinig thuiswedstrijden van de Amsterdamse club gemist.
Jurre meer, maar die ging ook vaak. De Haanstra’s hadden een oude band met
Amsterdam-Oost. Bert Haanstra’s grootouders hadden er al gewoond. Zijn va-
der Folkert was er geboren in de Czaar Peterstraat. Nita’s familie kwam ook uit
Oost en Bert en Nita Haanstra hadden zelf samen aan de Insulindeweg en de
Pretoriusstraat gewoond. In hun huis aan de Bolkstraat in de Watergraafsmeer
kon je als de wind goed stond het gejuich uit het Ajaxstadion De Meer horen.
Ook na de verhuizing naar Laren was Amsterdam nooit ver weg en voor vader en
zonen was Ajax de favoriete club. 





Tijdens Bert Haanstra’s jeugd in Goor had het voetbal van  al een grote plaats
in het ouderlijke gezin ingenomen en nog in  luisterde hij de jubileumviering
van de club op met zijn aanwezigheid.Vanuit de Bolkstraat ging hij met de zonen
al incidenteel naar De Meer, maar het werd pas ernst toen Rimko vanuit Laren in
de vakanties bij een vriendje in Amsterdam ging logeren. ‘Zijn broertje zei: Van-
daag Ajax-Sparta, heb je zin om mee te gaan? Ajax won met - en toen was ik he-
lemaal bevangen. Thuis zei ik: Volgende week wil ik weer. Ik mocht niet alleen met
de bus, dus mijn vader ging mee. Zo had hij een alibi tegenover mijn moeder. Ajax
won met -van Blauw-Wit. Ik zei in de rust al: Gaan we volgende week weer? Nou
goed. Ajax-Volendam: -. Toen zou Ajax kampioen worden, maar we verloren op
de laatste dag van Feyenoord uit. Dat was . Ik moest huilen.’

Halverwege de jaren negentig gingen de Haanstra’s nog steeds. Minstens eens
per jaar reisden ze naar het buitenland, wanneer Ajax ergens Europees speelde.
Bert Haanstra’s laatste internationale wedstrijd was de finale voor de Europacup
 in Wenen, die Ajax met - won van  Milan. 

Na verloop van tijd gingen de zonen zelfstandig naar De Meer en kreeg vader
Haanstra volwassen Ajaxmaten als jazzmusicus Pim Jacobs en later ook de acteurs
Ton van Duinhoven en Henk Molenberg. Ze belandden van lieverlee van de ge-
wone op de eretribune. Nog weer later ging er een vast driemanschap, bestaande
uit Bert en Rimko Haanstra en diens studievriend van de Filmacademie Hans
Melissen, die vervolgens als producent met Bert Haanstra ging werken. Vele jaren
reed Melissen, die in Hilversum woonde, met Haanstra naar het stadion. Daar
voegde Rimko zich vanuit Amsterdam bij hen. Tot bij het stadion gingen de ge-
sprekken over film, maar zodra ze binnen waren, werd het leven van alledag ver-
geten en kwam met het voetbal een andere obsessie tevoorschijn.

Ze werden deel van de Ajaxfamilie, om niet te zeggen deel van het meubilair.
Er waren tijden dat een filmmaker die Ajax met een plan belde ten antwoord
kreeg: ‘Daar hebben wij er zelf twee voor in huis.’ Dat waren de Haanstra’s. In
de loop van de tijd maakte Bert Haanstra verschillende Ajax-filmplannen. Lau-
rence Henson, een Schotse filmer en supporter van Celtic Glasgow, had in -
 een documentaire vervaardigd over het glorieuze seizoen waarin Celtic de
Europacup won. Er was een goede kans dat Ajax het jaar daarop ook ver zou ko-
men met Rinus Michels als trainer en Johan Cruijff, Piet Keizer en Sjaak Swart
op het veld en Haanstra hoopte een film te kunnen maken die in meer dan één
opzicht geïnspireerd zou kunnen zijn op het Schotse voorbeeld. De filmregis-
seur die zijn zaakjes gewoonlijk zo nauwkeurig plande, liet zich ditmaal leiden
door het eeuwige optimisme van de ware supporter.





Het begon goed toen Ajax thuis gelijkspeelde tegen het reusachtige Real Ma-
drid. Op weg naar de return werden de spelers in het vliegtuig gefilmd en er kon-
den zelfs unieke opnamen worden gemaakt tijdens de tactische voorbespreking
onder leiding van Rinus Michels, die normaal geen mens binnenliet. Maar Real
Madrid won met -, al was het pas in de verlenging, waardoor Ajax al in de eer-
ste ronde werd uitgeschakeld. Haanstra maakte er een korte reportageachtige
film over met de titel Retour Madrid, met veel wedstrijdbeelden en een ook voor
toen misschien al wat oubollig commentaar van Philip Bloemendal. Hoewel er
dus niks kwam van de zegetocht door Europa die Haanstra zich dat seizoen had
voorgesteld, was zijn vertrouwen niet helemaal misplaatst geweest. Het jaar
daarop drong Ajax door tot de finale van de Europacup en vanaf  wonnen de
Amsterdammers hem drie jaar achter elkaar. 

Het was niet de eerste keer dat het hem tegenzat bij het filmen van zijn gelief-
de club. Voor Alleman had hij gehoopt een Amsterdams landskampioenschap te
kunnen vastleggen. Hij draaide tijdens de beslissende wedstrijd -Ajax, die
 echter met -won, zodat de Eindhovenaren er met het kampioenschap van-
door gingen. Met tegenzin en onder stil protest van Rimko liet Bert Haanstra de
-fans die na afloop juichend het veld oprenden in de film zitten en combi-
neerde die ook nog met opnamen van juichende Feyenoorders die een jaar eer-
der kampioen waren geworden.

Na Retour Madrid deed hij nieuwe een poging tot een Ajax-film. Ed Pelster ont-
wikkelde zendertjes die zo klein waren dat de voetballers ze bij zich konden dra-
gen tijdens de training en je kon horen wat ze tegen elkaar zeiden. Cruijff en Kei-
zer waren de proefkonijnen, maar ze vonden de apparaatjes te groot, waarna Pel-
ster ze kleiner wist te maken. Toen Haanstra de nieuwe versie aan de trainer liet
zien, zei deze in zijn bekende geen-woord-teveel-stijl: ‘Wel mooi, maar niet
klein.’ De film ging niet door. Rimko Haanstra zou later nog wel verschillende
Ajax-films maken.

Als bekende Nederlander had Haanstra bij Ajax natuurlijk een streepje voor
en ook al door zijn voetbalfilmexperimenten leerde hij de voetballers persoonlijk
kennen. Toen Cruijff net begon, werd hij voor het eerst gevraagd voor een tele-
visiespotje. ‘Cruijff doet wel net of hij alles weet,’ aldus Rimko Haanstra, ‘maar
hij is slim, hij weet wie hij het moet vragen. Dus hij belde mijn vader op.’ Cruijff
kwam in Laren langs. ‘Hij stond ook eens spontaan met Kerstmis voor de deur
met een blond meisje dat wij toen nog niet kenden. Er was dus toch wel en soort
vriendschap ontstaan.’Tijdens de surprise party die in  werd georganiseerd
voor Haanstra’s vijfenzestigste verjaardag, kwam de halve Ajax-selectie opda-





gen. Nog in de jaren negentig belde hij in de pauze van wedstrijden die op tele-
visie werden uitgezonden naar voormalig Ajax-voetballer Benny Muller in Am-
sterdam om de stand van zaken te bespreken.

Over het verschil tussen hemzelf en zijn voetbalmetgezel Pim Jacobs schreef
Haanstra eens: ‘Hij geniet wel degelijk van de aantrekkelijke momenten, maar
maakt zich niet druk als ’t even niet mee zit. Ik zit naast hem elke trap- of kopbal
mee te spelen, ben het vrijwel steeds oneens met de scheidsrechterlijke beslissin-
gen tegen Ajax, maar zie een speler van de tegenpartij al “off-side” staan als hij nog
maar nauwelijks op weg daarheen is. Aan de protestsong tegen een scheidsrechter
met de originele tekst “Hi, ha, hondelul” doen wij van de eretribune overigens
niet mee. Daar hebben we de jongens van de “F-Side” voor.’ Verder kon hij zich
op de tribune helemaal laten gaan. Hij sliep slecht wanneer er een belangrijke
wedstrijd verloren was en Yvonne Vluggen kon op maandagochtend aan zijn ge-
zicht zien of Ajax gewonnen of verloren had. Voetbal was voor hem een bijna net
zo existentiële aangelegenheid als film. 

Zoals tijdens de filmproducties en op de voetbaltribunes bleek, kon hij een
heel fanatiek en opgewonden man zijn, in zijn onzekerheden, zijn nervositeit en
zijn boosheid, maar ook in zijn geëmotioneerde hartelijkheid. Het imago van de
geruststellende figuur met de milde kijk op de wereld was een beetje eenzijdig.
Toch was die mildheid geen pose. Het was ook deel van hem en bovendien vond
hij dat je zo hoorde te zijn omdat de wereld er beter van werd. Of anders gezegd:
beschaving is je driften beheersen. Hij had toch wel een afgrondje waar hij in kon
vallen.







    

’t Is zo’n aardige vent



In de RAI bekijken Bert Haanstra en Jacques Tati een net gemaakte 
opname voor Trafic op de monitor ()
 , /



Bert Haanstra was iemand die met hart en ziel kon bewonderen. Dit blijkt wel
uit zijn vriendschap met de Franse regisseur Jacques Tati. In  zag hij op het
festival van Cannes diens nieuwe film Les Vacances de M. Hulot. Haanstra zat in
de jury voor korte films, maar was zo weg van deze film dat hij de maker niet
durfde aanspreken toen hij hem zag zitten op een terrasje naast hotel Carlton.
Les Vacances de M. Hulot was pas de tweede avondvullende film van de Fransman
en net als in zijn eerste, Jour de fête, speelde hij er zelf de hoofdrol in. Tati was bij-
na tien jaar ouder dan Bert Haanstra, heette eigenlijk Jacques Tatischeff en was
voor de Tweede Wereldoorlog na een korte loopbaan als getalenteerd rugbyspe-
ler een in Parijs gevierde variétéartiest geweest. Hij maakte toen ook al enkele
korte films, maar zijn grote roem als filmregisseur en filmkomiek kwam pas na
de oorlog. Jacques Tati betekende veel voor Bert Haanstra en deze zou op zijn
beurt nog veel gaan betekenen voor Tati. Diens biograaf David Bellos noemt een
aantal mensen aan wie zijn hoofdpersoon veel te danken heeft gehad en daar is
Haanstra er een van.

Hun eerste persoonlijke ontmoeting vond pas jaren later plaats, nadat Tati
Zoo had gezien. Hij kocht er meteen de wereldrechten van en draaide hem in zijn
eigen bioscoop L’Arlequin in de Parijse rue de Rennes als vaste voorfilm bij Jour
de fête. Deze laatste film stamde al uit , maar was, niet voor het laatst, in een
nieuwe versie heruitgebracht. Ook in de landelijke en internationale distributie
liet Tati Jour de fête voorafgaan door Zoo. Hij nodigde de maker van de Artis-
film uit op zijn kantoor in La Garenne-Colombes ten noordwesten van Parijs
voor het tekenen van het contract en ze bleken het meteen goed met elkaar te
kunnen vinden. Toen Alleman uit was, nodigde Haanstra op zijn beurt Tati uit
om de film tijdens een gewone voorstelling in het Amsterdamse Alhambra te ko-
men bekijken. Dat gebeurde en Tati stelde meteen enthousiast voor Alleman te
bewerken voor de Franse markt.

Op maart  reisde de trotse maker in gezelschap van Simon Carmiggelt en
Anton Koolhaas naar Parijs. Carmiggelt heeft beschreven hoe Tati zijn argumen-
ten tijdens hun ontmoetingen kracht bij zette. ‘Als hij je het verschil tussen de En-
gelse en de Franse toon wil aangeven, verandert hij, achter zijn bureau, plotseling
in een Londense hotelportier, die hij perfect persifleert. Even later gaat het gesprek





over de vraag of, voor het spreken van het Franse commentaar, gebruik zal worden
gemaakt van een in Parijs wonende journalist. Iemand van ons zegt: “ ’t Is zo’n aar-
dige vent.” Opeens rijst Tati zeer lang overeind en verandert het vertrek in een bios -
coopzaal. Hij bevindt zich in het middenpad en buigt zich diep over een imaginaire
stoel op de derde rij om, wijzend naar het doek, te zeggen: “Madame, dit is heel slecht
gedaan hoor, maar ’t is zo’n aardige vent.” En hij stapt naar een volgende stoel, ten-
einde hetzelfde uit te leggen.’ De aardige vent was Elsevier-correspondent Jan Brus-
se, aan wie Haanstra had gevraagd het filmcommentaar te vertalen en in te spreken.

Maar daar dacht de gastheer dus anders over. Tati wilde de door Carmiggelt ge-
schreven tekst in zijn geheel schrappen en de Nederlandse regisseur zelf in beeld
laten verschijnen om zijn film toe te lichten. Maar ‘zulk ijdel gedoe wilde ik voor
geen goud’. Haanstra wilde eigenlijk gewoon de bestaande film met een in het
Frans vertaald commentaar, zeker toen die formule in het Duits en Engels ook
succesvol bleek. In Berlijn won Alleman zo de Gouden Beer en de Engelse versie
werd genomineerd voor een Oscar.Haanstra sprak zelf op zeer aanvaarbare wijze
de Engelse vertaling van Carmiggelts commentaar in. Alleman miste door het
getouwtrek met de geen tegenspraak duldende Tati het festival van Cannes en na
acht maanden was hij nog steeds niet in Frankrijk uitgebracht. Dat gebeurde
vervolgens ook niet meer. Naar aanleiding van het gebeurde vertelde Haanstra
een journalist: ‘Tati is heel wat keertjes hier geweest, maar op het ogenblik is de
vriendschap wel wat bekoeld,’ waaraan hij toevoegde: ‘Tati is een type dat er zich
enorm mee bemoeit.’ De biograaf van Tati gaat zover bij de Alleman-geschiede-
nis op te merken dat zijn onderwerp ‘een waakzaam oog hield op talenten die
vergelijkbaar waren met het zijne, een gewoonte die soms dicht in de buurt
kwam van het inperken en controleren van potentiële rivalen’.

Tijdens een van de bezoekjes van de Fransman aan Laren, in september ,
gingen ze bij de openbare lagere school naar de aankomst van de avondvierdaag-
se kijken, want Jurre liep mee. Tati’s grootste aandacht ging uit naar een onder-
wijzer die hij precies geschikt vond voor een rolletje in zijn nieuwe film Playtime.
De man voelde er wel wat voor en Bert Haanstra waagde een brief aan burge-
meester en wethouders van Laren met het verzoek de onderwijzer een aantal da-
gen verlof te geven voor de opnamen in Parijs. In een brief van één zin lieten de
bestuurders weten dat zij ‘afwijzend hebben beschikt’.

Op  december  ging Playtime in de Empire Cinéma aan de Parijse ave-
nue Wagram in première in aanwezigheid van Bert en Nita Haanstra. Deze film,
waarin Jacques Tati als Hulot weer de hoofdrol speelde, geeft op komische wijze
een beeld van mensen die verdwaald zijn in een vervreemdende wereld van glas
en beton. De volgende dag schreef Haanstra een brief aan de maker waarin hij





Playtime een meesterwerk noemde en opmerkte dat diens film, anders dan veel
andere humoristische rolprenten, de toeschouwer lang zou bijblijven. Hij vond
dat de film ‘zo’n warmte bevat, zo’n grote liefde voor de mensen. Het is prachtig
te zien hoe menselijke gevoelens het uiteindelijk winnen van koude efficiency,
van uniformiteit, van het gevaar dat de wereld – zoals je het zelf noemt – een kli-
niek wordt.’ Maar hij vond wel dat verschillende sequenties korter konden en
schreef dat ook. Hoe en of Tati hierop reageerde, is niet overgeleverd.
Playtime was een productie vol tegenslagen, die ten slotte uitliep op een ramp.

Tati had er een decorcomplex met gebouwen en straten voor laten bouwen: Ta-
tiville. Zijn plan deze filmstad als buitenstudio over te doen aan de filmschool
viel in duigen toen bleek dat er een autoweg over het terrein zou worden aange-
legd. Hij moest alles op eigen kosten laten afbreken. De productie viel alles bij
elkaar ongeveer drie keer zo duur uit als was geraamd en voor Tati betekende dit
faillissement. Er werd beslag gelegd op de rechten op zijn films – jaren later wer-
den ze openbaar verkocht – en het prachtige huis in Saint-Germain-en-Laye dat
al sinds mensenheugenis in zijn familie was, werd geveild.    

Tati besloot een televisieserie te maken over Monsieur Hulot, want een bios -
coopfilm kon hij in Frankrijk niet meer financieren. Zelf zou hij weer de hoofd -
rol spelen en hij vroeg Bert Haanstra de regie op zich te nemen. Deze vond Cours
du soir (Hulot op avondcursus), de pilot die al voor de serie was gemaakt, Tati-on-
waardig en stelde voor alsnog een grote Hulot-film te maken en er in Nederland
geld voor te zoeken. De onaangenaamheden rond Alleman waren vergeven en
vergeten. Tati had wel oren naar het plan van zijn Hollandse collega en stelde
voor het autoverkeer als onderwerp te kiezen. Getuige de hilarische rol van au-
to’s in een aantal van zijn eerdere films had hij al heel lang oog voor de mogelijk-
heden van dit thema. Haanstra had tijdens het maken van De stem van het water
juist de oneindige variatie in het verkeer te water ontdekt, en probeerde Tati
daarvoor te interesseren, maar die was er niet voor te porren. De film kreeg als
werktitel ‘Yes, Mr. Hulot’ en kwam later uit als Trafic. Het is het verhaal van een
doldwaze reis met een oude vrachtwagen die onder Hulots leiding een ingenieus
nieuw kampeerautootje van Parijs naar Amsterdam moet brengen, waar het ten-
toongesteld zal worden op de Auto-. Vanzelfsprekend gaat alles mis en het
transport komt pas aan op de dag waarop de  wordt gesloten. 

Vanaf de zomer van  werkten de twee filmmakers intensief aan dit pro-
ject. De persoonlijke banden werden aangehaald tijdens een vaartocht door
Friesland met de Capella, toen nog de boot van de Haanstra’s. Toen Tati en zijn
vrouw Micheline weer thuis waren, schreef de Franse gast: ‘Het feit dat we tien
dagen met vier mensen in dezelfde ruimte hebben gewoond lijkt me een bewijs





dat onze samenwerking op de meest vriendschappelijke manier kan worden
voortgezet.’ Haanstra treinde veelvuldig met de Trans Europ Express naar Pa-
rijs voor overleg. Ze gingen weleens naar een café bij Tati om de hoek. ‘Een en-
kele keer klom hij bovenop de tapkast en poetste alles schoon, zonder een woord
te zeggen. Het hele café brulde het dan uit.’ Omgekeerd logeerde Tati herhaal-
delijk in de hotels Hamdorff en De Witte Bergen in Laren voor verdere bespre-
kingen en het bezichtigen van locaties. Tijdens de lunch tussen het werk in de
studio door genoot de familie Haanstra mee. ‘Hij sprak Engels met dat hele
Franse toontje,’ vertelde Jurre Haanstra. ‘Hij deed eens een olifant na, dat was
geen act hoor, je zág die olifant, iedereen lag onder de tafel van het lachen.’

Het is te begrijpen dat de twee regisseurs verwantschap voelden. Haanstra’s
grootste wens was filmkomedies maken. Het bleef bij Fanfare, De zaak M.P. en
in de jaren tachtig gedeelten van Vroeger kon je lachen. Hij slaagde er uiteindelijk
het beste in zijn eigen humoristische kijk op de wereld vorm te geven in docu-
mentaires als Glas, Zoo, Alleman en De stem van het water. Bijna altijd ging het
om humor die voor het oprapen lag. Als je maar om je heen keek en er oog voor
had, waren er overal in het dagelijks leven komische toestanden en details te zien.
Ook Tati vond zijn inspiratie in het leven van alledag, al zette hij zijn waarne-
mingen om in fictie. Op dit kruispunt lag hun verwantschap. Ze hadden dezelf-
de aandacht voor de kleine eigenaardigheden en zwakheden van mensen. Ge-
meenschappelijk waren de waarneming en de nadruk op het visuele. Dat was
ook de reden dat Haanstra die andere beroemde komiek uit Frankrijk, Louis de
Funès, ‘vrij zouteloos’ vond. ‘Het verschil tussen De Funès en Tati is het verschil
tussen visuele humor en verbale humor’, zo vatte hij het samen.

Maar Tati’s afkeer van de moderne tijd, vooral tot uiting gebracht in Jour de
fête, Mon Oncle en Playtime, voelde Haanstra zo niet. De wereld van flatgebou-
wen, steriele kantoren, automatische keukenapparatuur en televisie was in Tati’s
ogen kil en zinloos. Bij Haanstra veranderde er wat dit betreft pas wat in de jaren
zeventig.

Ze hadden nog een overeenkomst: allebei konden ze in de montagekamer en
bij het vervaardigen van het geluid eindeloos prutsen aan kleinigheden. Niet
voor niets zei Haanstra dat het resultaat een optelsom was van alle details. Tati
was ‘net zo’n knutselaar als ik’, merkte hij op. Tati nam zijn films nooit op met
direct geluid. ‘Na de opnames trok hij de studio in en tijdens de montage ging
hij eindeloos zitten pielen met effecten, met geluiden van tennisballen, water,
noem maar op, zodat de kijkrichting van het publiek gestuurd werd.’ Het oor
leidt het oog, leerde Haanstra van Tati, die er bedreven in was de aandacht van
de toeschouwer door een of ander geluidje te richten op een bepaald element in
het beeld.





In de loop van  kwam er een gedurige uitwisseling van ideeën voor de geza-
menlijke film op gang. Haanstra maakte zelfs een gedetailleerde analyse van Ta-
ti’s Mon Oncle om te zien hoeveel grappen ze ongeveer nodig hadden. ‘In een to-
taallengte van  ft en een vertoningsduur van  min.  sec. zijn er:  lach-
jes,  lachers en  grote lachers. Er komen ca.  herhalingen van eerder
gebruikte gags voor, of uitbreidingen van eenzelfde thema (variaties). Er kan dus
gesteld worden dat er  gags in voorkomen, waarvan ca.  gevarieerd op een-
zelfde thema hetgeen dus het aantal gags op  brengt. Gemiddeld is er dus elke
 sec. een gag, klein, groter of groot.’ Dit betekende dat er veel werk aan de win-
kel was. Er werden talrijke grappen bedacht die later ergens in de film een plaats
zouden vinden. Naast waarnemingen op straat waren cartoons een dankbare
bron van inspiratie. Haanstra stuurde er een aantal die hij in Nederland had ge-
vonden naar Tati, die meteen voorstelde er de rechten van te kopen. Er was er een
bij waarin je langs een drukke autoweg in beide richtingen een man met een
klaarblijkelijk lege jerrycan ziet lopen... Voor de film werkten ze dit gegeven uit
tot een verhaaltje.

Een voor de hand liggende vraag was nu hoe de taakverdeling tussen Haanstra en
Tati moest worden. De Nederlander stelde zich aanvankelijk voor – net als bij de
televisieserie de bedoeling was geweest – zelf de regie te doen, terwijl Tati de hoofd -
rol zou spelen en daarnaast regieadviezen zou geven. Maar dat was al te optimis-
tisch, indachtig wat de Franse filmmaker eens had gezegd: ‘Ik houd van team -
work, zolang ik als enige de leiding over het team heb... En verder geef ik de voor-
keur aan regisseren boven acteren.’ In een door Haanstra vervaardigde tekst
werden hij en Tati als gelijkwaardige coregisseurs genoemd, maar in een stuk af-
komstig van het kantoor van Tati heette het dat Haanstra ‘de leiding over de tech-
nische kant’ had. Deze liet daarop weten dat hij coproducent en coregisseur wilde
zijn en kort daarop lijken ze het erover eens te zijn geworden dat Tati regisseur was
en Haanstra coregisseur. Weer vijf maanden later legden ze vast dat in de credits
zou worden vermeld: ‘Un film de Jacques Tati, Réalisation par Bert Haanstra.’

Meer dan de helft van de financiering voor de film moest om juridische reden
van buiten Frankrijk komen. Na onderhandelingen met producenten uit di-
verse landen kwam er een constructie uit de bus met de Zweedse producent
Svensk Filmindustri als grootste investeerder, gevolgd door Bert Haanstra, die
eigen geld en een subsidie van het Productiefonds voor Nederlandse Films in-
bracht, en Tati zelf als derde investeerder. Verder moest een aanzienlijk deel van
de kosten gedekt worden uit voorschotten op de recettes.





In februari  werden de eerste opnamen gemaakt in de . Het was een frus-
trerend begin. Jacques Tati wilde om onduidelijke reden beslist werken met een
Mitchell-camera. In Nederland was alleen een wat ongewoon Mitchell-type be-
schikbaar, de Mitchell Reflex, waarvan het belangrijkste objectief bij volle lens-
opening een storende halo bleek te geven rond de tl-buizen van de . Met veel
tijdverlies moesten de opnamen worden overgedaan. Haanstra kon zijn ergernis
nauwelijks verbergen over een ander aspect van de zaak: de huur van de Mitchell-
apparatuur kostte meer dan drie keer zoveel als de huur van de Arriflex die hij en
zijn ervaren cameramensen toch al liever hadden gebruikt.

De twee regisseurs gingen in Parijs samen naar de Europacupwedstrijd Ajax-
Benfica (-), maar intussen begon een lichte onvrede over de samenwerking de
kop op te steken. Haanstra stelde Tati voor het uit te praten: ‘Ik vind het nodig
onze verantwoordelijkheden duidelijker te scheiden. Er zijn verschillende mo-
menten geweest waarop ik me behoorlijk onzeker voelde, een gevoel dat ik zelden
heb en in alle eerlijkheid was jij het die me dat gevoel gaf. Ik had soms de indruk
dat wanneer ik een suggestie deed, je keek alsof het je hinderde, dus ik hield mijn
mond dicht. Maar later merkte ik dat ik in een aantal gevallen geen ongelijk had
gehad.’

Een van de dingen waaraan Haanstra zich ergerde, was de manier waarop de
Fransman de amateuracteurs en figuranten regisseerde. Tati had de overtuiging
dat je met zomaar mensen betere resultaten kon bereiken dan met echte acteurs,
maar hij wilde die amateurs wel moeilijke komische situaties laten spelen. Tati
was zelf een groot komisch acteur en deed tot groot vermaak van de hele crew
voor hoe het moest. Degene die het vervolgens voor de camera moest doen, stak
bijna altijd flets af tegen het grote voorbeeld. In een aantal gevallen trad Tati uit-
eindelijk zelf maar op als stand-in. Zo moest een politieagent uitglijden in een
plas olie. Na een shot waarin de acteur te zien was, volgde een tweede waarin je
Tati op zijn rug zag met een politie-uniform aan, onnavolgbaar glibberend door
de olie, en in shot drie kwam de acteur weer in beeld. Haanstra vond dat Tati zijn
spelers zo de put in werkte.

Intussen gingen de onderhandelingen over de coproductie verder. De Zweedse
partners verdwenen van het toneel, naar het schijnt omdat ze eerst een compleet
scenario wilden zien dat er nog steeds niet was. De Franse producent Robert Dorf-
mann, die met zijn bedrijf Les Films Corona al zo’n twintig films op zijn naam had,
stapte erin. Op  mei  werd in Parijs een vergadering met de Franse en Ne-
derlandse partijen belegd.Haanstra had een accountant bij zich en die signaleerde
dat ‘Bert Haanstra Films .. niet meer maar ook niet minder dan % van een
eventuele budgetoverschrijding zal moeten dragen’. Dit was volgens de accoun-





tant nog wel te doen wanneer de totale overschrijding bijvoorbeeld  gul-
den bedroeg, maar wat wanneer het een miljoen werd? Hij concludeerde dat ‘de
gevarenzone voor wat betreft de financiering zal beginnen bij een budgetover-
schrijding van meer dan ƒ ,-’. Haanstra moet bij lezing hiervan wel even
achter zijn oren hebben gekrabd. Tenslotte was Playtimemiljoenen over budget
geraakt. Twee maanden later bleek dat er voor de nieuwe film al ruim  gul-
den was uitgegeven, terwijl het echte werk nog moest beginnen. Hij berekende
dat als het zo doorging ze veel te veel zouden uitgeven. Op  juni  werd er
niettemin een contract getekend. Vooralsnog had Tati voor de film alleen maar
een weinig uitgewerkte opzet van zes kantjes geschreven.

In afwachting van het uitgebreidere script, waaraan zijn Franse partner veron-
dersteld werd te werken, maakte Haanstra dat voorjaar met zijn cameramensen
alvast een aantal opnamen. Een van Tati’s redenen om met Bert Haanstra te wil-
len werken was diens vermogen opmerkelijke voorvallen uit het dagelijks leven
documentair vast te leggen, zoals hij dat in Alleman had gedaan. Zulke elemen-
ten uit de realiteit wilden ze combineren met het fictieverhaal. Een vrachtwagen-
tje kreeg een opbouw op de laadbak van waaruit met verborgen camera automo-
bilisten werden gefilmd. Ook in een hangar op Schiphol en bij de -autofa-
brieken werden door Haanstra scènes gedraaid. Uit het leven gegrepen beelden
van de Auto-, waarin verkopers met veel lichaamstaal hun waar aan de man
of vrouw brachten, waren haast letterlijk geciteerd uit Alleman.

Oorspronkelijk zou het geacteerde gedeelte van de film, het grootste deel dus,
verder worden opgenomen vanaf  mei , maar dat moest worden uitgesteld
tot  augustus. Er kwam weinig uit Tati’s handen, misschien omdat hij na het de-
bacle rond Playtime nog steeds in een depressieve stemming verkeerde of door-
dat hij geruime tijd door een nierziekte werd geplaagd, misschien ook wel omdat
hij het liever zonder zo’n uitgewerkt plan deed. In ieder geval was er half juli nog
steeds geen script en Haanstra kreeg zwaar de pest in toen hij hoorde dat de be-
oogde schrijver ervan naar het filmfestival van Moskou was afgereisd, waar Play-
time in Russische première ging. Nog twee weken en er zouden een volledige
crew en acteurs klaarstaan! Bovendien konden er daarna gezien de lichtomstan-
digheden nog maar twee maanden buitenopnamen worden gemaakt. Haanstra
schreef: ‘Ik heb heel erg lang over deze situatie nagedacht en ik heb nu besloten
niet meer te wachten en te bidden of je jouw deel van het werk op tijd klaar hebt.’
Hij schreef dat hij alles voor de film overhad, maar dat Tati hem nu wel moest
verzekeren dat het script er op tijd zou zijn. Gebeurde dat niet, dan overwoog hij
zich uit de film terug te trekken. Hij reisde naar Parijs om er met Tati en pro-
ducent Dorfmann verder over te praten. 





Maar ook tegen  augustus was er geen script af. In Laren vielen zeven schamele
kantjes in de bus, terwijl het er toch gauw vijftig of meer hadden moeten zijn. Ta-
ti beloofde dat de rest later kwam, maar bleef vaag over het wanneer, en nu liet
Haanstra weten dat hij ‘niet bereid was te blijven werken langs deze lijnen’ en hij
concludeerde dat er voor hem maar twee mogelijkheden overbleven: of de opna-
men uitstellen tot volgend jaar, zodat alles behoorlijk georganiseerd kon wor-
den, of zich terugtrekken, hoezeer hij er ook ‘een hekel aan had dit te moeten
doen’. Zonder script, maar nog wel onder Haanstra’s productionele leiding,
gingen de opnamen, met Tati in de rol van Hulot, in augustus van start, voorna-
melijk in en om de gebouwen van de Amsterdamse . Maar de breuk volgde
begin september en de Franse regisseur was niet blij toen Haanstra er de brui aan
gaf. ‘Ik had het naïeve gevoel dat Tati begrijpend zou zeggen “Ja, misschien heb
je wel gelijk, van jouw kant gezien”. Hij bleek het echt naar te vinden, maar stel-
lig was hij in mijn plaats allang vertrokken geweest.’ Er is nog wel voorgesteld
– onduidelijk is door wie – dat Haanstra bij de film betrokken zou blijven voor
de productieadministratie, als verbindingsman met de Nederlandse betrokke-
nen en door het beschikbaar stellen van zijn studio, maar dat kwam er niet van,
en in april , toen ze allang ieder huns weegs waren gegaan, werd de copro-
ductieovereenkomst door beide partijen definitief geannuleerd.

Al met al waren er duidelijke redenen voor Haanstra’s besluit af te haken. Tati
en hij konden het niet echt eens worden over hun onderlinge taakverdeling: het
waren de welbekende twee kapiteins op één schip. Haanstra had grote moeite
met de in zijn ogen vernederende en contraproductieve manier waarop Tati zijn
acteurs regisseerde. Hij kon evenmin overweg met Tati’s werkwijze alvast te gaan
draaien – een speelfilm! – zonder dat er een behoorlijk script of een duidelijk
plan was. En hieruit vloeide het grootste probleem voort: hij begon een over-
schrijding van het budget te voorzien die zijn geldelijke vermogens ver te boven
ging. Dit laatste gaf de doorslag: was hij doorgegaan, dan had hij zijn eigen toe-
komst in gevaar gebracht. 

In Wim Lindner vond Tati een nieuwe Nederlandse productieleider. Lindner
had die functie al eerder uitgeoefend bij een aantal Nederlandse speelfilms, waar-
onder De dans van de reiger () van Fons Rademakers en Renee Daalders De
blanke slavin (). Toen Tati hem vroeg, ging Lindner om het terrein te verken-
nen eerst bij Haanstra op bezoek aan de Verlengde Engweg en vervolgens bij Tati
die een eindje verderop in Laren in hotel De Witte Bergen zat. De twee hadden
volgens Lindner weinig goeds over elkaar te zeggen. Hij was daar tamelijk laco-
niek over en noemde het een kwestie van ‘wederzijds huwelijksbedrog’: Tati had
zijn Nederlandse partner gebruikt om financiering buiten Frankrijk te krijgen en





die hoopte op zijn beurt door Tati te regisseren vooruit te komen in de wereld van
de internationale speelfilm. Daar zit wel wat in, maar het is maar de helft van de
waarheid: het inmiddels gebrouilleerde duo voelde zich wel degelijk oprecht ver-
want en Haanstra’s adoratie voor Jacques Tati was misschien wel groter dan goed
voor hem was. Tati rekende, aldus Lindner, buiten de waard toen hij dacht in hem
wél een kneedbare assistent te hebben gevonden. Terwijl de Franse regisseur in
Nederland zat, ging de Nederlandse productieman naar Parijs en vertelde Robert
Dorfmann alleen van hém orders aan te zullen nemen. De verdere productie werd
een soort loopgravenoorlogje en Tati, die iedereen van de crew tutoyeerde, nam
wraak door Lindner consequent met u aan te blijven spreken.

Het vervolg van de Trafic-productie was dus moeizaam. Eddy van der Enden
bleef vrijwel tot het einde director of photography. Met perioden van stilstand tus-
sendoor was hij meer dan een jaar aan de film bezig. Van een systematische aanpak
was geen sprake. ‘Dagenlang wilde Tati niet draaien. Dan zei de productieman: ga
jij maar met hem praten, want hij zit weer in de woonark. Dat was Tati’s verblijf op
een van de opnamelocaties. “Let’s go and have a coffee somewhere and talk,” zei hij
dan. Dat zag ik niet zitten, zo’n dag. “Can we do that?” vroeg ik. “That little sequen-
ce we can do.” Dan liep het goed en dan had hij opeens weer moed.’

Naast planloosheid was er ook veel pech. Zo werd er een buitendecor ge-
bouwd aan het IJsselmeer, een grote villa met niet alleen een exterieur maar ook
een interieur. In de film is dit het huis waar Hulot tegen de wingerd omhoog-
klimt. Het hele bouwsel werd weggeblazen door een zeldzame windhoos en
kwam een paar honderd meter verderop terecht, inclusief lampen, camera en an-
dere apparatuur. Het werd opnieuw gebouwd, ditmaal overdekt in een loods van
een scheepswerf in Amsterdam-Noord. Omdat het daar eigenlijk niet in paste,
werd alles iets kleiner gemaakt, waardoor de lange Tati net niet door de deuren
kon. Dit werd weer opgelost door hem door zijn knieën te laten zakken en geen
totalen te draaien. Uiteindelijk kwamen er maar enkele – zeer kostbare – minu-
ten met het huis in de film terecht. Vanwege de problematische juridische situ-
atie rond Tati in Frankrijk liet Dorfmann veel geld via buitenlandse kanalen lo-
pen. Zo werd Wim Lindner verzocht in Brussel een koffer met contant geld op
te komen halen en ook uit Canada en Zuid-Amerika kwamen zulke zendingen
in contanten.

Bert Haanstra zag het voltooide Trafic voor het eerst in april  bij de première
in het Gaumont-theater op de Parijse Champs-Elysées. In het voorprogramma
zat Rimko Haanstra’s korte animatiefilm Black and White in Gevacolor over
damstenen die in een onderlinge strijd verwikkeld zijn. De jonge maker zat in de





zaal achter Salvador Dalí, die met veel rumoer voor zijn werkstuk applaudisseer-
de. Maar vader Haanstra wachtte een onaangename verrassing. In de credits van
Trafic stond (fout gespeld): ‘Met medewerking van B. Naanstra’. Het slachtoffer
vond het ‘droef-makend en pijnlijk’, maar geloofde niet dat zijn vriend Tati hier
verantwoordelijk voor was. Het moesten zijn assistente Marie-France Siegler en
‘helaas (vrees ik)’ ook zijn dochter Sophie zijn geweest. Maar toen Trafic in Ne-
derland uitkwam en de distributeur vragen stelde bij de credits, hield het slacht-
offer zich groot en antwoordde dat de beschrijving ‘met medewerking van’ pre-
cies goed was. In werkelijkheid werd hem onrecht gedaan. Trafic had zonder
hem niet bestaan en op het moment dat hij zich terugtrok was hij al ruim een jaar
intensief met de film bezig geweest, zowel met het ontwikkelen van scenario-
ideeën als met opnamen en productiewerk. Pas veel later werd in de credits toe-
gevoegd dat Haanstra, Tati en diens compagnon-scenarist Jacques Lagrange sa-
men verantwoordelijk waren voor het scenario.

Tijdens de tweede fase van de Trafic-productie was Tati alweer geregeld op de
Verlengde Engweg in Laren langsgekomen en in later jaren werden in de studio
nog af en toe technische hand-en-spandiensten voor hem verricht. Bij weer een
nieuwe heruitbreng van Jour de fête gebruikte Tati Rimko Haanstra’s  zielen
als vaste voorfilm. Toch konden de betrekkingen door een kleinigheid weer aan
het wankelen worden gebracht. Toen Haanstra in  naar Parijs ging om een
portret van Tati te tekenen en hij een paar dagen later naar Nederland terugkeer-
de zonder eerst opnieuw contact met de Franse regisseur op te nemen, schreef
deze gepikeerd dat ‘wij niet zo goed georganiseerd zijn als de Hollanders, maar
wij zijn, en dat is zeker, tamelijk gevoelig’. Door dit briefje was Haanstra weer
pijnlijk getroffen en hij antwoordde dat het niet kwam door betere organisatie
dat hij altijd degene was die Jacques opbelde of bij hem langsging in plaats van
omgekeerd. Maar dat najaar gingen ze in Parijs alweer samen naar de kwalifi-
catiewedstrijd voor het wereldkampioenschap voetbal tussen Frankrijk en Ne-
derland (-).

Haanstra bleef vergevingsgezind en loyaal. Hij troostte zich met de gedachte
dat hij er via Trafic, dat internationaal een redelijk succes werd in de bioscopen,
toe had bijgedragen dat Tati na de Playtime-ramp weer terug was en weer een in-
komen had. Hij vreesde zelfs voor een interpretatie van deze geschiedenis die
negatief voor Tati zou uitvallen, schreef hij in  aan zijn eigen Vlaamse bio-
graaf Jo Daems, die toen met een boek over hem bezig was: ‘Mijn sympathie en
bewondering voor Tati hebben tenslotte niet echt geleden onder de uitermate
moeilijke periode die wij ondergingen. Ik blijf hem zien als een van die enkele
héél groten in de filmcomedy. En is het verwonderlijk dat iemand die na zó veel





succes, zulke enorme klappen moest ondergaan, niet vrolijk en fluitend door het
leven gaat?’ Het oordeel van Tati-biograaf David Bellos over de houding van de
Franse regisseur tegenover zijn Hollandse vriend was heel wat harder: ‘Tati heeft
het nooit kunnen laten een professioneel uiteengaan te beschouwen als een
scheiding, als verraad, of erger.’









  

Bij de beesten af 



Anton van Munster 
/



Dierenfilms waren in de jaren vijftig en zestig populair in de bioscopen en werden
in de loop van de tijd ook een vaste waarde op televisie. Walt Disney begon al in de
jaren vijftig met zijn True Life-documentaires over wilde dieren, meestal met één
dier in het middelpunt waaraan hij vervolgens nogal eens een geromantiseerde le-
vensloop toeschreef. Hoewel het realiteitsgehalte groter was dan bij Bambi, kon
Disney zijn behoefte alles mooier of sprookjesachtiger te maken ook in zijn dieren-
films niet bedwingen. In de jaren zestig vermenigvuldigden de dierenprogram-
ma’s zich op de televisie. Natuurdocumentaires van National Geographic volgden
elkaar op en ietwat soapachtige series als Daktariof Luipaard op schoot van het Bel-
gische in kaki tropenkledij gestoken echtpaar Michaela en Armand Denis over het
leven met dieren in de wildernis, genoten alom populariteit. De films van Jacques
Cousteau met zijn fameuze onderwatertoestellen en die over onderzoeker Jane
Goodall en haar Afrikaanse chimpansees waren eveneens geliefd.

Bert Haanstra had al vroeg belangstelling voor de natuur. De Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie waarvan hij lid was in zijn jeugd, was een select
gezelschap waartoe alleen jongeren behoorden die zich met serieus onderzoek
bezighielden. Een soort geheim genootschap in de ogen van de minder ijverigen
van andere organisaties. In de jaren vijftig had hij tijdens het werk aan The Rival
World kennisgemaakt met de natuur van Oost-Afrika en in  was Zoo gereed
gekomen. In deze korte film was het thema de relatie tussen mens en dier. De
vooral uiterlijke overeenkomsten waren treffend en komisch in beeld gebracht,
met als rode draad dat dieren niet alleen door de ogen van mensen werden beke-
ken, maar mensen ook door de ogen van dieren. Dit laatste was een idee van Nita
geweest, vertelde Haanstra in een interview. Zo waren de bezoekers van de die-
rentuin te zien vanuit de hokken, alsof zij het waren die achter tralies zaten. Maar
in Zoo ging het toch vooral om het visuele: aanleiding voor een gedachte met een
glimlach, niet voor diepzinnigheden.

In het najaar van  opperde Anton Koolhaas bij Haanstra voor het eerst het
idee een grote film te maken over de overeenkomsten tussen het gedrag van men-
sen en dieren die veel inhoudelijker zou zijn. Koolhaas zelf had een wel heel on-
gewone fascinatie voor het dier. In zijn romans en verhalen creëerde hij een ge-





heel eigen wereld, waarin allerlei beesten met menselijke karaktertrekken voor-
kwamen. Om hun licht op te steken bij een echte deskundige gingen de regisseur
en de schrijver langs bij Gerard Baerends, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Als etholoog bestudeerde hij het gedrag van dieren op basis van de
evolutieleer. Vaak leidde zulk onderzoek tot vergelijkingen tussen mens en dier,
waarbij ervan uit werd gegaan dat het gedrag van beide vooral wordt bepaald
door erfelijke eigenschappen en dus belangrijke overeenkomsten had. Baerends
was een leerling van de beroemde Nederlandse etholoog Niko Tinbergen en
deed onderzoek naar vogels aan de Nederlandse kust, maar hij was ook goed
thuis in de dierenwereld van Oost-Afrika. Bij het aanhoren van zijn uiteenzet-
tingen moet het Haanstra hebben geduizeld. Hij concludeerde dat het thema te
veelomvattend was en zag af van het idee er een film over te maken. 

Twee jaar later, na de mislukte samenwerking met Jacques Tati, stond hij voor
de vraag wat hij nu zou gaan doen. Hij nam de boeken van een aantal ethologen
door en met Koolhaas ging hij ditmaal beter voorbereid bij Baerends langs. Het
is niet helemaal duidelijk wat Haanstra op dat moment al had gelezen en wat er-
na volgde, maar tot de eerste categorie behoorde zeker De naakte aap van de Brit-
se zoöloog Desmond Morris. Dit was een wereldwijde bestseller die hem op de
gedachte kan hebben gebracht dat in het thema een film voor een massapubliek
zat. Hij verdiepte zich in nog een boek van Morris,De mensentuin, en las Over
agressie bij dier en mens van de Oostenrijkse etholoog Konrad Lorenz, Spieden en
speuren in de vrije natuur van Tinbergen, African Genesis van de Amerikaan Ro-
bert Ardrey, Biologie van de Tien Geboden van de Duitser Wolfgang Wickler en
een niet nader genoemde publicatie van de Oostenrijker Irenäus Eibl-Eibes-
feldt. De laatste twee waren assistenten van Lorenz.

Al lezend raakte Haanstra gegrepen door het onderwerp en na het tweede ge-
sprek met Baerends diende hij in maart  onder de werktitel ‘Parallellen in
menselijk en dierlijk gedrag’ een aanvraag in bij het Productiefonds voor Neder-
landse Films. Het moest een bioscoopfilm van anderhalf uur worden. Natuur-
films waren er in overvloed, schreef Haanstra, maar daarvan zou zijn film zich
onderscheiden door voor het eerst de vergelijking tussen mens en dier als uit-
gangspunt te nemen. Hij wilde ethologische inzichten toegankelijk maken voor
een groot publiek, waarbij de toon er een van verwondering moest zijn. Het
fonds kende een subsidie van   gulden toe, het Amerikaanse bedrijfje
Unicorn Productions nam voor  gulden deel, Bert Haanstra Filmproduc-
tie voor  en de rest van de begrote  gulden kwam uit diverse an-
dere bronnen. Omdat de totale kosten uiteindelijk zouden meevallen, hoefde
het Productiefonds twee ton niet uit te keren.





Baerends werd wetenschappelijk adviseur en als tweede raadgever werd de bio-
loog Dick Hillenius aangetrokken, werkzaam bij het Zoölogisch Museum in
Amsterdam en tevens bekend als dichter en schrijver. De rol van deze adviseurs
was allesbehalve symbolisch. Meer dan bij enige andere Haanstra-film drukten ze
een stempel op het resultaat. De regisseur vond een wetenschappelijke basis es-
sentieel en het scenario waar hij met Koolhaas aan werkte, kwam tot stand in
voortdurend contact met Baerends en Hillenius. Er werden besprekingen gehou-
den, er werd van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat tussen Laren en Groningen
getelefoneerd en vele brieven gingen heen en weer tussen Laren, Groningen en
Amsterdam. Rolf Orthel was aangetrokken als regieassistent en coördineerde de
beraadslagingen. Een deel ervan legde hij vast in verslagen en samenvattingen. 

Algauw gebruikten Haanstra en Koolhaas de ethologische terminologie alsof
ze nooit anders hadden gedaan. De wetenschappers lieten omgekeerd hun me-
ning horen over de manier waarop een en ander kon worden omgezet in een pu-
blieksfilm. Zo stelde Hillenius een scène voor over ‘een Volkskrantachtige man’
die zegt: ‘Ik heb een kantoorbaan en met al die dierlijke geschiedenis heb ik niks
te maken. Instincten heb ik niet nodig; ik ben naar een goede school geweest.’

Dit idee werd niet gebruikt. 
De film, die Bij de beesten af ging heten, zou grotendeels worden opgebouwd

uit een enorme hoeveelheid opnamen van verschillende diersoorten, zowel in de
vrije natuur als in onderzoekscentra, om aan de hand daarvan elementen uit het
betoog zichtbaar te maken. Een deel van het overleg met de adviseurs ging dan
ook over praktische vragen als: welke dieren moeten dat zijn en waar zijn ze te vin-
den? Toen de opnamen uit verschillende delen van de wereld in de loop van de ja-
ren - binnenstroomden, kwamen Baerends en Hillenius regelmatig in
het projectiezaaltje in Laren kijken om hun commentaar te geven, al werd de be-
trokkenheid van Hillenius later minder omdat hij het te druk had. 

Sommige opnamen werden dicht bij huis gemaakt, bijvoorbeeld op Schier-
monnikoog, waar Baerends en zijn medewerkers zilvermeeuwen bestudeerden.
Een filmploeg ging langs bij het Max-Planck-Instituut voor gedragsfysiologie in
Seewiesen bij München, dat onder leiding stond van Konrad Lorenz, ’s werelds
beroemdste etholoog. Hier werd een proef met ‘inprenting’ vastgelegd: nadat
jonge ganzen uit het ei waren gekropen, liepen ze aan achter de eerste die ze za-
gen, of het nu hun moeder was of een mens. In een experiment met goudvinken
was te zien hoe ze de zang overnamen van de eerste die ze hoorden, in dit geval
een fluitende medewerker van het instituut die ze liederen bijbracht als Goldene
Abendsonne en Ein Jäger aus Kurpfalz. De essentie van deze proeven was dat niet
opvoeding voor jonge dieren belangrijk was, maar juist dat er na hun geboorte





een genetisch nauwkeurig bepaalde periode bestond, waarin ze bepaalde vaar-
digheden moesten leren, ongeacht van wie. 

Het grote werk aan de film begon in Tanzania. Haanstra legde contact met de
meestal in Afrika verblijvende Nederlander baron Hugo van Lawick. In eigen
land is hij nooit echt een begrip geworden, maar elders wordt Van Lawick tot de
grootsten onder de natuurfilmers gerekend. Zijn vrouw Jane Goodall bestudeer-
de al tien jaar chimpansees in het oerwoud van Gombe bij het Tanganyikameer,
een gebied dat inmiddels was uitgeroepen tot Gombe Stream National Park. In
 verscheen er een boek van Goodall over haar ervaringen in het oerwoud in
maar liefst  talen. De Nederlandse editie Mijn leven met chimpansees had een
voorwoord van prins Bernhard. De chimps werden een hoofdonderwerp in
Haanstra’s film en ook de Serengetivlakte, waar Van Lawick veel filmde, zou er
een grote plaats in krijgen. Wat Monument Valley is voor de western, is de Se-
rengeti voor de natuurfilm, aldus filmonderzoeker Nico de Klerk, en wat John
Ford was voor de ene was Hugo van Lawick voor de andere. Van Lawick filmde
er tientallen jaren en in zijn oeuvre werd het ecosysteem van de vlakte als één
groot geheel gereconstrueerd.  Aanvankelijk stelde Haanstra voor dat zijn Afri-
kaans-Nederlandse collega de opnamen in Tanzania zou maken, maar dit plan
was snel van de baan, waarschijnlijk omdat Van Lawick genoeg had aan zijn ei-
gen films. Hij was wel een attente gastheer, nam de praktische voorbereidingen
voor de expeditie ter hand, gaf inlichtingen over de te verwachten omstandighe-
den en regelde het vervoer. 

De belangrijkste hindernis in de voorbereidingen bleek de Tanzaniaanse bu-
reaucratie. Bert Haanstra schreef een brief om hulp aan prins Bernhard, want
het was hem duidelijk geworden dat filmprojecten in Tanzania ‘tenzij ze al bij
voorbaat een zekere goodwill genieten, soms met grote vertragingen rekening
dienen te houden’. Hij vroeg zich af of de prins ‘gezien Uw grote belangstelling
voor Tanzania en Uw bijzondere betrekkingen met de Overheid van dat land’ de
filmonderneming wilde aanbevelen. ‘Zonder twijfel zou daarmee het contact
met de autoriteiten in gunstige zin worden gestimuleerd.’ Inderdaad was Bern-
hard als koninklijk safariliefhebber en natuurbeschermer een bekende verschij-
ning in Tanzania en op verzoek van Soestdijk ondernam de Nederlandse ambas-
sade actie, waarna er snel beweging in de zaak kwam.

In de tweede week van december  arriveerden Haanstra, cameraman An-
ton van Munster en geluidsman Ed Pelster per vliegtuig in Dar es Salaam, waar-
na het verdere vervoer grotendeels per Landrover ging door een land dat toen
nog heel wat minder ontsloten was dan tegenwoordig. Bijna drie maanden
maakten ze opnamen, vooral in Gombe, op de Serengetivlakte en in de Ngoron-





gorokrater. Vaak werd er met twee camera’s gewerkt en was Haanstra tweede ca-
meraman. De kerstdagen vierden ze met de Van Lawicks in Gombe, waar het
echtpaar met enkele medewerkers in een paar prefabgebouwtjes woonde en
werkte, nadat de nederzetting eerst jarenlang uit alleen wat tenten had bestaan. 

De chimpansees verzamelden zich vrijwel dagelijks op een voederplaats die
vlak bij Goodalls kamp was gecreëerd en van deze omstandigheid maakten de
filmmakers gretig gebruik. De rushes werden vanuit Gombe naar het vertrouw-
de Technicolor-laboratorium in Engeland gestuurd. Toen Rolf Orthel ze in La-
ren bekeek, plaatste hij vraagtekens bij de beelden van die voederplaats. ‘Raar is
het, dat ik bij al dat materiaal soms denk, je ziet ze té mooi van dichtbij – een
soort reincultuur van chimpansees, die komen spelen op het grasveld bij mijn
achterdeur. Dat beeld is natuurlijk ingegeven door dat halve optrekje dat een en-
kele maal even in beeld is en waarvan ik wilde dat het dan maar even duidelijk in
beeld was. Dat geeft voor mij dat paadje dat ze af komen lopen ook een andere
betekenis: ze komen even uit hun feitelijke woon- en schuilplaats tevoorschijn
naar die open plek, waar ze eigenlijk niet thuis horen. Want ze wonen in dat on-
doordringbare oerwoud, waar je ze niet meer zo een twee drie kunt volgen.’ Het
optrekje is in de uiteindelijke film helemaal niet meer te zien; een deel van de op-
namen werd – vervolgens? – wel degelijk in het oerwoud gemaakt. 

Serengeti en Ngorongoro leverden beelden op van uiteenlopende diersoorten,
waaronder schitterende luchtopnamen van duizenden gnoes in een voorttrek-
kende kudde reikend tot aan de horizon. Vanaf de grond werden onder meer hy-
enahonden gefilmd die een verdwaald gnoekalfje opjagen en ten slotte verscheu-
ren. Orthel schreef in brieven en telegrammen aan de crew dat bijna alle ontvan-
gen opnamen er uitstekend uitzagen, maar na het eerste goede nieuws kwamen
volgende berichten lange tijd niet aan bij Haanstra en de zijnen, zodat ze in het
duister tastten over de resultaten van hun werk. ‘Wat afschuwelijk dat je geen be-
richt doorkreeg over de rushes!’ schreef Orthel. ‘Jullie moeten ons (mij) stijfge-
vloekt hebben.’ Wellicht tevergeefs stuurde de secretaresse van dienst vanuit La-
ren wekelijks een verslag over de toestand aan het thuisfront naar Tanzania, met
twee vaste bestanddelen erin: financiële mutaties en de voetbaluitslagen. 

Na de terugkeer van de crew in Laren begin maart , stonden er nog verschil-
lende andere grote reizen op het programma. Anton van Munster zou op de
Farøer-eilanden de jacht op walvissen gaan filmen, zodat Bert Haanstra alleen
naar de Verenigde Staten vertrok, waar hij assistentie kreeg van een Amerikaanse
cameraman, maar vaak zelf de camera bediende. Ze maakten opnamen in New
York en andere steden om te laten zien hoe de westerse mens zich – volgens een





van de stellingen uit de ethologie – met zijn hoogontwikkelde samenleving te ver
had verwijderd van zijn natuurlijke omgeving. Haanstra vond New York een
vreselijke stad, gloeiend heet, stinkend, benauwd, met veel lawaai. Al die gebou-
wen en mensen waren wel indrukwekkend, maar ‘veel meer beangstigend’. Er
heersten toestanden die toen in Nederland nog ongekend waren. ‘Wat vind je er-
van,’ schreef hij naar huis, ‘als je in een aantal delen van New York ’s nachts niet
op straat kunt lopen. Dat als je door een bepaald stuk van Broadway rijdt je ge-
acht wordt je autodeuren van binnen op slot te doen, omdat je kans loopt, bij
een stoplicht staand, beroofd te worden. Dat taxi’s brandkastjes met hun geld
daarin hebben, die vastgeschroefd zijn in de auto, dat je nooit met meer dan 
dollar mag betalen want ze kunnen (daarom) niet wisselen, enz, enz, enz. Leuke
stad hoor!… Geef mij maar de Verlengde Engweg.’

Ze bezochten eerst een laboratorium in Washington , waar proeven werden
gedaan met overbevolking bij muizenpopulaties, en trokken daarna met de auto
verder naar het westen. Naar een ander laboratorium in Madison (Wisconsin),
waar onderzocht werd hoe jonge resusapen zich ontwikkelden wanneer ze op jon-
ge leeftijd van hun moeder gescheiden werden. Naar Cheyenne (Wyoming), waar
de grootste jaarlijkse rodeo van het Amerikaanse westen werd vastgelegd en naar
Arizona en New Mexico waar opnamen bij indianen en observaties van woestijn-
dieren op het programma stonden. Aan de Californische kust voor Monterey film-
den ze zeeotters die stenen als werktuig gebruikten om schaaldieren mee open te
maken.De aandoenlijke beestjes deden dat door op hun rug in het water te gaan
liggen, een schelp of wat anders op hun buik te leggen en er dan met een steen op
te slaan die ze voor dat doel hadden opgezocht. Er waren in die jaren over de hele
wereld minder dan tweeduizend zeeotters en alleen door strenge beschermingsmaat-
regelen steeg het aantal weer. Na ongeveer anderhalve maand in Amerika vloog Haan -
stra vanuit Los Angeles terug naar huis. 

Onderwijl waren de voorbereidingen al in volle gang voor het hoogtepunt
van de productie, een expeditie naar South Georgia, een Britse eilandengroep in
het zuidelijkste deel van de Atlantische Oceaan niet ver van Antarctica. Haanstra
zou thuis blijven omdat de massa opgenomen materiaal die al in de studio lag
hem boven het hoofd dreigde te groeien. Er moest dringend geselecteerd en ge-
monteerd worden: van elke vijftien meter die was opgenomen kon er maar één
in de film worden gebruikt. 

Een ploeg van drie man zou de reis naar de kou maken: Orthel als unit-regis-
seur, Van Munster als cameraman en Jan Veen als wetenschappelijk begeleider.
Veen was een promovendus van Gerard Baerends met vele jaren onderzoekser-
varing op het onbewoonde waddeneiland Griend. 





Omdat ze op South Georgia meer dan drie maanden vrijwel afgesloten van de
buitenwereld zouden leven, moest de reis grondig worden voorbereid. Daar was
de British Antarctic Survey voor, het in Cambridge gevestigde onderzoeksinsti-
tuut voor de Zuidpool, dat ook het transport en gedetailleerde ‘niet vergeten’-lijs-
ten verzorgde. Buiten de standaardbenodigdheden gingen er reserveonderdelen
mee voor de camera’s, een radiozender en zware accu’s. Terwijl het Britse schip
Bransfield vanuit Southampton met hun voorraden op weg was naar het zuiden,
vertrok de crew per vliegtuig naar Uruguay. In de havenplaats Punta del Este gin-
gen ze aan boord om via de Falklandeilanden op hun bestemming te komen. On-
derweg inspecteerden ze in het ruim de kisten met hun voorraden. Daar troffen
ze ook de bestelde aardappelen in blik aan, genoeg voor een langdurig verblijf.
Helaas stond er in kleine lettertjes op: ‘Met muntsmaak.’ Een hopeloze neventaak
van de expeditie werd deze doordringende smaak uit het eten te verdrijven. Op 
november kwam South Georgia in zicht met zijn  kilometer lange hoofdei-
land van zwarte rotsen, sneeuw, gletsjers en hier en daar een plukje groen. Onher-
bergzaam en majestueus. Tijdens de zuidelijke winter zat er maar een handjevol
mensen, in de zomer verbleven er enkele tientallen: onderzoekers en verder wat
lui die de aanlegplaats King Edward Point draaiende hielden. Daar tegenover
stond een omvangrijke dierenbevolking bestaande uit koningspinguïns, macaro-
nipinguïns, zeehonden, zeeolifanten, albatrossen en andere soorten.

Het jachtgebied van de Nederlanders werd de Bay of Isles aan de noordkant
van het hoofdeiland. Ze werden vanaf een verbindingsschip met rubberboten
aan land gebracht en in ruim honderd dagen zetten ze op verschillende plaatsen
rond de baai hun kamp op: een kleine gele hut en voor ieder een eigen tentje. Het
meest spectaculaire uitzicht waren de hellingen met duizenden en duizenden
koningspinguïns met hun zwart-wit-goudgele kleuren. De door elkaar krijsende
dieren maakten een oorverdovend lawaai, waardoor geluidsopnamen vrijwel
onmogelijk waren. Een probleem was ook temidden van die massa de gedragin-
gen van een individuele pinguïn te volgen, wat deels kon worden opgelost door
gewoon tussen de beesten door te lopen en er met de camera pal voor te gaan
staan. De dierenpopulatie van South Georgia was tamelijk gemakkelijk te bena-
deren, getuige ook de opnamen van enkele albatrossen die een mooie scène in
Bij de beesten af opleverden. In een brief die via een passerende boot kon worden
meegegeven schreef Orthel aan Haanstra: ‘Na nog een dag geduld eindelijk een
mooie baltstoestand, met drie vogels; een vrouwtje en  mannen daaromheen.
Twee baltsen. De derde loopt eromheen en probeert aandacht te trekken. Ten-
slotte druipt ie af. Anton heeft op  meter gezeten met de handcamera, ikzelf zat
op statief iets verderaf.’ Ze legden een schitterend ballet vast van aantrekken en





afstoten tussen de drie reuzenvogels. In dezelfde brief schreef Van Munster: ‘De
opnamen gaan fijn hier, we praten er uiteraard zeer veel over en proberen ons
steeds voor te stellen hoe jij het gedaan zou hebben en vooral hoe je het materiaal
dat we hier verzamelen kunt gebruiken in je film.’

De communicatie met het thuisfront was moeizaam. Via de eigen radiozen-
der werden in code telegrammen verstuurd naar een station in Zuid-Amerika en
vandaar verder naar Nederland. Zo ontstond er in Laren enige paniek toen er
een bericht binnenkwam waaruit werd afgeleid dat de crew na geruime tijd nog
maar drie onderwerpen had gefilmd. ‘Je moet inderdaad gedacht hebben,’
schreef Orthel in voornoemde brief, ‘wat doen ze in hemelsnaam allemaal, pas 
onderwerpen etc. Maar ik wist niet beter of we zouden pas seinen als we iets af
hadden.’ De mannen in het verre zuiden kenden hun regisseur al langer dan van-
daag en schilderden in hun brief zelf alvast wat hij wel gedacht zou hebben: ‘Zie
je wel, het valt tóch tegen etc. etc. Dit laatste dan speciaal ’s ochtends, als ze je net
vroeg uit bed hebben gebeld. Wie weet voor een van onze telegrammen.’

Begin februari  verlieten ze South Georgia en op de Falklands scheidden
zich hun wegen. Jan Veen bleef langer in het zuidpoolgebied voor onderzoek.
Rolf Orthel had bericht ontvangen over een familielid dat ernstig ziek was, wist
een lift met een marinevliegtuig te krijgen en was via wat omwegen anderhalve
dag later in Nederland. Anton van Munster ging op de Bransfield met het ge-
schoten filmmateriaal verder naar Zuid-Amerika en vandaar naar huis. 

Hoewel er nog wat opnamen gemaakt moesten worden, kwam nu de montage
voor Bij de beesten af in het middelpunt te staan. De globale opbouw van de film
stond al vast: een intro waarin allerlei aspecten van diergedrag en de relatie tus-
sen mens en dier kort werden aangestipt, daarna een groot middengedeelte
waarin dieper op het gedrag van dieren werd ingegaan en een slotgedeelte over
menselijk gedrag, waarbij parallellen zouden worden getrokken met het dierge-
drag dat eerder al te zien was geweest. Een tegenslag voor Haanstra was dat An-
ton Koolhaas zich zomer  terugtrok. Al diens aandacht werd opgeëist door
de Filmacademie waar hij directeur was, door schrijfverplichtingen bij diverse
bladen en door zijn vele commissielidmaatschappen. Intussen verwachtte zijn
uitgever jaarlijks een nieuw boek. ‘Ik verzoek je in ieder geval te begrijpen,’
schreef hij Haanstra, ‘dat het doodgewoon een zaak is van echt niet kunnen, dat
je de laatste tijd zo’n minimale steun van me gehad hebt, terwijl ik niets liever
zou doen dan even nauw met je te werken als met “Alleman” en “De stem” het
geval is geweest.’ Zo viel voor de regisseur een belangrijk oriëntatiepunt weg.
Tegen het einde van de productie, toen de montage al ver af was, schreef Kool-
haas alsnog het commentaar.





In de eindfase van de productie kwamen Orthel en Haanstra met elkaar in bot-
sing. Orthel schreef een brief van drie kantjes waarin hij bedenkingen uitte bij
de voorgenomen opzet van de film. Zoals we nog zullen zien had hij grote moeite
met het slotgedeelte. Hij erkende dat hij ‘zeer laat’ met zijn bezwaren was, maar
liet toch weten dat hij het moeilijk vond ‘van harte mee te blijven doen, als ik het
gevoel heb dat het minder goed wordt dan misschien wel zou kunnen’. Op dat
moment was het voor Haanstra al niet meer van belang of Orthel gelijk had of
niet. Toen deze op  juni  zijn brief schreef, waren er nog ruim drie maan-
den voor montage gereserveerd. De door Haanstra zelf bepaalde deadline voor
de eindmontage was  oktober . Daar viel nauwelijks aan te tornen: hij
richtte zich op een groot publiek en Bij de beesten af moest wat hem betrof dan
ook tijdens de bioscoopdrukte van de kerstdagen in de bioscoop zijn. Met deze
kerstformule had hij bij Alleman en De stem van het water uitstekende ervaringen
opgedaan en al was hij een gedreven regisseur, hij was ook een zakelijk denkende
producent. Bovendien begonnen de omvang van het project en de eisen die het
stelde mentaal toch al steeds zwaarder op hem te drukken. Het verlangen er een
punt achter te zetten groeide. Tegen het blad Studio zei hij: ‘Ik heb vaak diep in
de put gezeten en gedacht: “Waar ben ik in godsnaam aan begonnen.”’ Haan-
stra moet Orthels kritiek na de tweeënhalf jaar productietijd hebben opgevat als
een soort muiterij in het zicht van de haven. Het leidde tot een breuk van jaren.
Pas later kwam het tot een emotionele verzoening, waarbij de twee elkaar in de
studio te Laren welhaast huilend in de armen vielen.

Haanstra zocht contact met Wim Verstappen en Pim de la Parra voor een bij-
drage aan Bij de beesten af. De vroegere Skoop-redacteuren ‘Pim en Wim’ waren
toen met hun productiebedrijf Scorpio op het hoogtepunt van hun roem. Hun
seksfilm Blue Movie () over een figuur die net uit de gevangenis komt, in de
Bijlmer gaat wonen en daar ontdekt dat de seksuele mores tijdens zijn afwezig-
heid een stuk vrijer zijn geworden, trok , miljoen bezoekers. Na de films die ze
in de jaren zestig voor veelal kleine kring hadden gemaakt, behoorden ze nu zelf
tot de gevestigde filmmakers en zo veranderde ook hun relatie met Bert Haanstra.
Af en toe uitten ze nog scherpe kritiek, maar al in hadden ze hem een serieus
voorstel gedaan voor een gezamenlijke Haanstra/Scorpio-film. Na Blue Movie
dacht Haanstra van zijn kant: ik vraag die jongens voor de beestenfilm een scène
te draaien over seksueel gedrag bij de mens. Het moest een bedscène worden
waarin de camera na verloop van tijd zou uitzoomen, zodat de filmset in beeld
kwam en duidelijk werd dat de menselijke seksualiteit het stadium van de pure
voortplanting voorbij was. Hier zou dus ook op verschillen tussen mens en dier
worden gewezen. Verstappen wilde het werkje wel op zich nemen, maar als ie-





mand hem wat vroeg, moest hij rekening houden met verderstrekkende belang-
stelling. Er ontspon zich een briefwisseling waarin Verstappen allerlei twijfels
uitte en Haanstra uiteindelijk besloot zijn voorstel in te trekken. Hij bedankte
Verstappen voor de fles cognac die deze daarop had gestuurd en voegde eraan
toe: ‘’t Verheugde me dat je het tenslotte toch jammer vond, maar berouw komt
nog steeds na de zonde.’

Een leuk verzetje tijdens het monteren was het bezoek dat prins Bernhard met
enkele vrienden aan de Verlengde Engweg bracht om alvast wat van de beesten-
film te zien. Even later stuurde Bernhard twee oude films van regisseur Frédéric
Rossif naar Laren met de vraag wat Haanstra ervan vond. De ene film ging over
dieren, de andere over koning Ludwig  van Beieren. In zijn per kerende post ge-
geven antwoord schreef Haanstra: ‘De naam van deze bekende Franse filmer staat
er al bij voorbaat borg voor dat het om goed werk gaat.’ Maar of de prins belang-
stelling had voor een historische documentaire over Ludwig  betwijfelde hij.

Een echte premièreavond werd niet gehouden, maar op dinsdag december 

werd Bij de beesten af aan de pers gepresenteerd. Vrijwel alle vragen van de aanwe-
zige journalisten werden beantwoord door Gerard Baerends, wat sommigen nogal
merkwaardig vonden. Bert Haanstra vond het juist logisch, liet hij weten, want de
etholoog wist nu eenmaal meer over het onderwerp dan hij.Hij maakte zijn film-
werk vergaand ondergeschikt aan het goede doel: de toeschouwers moesten van
belangrijke inzichten op de hoogte worden gebracht, daar ging het om. Diezelfde
week, kort voor Kerstmis, ging de film draaien in negentien Nederlandse theaters. 

In de eerste twintig minuten van Bij de beesten af worden met een snelle opeen-
volging van kleurige dierenbeelden uit alle windstreken enkele grondgedachten
uit de traditionele evolutieleer aangestipt. De soort overleeft door zich aan te pas-
sen aan de leefomgeving. Voortplanting is een dwang om de soort in leven te hou-
den. Jagen, doden en vluchten zijn middelen om te overleven. De betrekkingen
tussen mens en dier worden in het begin tamelijk lichtvoetig behandeld, al klinkt
er af en toe cynisme, bijvoorbeeld bij de opsomming van uitgeroeide diersoorten
of tijdens een rodeo, waar de commentaarstem – Haanstra zelf – zegt: ‘En dan de-
ze sport, voor wie sportief genoeg is om met een ring de geslachtsdelen van heng-
sten en stieren in te snoeren. Het doet pijn, maar ze bokken véél beter.’ Of bij een
huisdierenbegraafplaats: ‘De liefde voor het dier is onvergankelijk en voor zover
we ze niet opvreten, is geen graf mooi genoeg voor ze.’ Hoewel mensen minder
sterk en minder snel zijn en slechter kunnen zwemmen, lopen en vliegen, hebben
ze dankzij hun denkvermogen macht over dieren, zo wordt geconstateerd. 





Dan volgt de overgang naar het tweede gedeelte, de vijftig minuten waarin het
alleen over diergedrag gaat en verschillende aspecten daarvan uitvoerig worden
belicht. Dat dieren niet altijd zo ver van mensen af staan als we geneigd zijn te
denken, is te zien aan enkele soorten die tamelijk doelgericht gereedschappen
toepassen: chimpansees gebruiken stokjes om mieren uit de grond te halen,
Egyptische gieren stenen om een ei te breken, zeeotters stenen om schaaldieren
open te maken. Bij beelden van de leefwijze van verschillende dieren worden on-
derwerpen als aanpassing aan het landschap, territorium, vluchten en aanvallen,
hiërarchie en communicatie toegelicht. 

In het derde deel wordt dan tot slot zichtbaar gemaakt dat ook mensen graag
bij een groep horen, een eigen territorium willen, in een hiërarchie leven en on-
willekeurig gevoelig zijn voor tekens en signalen, dat pasgeboren mensen net als
resusapen voeding, warmte en aandacht van de moeder moeten krijgen omdat
ze anders later ontsporen. Uit de vergelijking van mens en dier kunnen we wat
leren, zegt het commentaar. Wanneer in een onderzoek het gedrag van witte
muizen wordt vergeleken met dat van soortgenoten in een overbevolkt hok, is
het verschil spectaculair. In het laatste geval heerst ‘overprikkeling, wanorde,
verloedering’. Dat is zacht uitgedrukt: we zien muizenkannibalisme. Hierop
volgen beelden van de toen veelvuldige botsingen tussen studenten en politie,
met daarbij de tekst: ‘Ook in de menselijke samenleving leidt te grote dichtheid
tot overprikkeling en ontsporing.’ In zeker opzicht is de mens erger dan het dier,
stelt het commentaar, want dieren moorden niet voor een theorie, ideologie of
geloof. Mensen zijn ‘de enige massamoordenaars van de eigen soort’. Dankzij
zijn denkvermogen heeft de mens de aarde in beslag genomen ‘zonder aan de ge-
volgen te denken’. Naast verdwijning van andere soorten is grootschalige mi-
lieuvervuiling een van die gevolgen. Aan het slot is het motto: ‘Aan ons is het om
te overleven, niet om te verdwijnen als een zichzelf uitroeiende soort.’ 

Haanstra hield zich niet altijd aan de opvattingen van Gerard Baerends. Bij de
resusaapjes benadrukte hij bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder ze op-
groeiden. Baerends had al in het begin van hun samenwerking geschreven dat
jongen niet onwetend ter wereld komen, ‘ze bergen in zich een genetische code’.
En toen al vervolgde hij: ‘Ten onrechte geeft het scenario op tal van plaatsen de
indruk, dat leren van ouders of van andere dieren, eventueel door afkijken, een
belangrijke rol zou spelen.’ De regisseur bleef in het eindresultaat soms toch bij
de opvatting dat de opvoeding essentieel was. 

De meeste recensenten waren het erover eens dat Bij de beesten af een ‘erg fraai
kijkspel’ was, ‘een uniek epos vol kijkervaring’. Over de inhoud liepen de menin-





gen meer uiteen. De een zag er slechts een poging in vragen op te roepen, de ander
sprak van een meesterwerk, ‘alleen niet op grond van de pseudo-wetenschappe-
lijkheid ervan, maar juist dankzij dat “eerlijke” en dankzij de directheid in het re-
gistreren door Haanstra’s filmploeg. De wetenschappelijkheid is soms zelfs ver te
zoeken.’ De kritiek deed denken aan wat Rolf Orthel eerder aan Haanstra had
geschreven: ‘De al gemonteerde stukken van het mensendeel geven een gevoel
van grote haast, soms is het bijna meeslepend, maar misschien meer door het tem-
po van de montage, dan door wat je eigenlijk ziet. Je hebt jezelf de opdracht gege-
ven om mensen en dierengedrag te vergelijken, en daarbij vraag ik me af, of je dat
soms niet te letterlijk neemt, zodat je een vergelijking maakt, die op zichzelf wel
waar is, maar die een “nou ja, en wat dan nog”-effect heeft.’

Wim Verstappen schreef een recensie in Vrij Nederlandwaarin het hem speet
te moeten melden dat Bij de beesten af aan hem niet besteed was. Haanstra had
zelf alsnog een overigens zeer korte seksscène opgenomen, die Verstappen ty-
pisch Nederlands in zijn passieloosheid noemde. In een brief aan Haanstra had
ook hij al kritische kanttekeningen geplaatst bij het laatste deel van de film: ‘Ge-
lieve ze te zien als aanmerkingen van een slecht geïnformeerde gek.’ Volgens Ver-
stappen werd er in de apotheose veel te veel bijgehaald en werd het te belerend.
‘De kijker is mateloos gefascineerd door de onderwerpen doomsday, mens&dier,
en dat is de kracht van de film, maar: dezelfde kijker is uiterst kritisch tegenover
alles wat hem op dit punt voorgeschoteld wordt.’ Hij adviseerde het te houden
bij de ‘zeer rijke associaties’ over het verband tussen mens en dier in plaats van ze
aan het einde te concretiseren. ‘Soms vraag ik mij af of er wel mensen in die twee-
de helft [bedoeld is het laatste gedeelte] moeten komen.’

In dezelfde trant schreef Elsevier: ‘De geforceerde vergelijkingen met de mens
die erin getrokken worden nemen Haanstra’s fans (hopelijk) wel op de koop
toe.’ De toeschouwers lijken er inderdaad weinig problemen mee te hebben ge-
had. Het aantal bioscoopbezoekers in eigen land lag spoedig op ruim  .
Er mocht misschien wat op de film aan te merken zijn, de regisseur wist door vast
te houden aan zijn eigen opzet in grote lijnen toch zijn doel te bereiken: zijn pu-
bliek aan het denken te zetten over observaties en ideeën uit de ethologie. Bij de
positieve ontvangst zal de groeiende zorg over het milieu ongetwijfeld een rol
hebben gespeeld. Het alarmerende Rapport van de Club van Rome van een in-
ternationale groep wetenschappers was dat jaar verschenen. Van de wereldwijde
Engelstalige oplage van het rapport werd de helft door Nederlanders gekocht.

Overal in het land ontstonden nieuwe milieugroepen en organisaties, in het
Rijnmondgebied sloeg de luchtvervuiling de mensen letterlijk op de keel en
Haanstra hoefde niet ver weg om rivieren en kanalen vol smerig schuim en dode





vissen te filmen. Door chemische vervuiling was zwemmen in veel open water
schadelijk voor de gezondheid geworden. Geen wonder dat toeschouwers de
moraal van Bij de beesten af aanvaardden. Het ging ze niet om de details maar om
de conclusie: zo kon het niet verder.

Toch waren er ook toeschouwers met kritiek. Ze vonden dat door de vergelij-
king met dieren de waardevolle specifiek menselijke kanten te veel ontbraken.
‘Dat je mens kunt worden,’ zoals iemand in een brief aan de regisseur schreef.

Dominee R.J. Voorhaar in Hengelo wijdde een preek aan ‘Bert Haanstra, de bees-
ten, de bijbel en wij’, waarin hij opmerkte dat er meer verschillen waren tussen
mens en dier dan Haanstra liet zien. Want hoeveel overeenkomst er ook mocht
zijn tussen aap en mens, ‘hij heeft ons geen beeld kunnen geven van een aap die
z’n Schepper looft of die echt bidt’. Zuster Jeanne Bellens uit het Klooster van het
Heilig Graf bij het Belgische Turnhout schreef in een brief dat zij het jammer
vond dat het positief menselijke zo weinig in de film aan bod kwam. ‘Trouw in
goede en kwade dagen, dankbaarheid, onbaatzuchtige liefde, bewondering, eer-
bied, drang naar het oneindige, geloof in én verering van God, ja, intieme om-
gang met God: al die sublieme menselijke dingen, ze worden niet vernoemd.’

Ook de soms gruwelijke beelden van dieren die verslonden worden riepen re-
acties op. Een van de recensenten meldde afgrijzen onder de toeschouwers, een
briefschrijver berichtte over een ‘angstige, beklemmende stilte in de zaal’. An-
deren vroegen waarom de filmers niet hadden ingegrepen terwijl zo’n dier ter-
gend langzaam voor hun ogen werd verscheurd. Daar hadden ze zelf ook over ge-
aarzeld, zei Haanstra in een interview,want ook zij hadden het moeilijk aan kun-
nen zien, maar ze verzoenden zich met de gedachte dat je ‘dagwerk zou hebben
als je aan het redden zou gaan’. Elders merkte hij op dat ze één keer een halfdood
dier hadden afgemaakt. Maar hij distantieerde zich van de methode van Walt
Disney, die het de toeschouwers in zijn natuurfilms te veel naar de zin maakte.
Door niet te tonen ‘dat de meer sympathieke dieren leed wordt aangedaan’,
deed Disney de werkelijkheid geweld aan.

De discussies veranderden weinig aan de nieuwe Haanstra-zegetocht die ook in-
ternationaal verder ging. Op de filmmarkt van het festival van Cannes werd de
film binnen enkele dagen aan veertien landen verkocht en uiteindelijk werd hij
volgens Haanstra in meer dan honderd landen in de bioscoop uitgebracht of op
televisie vertoond. De Engelstalige versie Ape and Super Ape leverde Haanstra
na Glas en Alleman een derde Oscar-nominatie op, alweer een unicum in de Ne-
derlandse cinema. De regisseur ging dit keer zelf naar Los Angeles om deel te ne-
men aan het circus dat aan de Oscar-toekenning voorafgaat: dineren met be-





langrijke figuren en de film vertonen aan zoveel mogelijk van de honderden le-
den van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die allemaal stem-
recht hebben. In New York organiseerden de Amerikaanse coproducenten een
voorstelling voor leden van de Academy die aan de oostkust woonden. Uitein-
delijk won echter de Amerikaanse documentaire Marjoe over een evangelist die
een oplichter bleek. 
Ape and Super Ape was de openingsfilm van het London Filmfestival en voor

de Franse versie gingen Haanstra en Jacques Tati in Parijs langs bij de grote regis-
seur en producent Jean-Pierre Melville. Die stelde enthousiast voor dat hijzelf
het commentaar in zou spreken nadat hij dit eerst zou laten bewerken door een
groep Franse deskundigen. Maar Haanstra vond Melvilles stem niet geschikt en
voelde nog minder voor diens wijzigingsplannen, die pijnlijk herinnerden aan
de Alleman-perikelen met Tati. Uiteindelijk werd het Franse commentaar zon-
der grote veranderingen ingesproken door Jean Desailly, acteur in talrijke Franse
films uit de jaren vijftig, zestig en zeventig, tevens bekend als commissaris Maigret
uit de gelijknamige televisieserie.
Bij de beesten af leidde even later ook nog tot een opdracht van het ministerie

van . Haanstra was immers de voor de hand liggende kandidaat voor het
maken van een korte film over de noodzaak om net als in Afrika ook in Neder-
land meer nationale parken te creëren. De Hoge Veluwe, de Veluwezoom en de
Kennemer Duinen waren al zulke parken, maar het moesten er  worden. Toen
hij rond de jaarwisseling - het groene licht kreeg voor Nationale par-
ken… noodzaak, nodigde hij een aantal deskundigen uit voor een brainstorm-
sessie in de Utrechtse Holiday Inn. Gerard Baerends en Jan Veen waren er weer
bij. Met hulp van de experts werd een lange lijst van in ons land voorkomende –
deels bedreigde – vogels, bloemen en planten opgesteld, met de beste tijdstippen
om ze te filmen en de plaatsen waar ze voorkwamen. In vrijwel alle provincies
waren meerdere locaties waar op uiteenlopende dagen en uren opnamen moes-
ten worden gemaakt. Wat dat betreft was het een wat kleinschaliger herhaling
van Bij de beesten af. De logistieke problemen werden voortvarend opgelost, me-
de dankzij het organisatietalent van Yvonne Vluggen, die producent van de film
was. Nationale parken…noodzaak toont in spectaculaire kleuren dat je voor
landschapsschoon en adembenemende flora en fauna in eigen land terecht kunt.
Aan de film is af te zien dat cameraman Anton van Munster een eersteklas na-
tuurfilmer was geworden. Hij ging zich in de volgende decennia steeds meer op
dit specifieke genre toeleggen en kreeg er een internationale reputatie mee, on-
der meer als cameraman van Hugo van Lawick.





Bij de beesten afwerd in ethologische kring intussen een alom gewaardeerde film.
Baerends wijdde er een lang stuk aan in het toen nog meer wetenschappelijk ge-
oriënteerde weekblad Intermediair en hield lezingen met filmvertoning voor de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, de
kaderschool van de politie in Zutphen, het Studium Generale van de Technische
Hogeschool Eindhoven, de Vereniging van Leraren in de Biologie en op nog veel
meer plaatsen. In Canada maakte hij met de film een tweeweekse tournee langs
verschillende universiteiten. Niko Tinbergen, die hoogleraar dierengedrag in
Oxford was geworden en net samen met Konrad Lorenz de Nobelprijs voor fy-
siologie of geneeskunde had gekregen, leidde najaar  de Londense première
van de film in en ook zoöloog Desmond Morris gaf hier acte de présence.

Een ander hoogtepuntje was het symposium over Bij de beesten af dat op  fe-
bruari  in het Koninklijk Paleis in Amsterdam werd gehouden in aanwezig-
heid van prinses Beatrix en prins Claus. Zoals in het programma stond: ‘Voor de
studie van het gedrag, individueel en sociaal, bestaan nogal wat barrières tussen het
gebied van de mens en dat van het dier. De film van Haanstra kon met artistieke
vrijheid een aantal van deze barrières negeren. De vraag of die barrières moeten
blijven bestaan of dat er in de toekomst een synthese mogelijk is tussen de psycho-
logische en sociologische vakken aan de ene kant en de ethologische (biologische)
aan de andere kant moet beantwoord worden door vakmensen van de betreffende
richtingen.’ De koninklijke familie vond dat het Paleis op de Dam een functie
moest krijgen in het culturele leven van de hoofdstad en in dat kader stond ook dit
symposium. Onder de  genodigden waren prominente vertegenwoordigers uit
cultuur, wetenschap en politiek. Eerst werd de film voor de gasten gedraaid in de Tu-
schinski-bioscoop, waar Haanstra de ereplaats naast Beatrix kreeg. Baerends leidde
de film in en ten paleize spraken drie buitenlandse wetenschappers die de ethologie
een warm hart toedroegen over de noodzaak dat andere wetenschappelijke richtin-
gen ervan leerden. Hun toespraken waren weinig confronterend, zodat een paar
aanwezige journalisten meldden dat het vooral saai was geweest. Tijdens de discus-
sie met het publiek ging het wat scherper toe. Wim van Dobben, directeur van het
Instituut voor Oecologisch Onderzoek in Arnhem, zei dat – anders dan de film sug-
gereerde – muizen bij overbevolking pas tot moord en doodslag vervielen wanneer
de veranderingen te snel gingen. Een andere aanwezige noemde de suggestie dat
studentenonlusten gevolg waren van overbevolking ‘een simplistische, gevaarlijke
causaliteit’, welke opmerking volgens een verslaggever met ‘een schuchter “links”
applaus’ werd begroet.

Meer dan in het paleis duidelijk werd, waren de meningen onder wetenschap-
pers en intelligentsia verdeeld, niet speciaal over Haanstra’s film, maar over de





ethologie in het algemeen. Er werd in die jaren een fel debat gevoerd over nature
or nurture, aanleg of opvoeding: was het gedrag van mensen gevolg van wat ze er-
felijk hadden meegekregen of van hun opvoeding en omgeving? Nu, aan het be-
gin van de eenentwintigste eeuw, bestaat er brede consensus over dat zowel na-
ture als nurture, zowel erfelijke eigenschappen als opvoeding een rol spelen en is
de nogal rigide of-of-discussie van de jaren zeventig deels achterhaald. Hoe de
verhouding tussen beide factoren exact ligt, is een discussie die van de opinieko-
lommen toen is verhuisd naar vaktijdschriften en wetenschapsbijlagen nu. 
Bij de beesten af werd onderdeel van het publieke debat dat in Nederland over

de ethologie werd gevoerd. De twee hoofdrolspelers hierin waren verdediger
Dick Hillenius, bioloog-dichter en tevens adviseur van Haanstra, en bestrijder
Rudy Kousbroek, die was opgeleid als wis- en natuurkundige maar vooral be-
kend was als essayist. Beiden manifesteerden zich veelvuldig in discussies in
kranten en tijdschriften. Anderhalve week voor Bij de beesten af uitkwam, en
zonder direct verband daarmee, hield Kousbroek in Leiden de Huizinga-lezing
Ethologie en cultuurfilosofie, waarin hij de ethologie als wetenschappelijke disci-
pline en in het bijzonder de opvattingen van Hillenius onder vuur nam. Met
een citaat van de historicus Johan Huizinga als uitgangspunt, zei Kousbroek:
‘Ook ik denk dat de mensen in staat zijn om te willen zich niet te gedragen als
“roofdieren”, en dat hun gedrag in de sociale betekenis niet bepaald wordt door
hun instincten maar door hun cultuur.’ 

Hier laat Kousbroek de redelijke stelling dat de mens geen roofdier hoeft te
zijn en niet alleen instinctief leeft, uitlopen op een simplisme. Door er een on-
verzoenlijke tegenstelling van te maken wordt immers ontkend dat óók ‘instinc-
ten’, met andere woorden erfelijke factoren, een belangrijke rol kunnen spelen.
Elders in zijn lezing nuanceerde Kousbroek dit wel, maar aan het einde riep hij
toch weer uit: ‘niet natuur, maar cultuur.’ Dergelijke categorische uitspraken
hoorden bij de gepolariseerde jaren zeventig. Aanhangers van de ethologische vi-
sie konden net zo uit de hoek komen. Zo verklaarde Hillenius in het boek-bij-
de-film Bij de beesten af ‘dat de mens volledig onderworpen is aan natuurlijke
wetten’. Op andere momenten was Hillenius voorzichtiger en pleitte hij voor
een synthese tussen bevindingen uit de ethologie en inzichten uit psychologie en
sociologie.

De algemene ideeën die in het laatste halfuur van de film naar voren komen,
werden in de jaren zeventig ondanks onderlinge verschillen door de meeste etho -
logen gedeeld. De verschillen lagen in de nuance en vooral in de praktijk van de
wetenschapsbeoefening: ging Konrad Lorenz als wetenschapper ver in zijn uit-
spraken over de overeenkomsten tussen mens en dier, Niko Tinbergen beperkte





zich veel meer tot empirisch onderzoek naar diergedrag. Frans de Waal, een etho -
loog die vooral in later jaren op de voorgrond trad, beperkt zich in zijn weten-
schappelijke onderzoek tot het gedrag van dieren en reserveert speculaties over
mensen grotendeels voor publieksboeken. Maar de meesten gingen dus mee met
de opvatting dat overbevolking en milieuvervuiling gevolg waren van het feit dat
de mensheid een wereld had geschapen waarin zij haar natuurlijke omgeving
was ontgroeid. De verstandelijke vermogens van de mens hadden zich zo snel
ontwikkeld dat de evolutie van zijn natuurlijke instincten hierbij was achterge-
bleven. Aloude neigingen tot groepsvorming en territoriumdrift waren door dit
denkvermogen de vorm aan gaan nemen van hypermodern wapentuig en ideo-
logische rechtvaardigingen. 

Dat de mens in tegenstelling tot het dier moordt om ideologische of godsdien-
stige redenen en het dier zo de mens een spiegel voorhoudt, was een gedachte die
de pacifistische Bert Haanstra bijzonder aansprak. Waar het fout was gegaan had
Stanley Kubrick een paar jaar eerder al onvergetelijk in beeld gebracht in : A
Space Odyssey. In de scène waarin de overgang van aap naar mens wordt verbeeld
met een aap-mens die voor het eerst in de geschiedenis met een wapen een soort-
genoot doodslaat. Het kan haast niet anders of Kubrick had Lorenz gelezen, want
in diens bekendste boek – in het EngelsOn Aggression geheten, door Haanstra in
het Nederlands gelezen als Agressie bij mens en dier– wordt dit moment al beschre-
ven. 

Lorenz en de zijnen geloofden aan de andere kant wel dat alles dankzij het
menselijke verstand ook weer ten goede kon keren: essentieel hiervoor was dat de
mens meer inzicht kreeg in zijn eigen instincten.Veel ethologen wilden naar een
samenleving die niet botste met de erfelijke eigenschappen van de mens, een ‘na-
tuurlijker’ omgeving waar de realiteit van deze instincten werd erkend. De hec-
tiek van de wereldmetropolen, de massa’s die dicht op elkaar leefden en de mi-
lieuvervuiling waren naar hun mening uitingen van wat er mis was gegaan, maar
de voorstellen voor een alternatief bleven vaag. 

Tien jaar geleden maakte nog niemand zich druk om milieuproblemen, zei Haan-
stra rond het uitkomen van Bij de beesten af in een interview. Als je welvaart wilde
uitdrukken, deed je dat met rokende schoorstenen. De tijden waren veranderd en
hijzelf was veranderd, al moet dit laatste nu ook weer niet worden overdreven.
Niettemin was Bij de beesten af de meest activistische film uit zijn loopbaan. De al-
les-moet-anderssfeer van het decennium kwam hij tegen in zijn directe omgeving.
Zijn echtgenote sympathiseerde op wervende wijze met de , zijn zoon Rimko
werd er lid van en zoon Jurre had het marxisme bestudeerd. Het vooruitgangsop-





timisme en het vanzelfsprekende vertrouwen in het leven dat veel van Bert Haan -
stra’s eerdere films kenmerkte, leek te zijn omgeslagen in pessimisme over de toe-
komst. In de jaren zeventig werden thema’s als vrouwenemancipatie, democratise-
ring, seksuele revolutie en vakbondsstrijd actueel voor grote delen van de Nederland-
se bevolking. Hierbij moet wel worden bedacht dat zelfs bij de Kamerverkiezingen
die in  zouden leiden tot het beroemde kabinet-Den Uyl, de verkiezingsuitslag
een verhouding te zien gaf van  zetels voor de rechtse partijen en  voor de link-
se, waarbij ’ tot links is gerekend. Maar doordat rechts en centrum iets opscho-
ven naar links, bestond er toch een soort ‘progressieve consensus’. Bert Haanstra
was iets activistischer in een tijd waarin ook de verhoudingen in het land enigszins
verschoven. Intussen bleef hij toch vooral de genuanceerde humanist die zich als
vanouds op iedereen richtte, inclusief de zogeheten zwijgende meerderheid.

‘Ik vind de overbevolking de grootste bedreiging van de mensheid,’ verklaar-
de hij. ‘’t Leidt niet alleen tot verhoging van de agressiviteit, maar vooral ook tot
overgebruik van natuurlijke hulpstoffen en vermeerdering van afvalproducten.
We moeten de zaak bijsturen, ook al vraagt dat impopulaire stappen… Een ze-
ker optimisme valt te putten uit het feit, dat de dwang en de wil tot voortleven
blijven bestaan, dat die in elk levend wezen aanwezig is. Daarom zie ik de toe-
komst van de mensheid niet met meer vrees tegemoet als ieder ander. Wel geloof
ik, dat een aantal catastrofen onvermijdelijk is; waarna het aan de mens ligt om
daar lessen uit te trekken.’ Hij vond dat de mensheid een leefmilieu had gescha-
pen dat zijn eigen ondergang dreigde te worden. Dat het geen bevlieging was,
bleek uit verschillende latere interviews, zoals een gesprek met Vrij Nederland uit
, waarin hij opnieuw zei dat hij zeer somber over de toekomst was. ‘Ik ben
ervan overtuigd dat we geen vijfentwintig jaar meer halen. De ontwikkelingen
rond kernwapens en kernenergie benauwen me enorm. Ik ben het helemaal met
Röling eens: afschrikking zal de noodlottige weg blijken te zijn. Het lijkt me erg
leuk om kleinkinderen te hebben, maar tegelijkertijd vraag ik me af: wat voor
kansen hebben ze?’ Bernard Röling was dezelfde polemoloog met wie hij begin
jaren zestig al contact had opgenomen voor een film over de atoombom. ‘Af-
schrikking’ verwees naar de theorie waarin het nucleaire machtsevenwicht tus-
sen Oost en West ervoor zou zorgen dat beide afzagen van kernwapengebruik,
omdat het ook hun eigen vernietiging zou betekenen. 

Was zijn bezorgdheid over de Bom begin jaren zestig nog samengegaan met
een existentieel optimisme, nu was die bestanddeel geworden van een in de jaren
zeventig vaker voorkomend doemdenken, waarin milieucatastrofen, nucleaire
rampen en de atoomoorlog om de hoek lagen. Terwijl critici als Rudy Kousbroek
de ethologie zagen als een uiting van rechtse denkbeelden, vatte Haanstra ze op





als links. Ook op andere terreinen ging hij zich in die richting manifesteren.
Naar de redactie van de -actualiteitenrubriek Achter het Nieuws schreef hij
een brief met complimenten voor een televisiereportage over de ‘verbijsterende
realiteit’ van Vietnam. Van documentairefilmer Johan van der Keuken en Ruud
Bishoff, redacteur van het filmblad Skrien, ontving hij naar aanleiding van de
oorlog in Vietnam een verzoek om steun voor een kunstenaarsinitiatief dat een
culturele boycot van de Verenigde Staten beoogde en een manifestatie voor hulp
aan Noord-Vietnam zou organiseren. Haanstra had vraagtekens bij de culturele
boycot – die ook niet doorging – maar kon zich verder vinden in de plannen van
het tweetal. Van der Keuken bevond zich toen in zijn politiek meest linkse perio-
de en schreef Haanstra dat Bij de beesten af ‘een historisch-politieke’ laag van de
werkelijkheid raakte en dat hij de film als ‘een heftig bewustwordingsproces’ had
ervaren.Voor de regisseur uit Laren betekende links niet dat hij alles mooi vond
wat uit oostelijke richting kwam. De landelijk bekende Vietnam-activist Piet
Nak, die tevens bestuurslid was van de Vriendschapsvereniging Nederland-,
vroeg hem lid van de -club te worden. Hij antwoordde: ‘Zó ver gaat mijn
liefde weer niet, dat ik zo nodig in de vriendenkring moet komen.’ Het enige
voordeel aan de , lichtte hij hierbij toe, was dat Duitsland erdoor in tweeën
gedeeld was en dus minder gevaarlijk.

En ondanks alles was er nog veel over van de oude Haanstra. In Bij de beesten
af waren ook belangrijke overeenkomsten met zijn vroegere films te ontdekken,
vooral met Alleman. Gebleven was het aandachtige observeren, ditmaal in lange
dagen van wachten en kijken naar het alledaagse gedrag van dieren. Nog net als
in …en de zee was niet meer en Alleman was ook de cyclus van geboorte, opgroei-
en, liefde, nakomelingen krijgen, ouderdom en dood een lijn in de beestenfilm.
Deze elementen bleven een soort fundamentele acceptatie van het bestaan uit-
drukken en waren zo een tegenwicht voor de meer pamflettistische kant ervan.
De sombere boodschap en Haanstra’s eigen karakter streden hier om voorrang.
Als het erop aan kwam liet hij zich toch altijd weer vervoeren door de schoon-
heid van het leven zoals het was en ondanks alle uitspraken over de maatschap-
pelijke vooruitzichten bleef hij een man die in het dagelijks leven enthousiasme
en optimisme uitstraalde. 









     

De argeloosheid voorbij



Opnamen voor Dokter Pulder zaait papavers: midden Kees Brusse, 
boven Anton van Munster

/



Nadat Bij de beesten af de wereld in was gegaan, stak Bert Haanstra veel energie in
pogingen een filmkomedie van de grond te krijgen. Al sinds Fanfare en De zaak
M.P. zocht hij naar mogelijkheden voor een nieuwe comedy, maar op de ge-
fnuikte samenwerking met Jacques Tati na kwam het er niet van. Anders dan
Charles Chaplin, Buster Keaton of Tati was hij niet de geniale eenling die een ko-
medie vrijwel op zijn eentje kon maken met ook nog zichzelf in de hoofdrol. Uit
eigen zak betaalde hij verschillende schrijvers voor scripts, maar geen van de re-
sultaten kon de toets van zijn kritiek doorstaan. Comedy’s maken bleef toch
vooral Haanstra’s grote onvervulde droom. 

Het werden twee ‘gewone’ speelfilms. Waarom hij niet weer aan een grote do-
cumentaire begon heeft hij nooit toegelicht, maar er zijn wel enkele redenen
voor te bedenken. Het was geen eenvoudige opgave een onderwerp te vinden
waarmee nogmaals zo’n groot publiek naar de bioscoop getrokken kon worden
en blijkbaar slaagde hij daar ook niet in. Dan was er de hechte samenwerking
met Anton Koolhaas, die romans en verhalen schreef waar Haanstra veel waar-
dering voor had. Behalve op ethologisch gebied las hij niet veel, maar het werk
van Koolhaas kende hij. Bovendien was de schrijver rond die tijd net op het
hoogtepunt van zijn populariteit. Van zijn meest bekende roman Vanwege een
tere huid uit  verschenen uiteindelijk  drukken. Zijn band met de schrijver
drukte in de jaren zeventig een belangrijk stempel op Haanstra’s werk. 

Hij begon aan de speelfilm Dokter Pulder zaait papavers, gebaseerd op Kool-
haas’ novelle De nagel achter het behang. De film, door Haanstra meestal kortweg
Pulder genoemd, had een ongewone voorgeschiedenis. De novelle was verschenen
in . Koolhaas was toen directeur van de filmacademie, het in die jaren turbu-
lente instituut achter de blauwe stalen deuren aan de Amsterdamse Overtoom,
waar de Vlaamse regisseur Harry Kümel een van de docenten was. Hij had al een
zekere artistieke reputatie dankzij speelfilms als Monsieur Hawarden en Malper-
tuis, de laatste met niemand minder dan de Amerikaanse regisseur en acteur Orson
Welles in een hoofdrol. Met zijn voorliefde voor het absurde en het surrealistische
zou Kümel uitgroeien tot een figuur met een internationale cultstatus. 

Met tweedejaarsstudenten van de academie maakte hij in  een speelfilm
van vijftig minuten naar Koolhaas’ De nagel achter het behang. Het scenario had





hij met zijn studenten geschreven, waarna het door Koolhaas was gecorrigeerd
en goedgekeurd. De film heette De eekhoorn en had Kees Brusse en Ton Lensink
in de hoofdrollen, zoals gevestigde acteurs wel vaker bereid waren op te treden in
werkstukken van de academie. Hoewel aan het resultaat te zien was dat het om
een studieproject ging, viel het niet tegen en de gedachte groeide dat met dit ver-
haal een bioscoopfilm te maken was.

Over wat volgde bestaan verschillende lezingen. Haanstra schreef indertijd in
een brief dat Harry Kümel aan Koolhaas had gevraagd of hij nu een grote speel-
film naar De nagel achter het behangmocht maken. Terugblikkend zei Kümel dat
het juist Koolhaas was geweest die aan hém had gevraagd of hij het boek nogmaals
wilde verfilmen. In deze tweede variant zei Kümel daarop tegen Koolhaas: ‘Maar
dat wordt opgewarmde soep.’ Hoe het ook is gegaan, de Vlaming besloot de film
te maken en vroeg Haanstra als producent, niet alleen omdat deze een vriend van
Koolhaas was, maar ook omdat Kümel zelf uitstekende ervaringen met hem had.
De filmer uit Laren had hem eind jaren zestig een grote dienst bewezen toen het
geluid van Monsieur Hawarden was verknald bij Cinetone. De film was volgens
Kümel ‘gered door Bert’, die er met Ed Pelster in zijn eigen studio mee aan de slag
was gegaan. Kümel prees bijna veertig jaar na dato nog Haanstra’s toewijding aan
zijn vakbroeders.

De nieuwe verfilming van De nagel achter het behang leidde algauw tot wrij-
vingen tussen Kümel en Koolhaas. De regisseur vertelde later dat hij het absurde
in het verhaal had willen versterken. Zo wilde hij een slot waarin de hoofdrolspe-
lers elkaar met een spuit een overdosis morfine geven op een duin tegen een on-
dergaande zon. Het soort sfeer waaraan Kümel zijn roem te danken heeft. Hij
was een operaliefhebber die ook in zijn films van pathetiek hield. Maar de schrij-
ver vond zijn ideeën onrealistisch, wat Kümel op zijn beurt nogal vreemd vond,
gezien de ongeremde fantasie in Koolhaas’ eigen boeken. Toen deze het realis-
tisch wilde, haakte Kümel naar zijn zeggen af. Volgens de latere regisseur Ate de
Jong, die als student bij De eekhoorn betrokken was, vond Koolhaas dat de per -
sonages bij Kümel te veel als lullige kleinzielige lieden werden voorgesteld. Hij
wilde ze genuanceerder en menselijker.

Daar was Bert Haanstra dan de aangewezen man voor. Hij nam de regie over
en Koolhaas sloot zich op in een kamer van het Larense hotel Hamdorff waar hij
in korte tijd het nieuwe scenario voor Dokter Pulder zaait papavers schreef. De
brave dorpsdokter Kees Pulder krijgt onverwacht visite van een oude studiege-
noot, de bekende neurochirurg Hans van Inge-Liedaerd. Hij is zeer vereerd,
maar ontdekt de volgende ochtend de werkelijke reden voor de plotselinge be-
langstelling van de grote man: hij is er met de morfine uit zijn medicijnkast van-





door. Een tijdje later overlijdt de verslaafde Van Inge-Liedaerd. Nu begint Pul-
der vooral de positieve kanten aan diens levenswandel te zien, die schril afsteekt
bij zijn eigen ingedutte bestaan. Hij ontmoet Van Inge-Liedaerds maîtresse, een
aan lager wal geraakte dame van goede komaf met de naam Mies, die in een hou-
ten huisje aan de bosrand woont, wodka drinkt uit limonadeglazen en met haar
voormalige geliefde aan de morfine was. Voor Pulder wordt zij de representant
van een meeslepend leven en hij probeert daar deel van te worden. Het verhaal
rond Mies was in het boek slechts rudimentair aanwezig en werd door Koolhaas
grotendeels toegevoegd voor de film. 

Aan de eerste helft van het verhaal veranderde hij weinig, vergeleken bij wat
eerder op de academie was verfilmd in De eekhoorn. De eerste veertig minuten
van Dokter Pulder zaait papavers, die in totaal  minuten lang werd, zijn er dan
ook bijna een remake van. Soms tot in details. Zo snijdt Pulder zich tijdens het
maken van kaasblokjes in zijn vinger, waarna je zonder tussenshot ziet hoe het
bloed op de kaas neerkomt. In Haanstra’s film is dit exact hetzelfde gedaan. De
twee hoofdrolspelers zijn opnieuw Kees Brusse als Pulder en Ton Lensink als Van
Inge-Liedaerd. Hun acteren in de twee films verschilt wat, maar de overeenkom-
sten zijn groter. Lensink is in De eekhoorn valser, wat wel leuk is, maar het minder
aannemelijk maakt dat Pulder zijn praatjes gelooft. De dialogen zijn vrijwel
identiek omdat ze in beide gevallen haast letterlijk afkomstig zijn uit Koolhaas’
boek. De Haanstra-versie is professioneler en meer gestroomlijnd en heeft bo-
vendien een prachtig openingsshot van bijna drie minuten vanaf een boot die
een stille haven binnenvaart. De eekhoorn begint nogal plompverloren en eindigt
nog abrupter. De muziek van beide versies heeft geen enkele overeenkomst. Bij
De eekhoorn is het een reeks variaties op het in dit verband wat vreemde thema
‘Daar komt de bruid’, bij Pulder een score van componist Otto Ketting. Het
laatste uur van de film met de dorpsdokter en mevrouw Mies als centrale figuren
is nieuw en maakt alsnog dat Pulder een heel andere film wordt.

Anders dan in Hollywood komt het in Nederland zelden voor dat een regisseur
een speelfilm van een ander overneemt, maar vanuit Haanstra’s perspectief was
het vanaf het begin vooral een project van zijn oude vriend Koolhaas, en die bleef.
De schrijver schetste de locatie waar het verhaal zich afspeelde: ‘Een oud stadje
dat betere dagen heeft gekend. Vroeger was het een haven aan de oostelijke oever
van de Zuiderzee. Nu, na de inpoldering, heeft ’t de Noordoostpolder voor zijn
deur gekregen. Het haventje is er nog, maar dat wordt alleen ’s zomers maar be-
zocht door wat plezierbootjes en verder liggen er het hele jaar door een paar
woonboten. Om het haventje heen staan meest oude huizen, waarvan een enkele





een lelijke nieuwe voorgevel kreeg omdat er nodig een zelfbedieningszaak in
moest en een filiaal van de Raiffeisenbank. Een van de huizen aan het haventje is
het woonhuis en de praktijk van dokter Pulder. Oud Herenhuis is een te deftige
benaming voor het pand. Het is wel oud, maar nauwelijks nog een herenhuis.’

Dit ingeslapen havenplaatsje was Blokzijl, waar de film voor een belangrijk
deel werd opgenomen, op een steenworp afstand van Giethoorn. Het oude ge-
meentehuis, gelegen aan het haventje, kon voor de interieuropnamen in Pulders
huis worden gebruikt. Een paar deuren verder werd een productiekantoortje in-
gericht. Maar andere locaties die in de film vlakbij lijken te liggen, waren in wer-
kelijkheid heel ergens anders. Het huisje van Mies stond in Bussum. De binnen-
opnamen in ‘een Belgisch hotel’ werden in werkelijkheid gedraaid in het Kur-
haus in Scheveningen. Pulder en Van Inge-Liedaerd dineren in hotel-restaurant
De Hoefslag in Bosch en Duin. Nadeeltje: De Hoefslag ligt vrijwel onder een
aanvliegroute naar de vliegbasis Soesterberg. Productieleider Hans Melissen te-
lefoneerde naar de verkeersleiding met het bericht dat Bert Haanstra aan een
film bezig was en last had van de overkomende vliegtuigen. Ook de verkeerslei-
ders van de Koninklijke Luchtmacht kenden de filmer des vaderlands en ant-
woordden dat hij maar hoefde te bellen wanneer er precies werd gedraaid, dan
zouden ze de vliegtuigen wel even in een parkeerbaan zetten.

Een groot deel van de voorbereidende werkzaamheden vond plaats in ‘Huisje
Mies’ in Bussum, zes kilometer van de Verlengde Engweg. Er heerste een haast
huiselijke sfeer. Anton van Munster tekende plattegronden, Rimko Haanstra
deed mee als regieassistent. Met vereende krachten werd er gewerkt aan de sto-
ryboard, waarin elke scène tevoren is uitgetekend. De opnamen die later in het
huisje zouden worden gemaakt, werden alvast voorgespeeld en gefotografeerd
met Nita en Rimko als Mies en Pulder. In het huis van dokter Pulder is Nita
trouwens ook aanwezig: aan de muren hangen door haar gemaakte wandkleden,
want ook zo’n doktersvrouw moest een hobby hebben. 

De familiesamenwerking kon tot kluchtige situaties leiden. Rimko Haanstra
was als assistent verantwoordelijk voor de orde tijdens de opnamen, waarbij al-
cohol uit den boze was. Toen hij merkte dat een fles uit het decor, die echte wod-
ka bevatte, halfleeg was, riep hij dreigend over de set: ‘Wie heeft die wodka op-
gedronken?’ Met een timide stem zei zijn vader: ‘Ik.’ Hij had het dan ook moei-
lijk. De opnamen waren begonnen met Elise Hoomans als Mies. Zij had als
actrice en regisseur veel ervaring in het theater en had in enkele films gespeeld.
Maar na een paar dagen vertelde Haanstra haar dat hij het zich anders had voor-
gesteld. Wat zijn bezwaar precies was, is niet overgeleverd. Rimko Haanstra ver-
moedt dat hij haar te toneelmatig vond spelen en een grilliger personage voor





ogen had. De actrice zelf vond na het bekijken van de rushes dat ze het goed
deed, maar de regisseur besliste anders, legde na enig peinzen, al of niet met be-
hulp van decorwodka, de opnamen stil, stuurde de crew anderhalve week door-
betaald naar huis en ging op zoek naar een nieuwe Mies. 

Op advies van Kees Brusse vroeg hij de Vlaamse actrice Dora van der Groen,
die in De eekhoorn al de rol van Pulders echtgenote had gespeeld. Anton van
Munster was als cameraman bij de audities aanwezig. ‘Als je Dora van der Groen
zag aankomen, kon je je niets voorstellen, maar alsof er een schakelaar omging
werd ze precies die figuur, meteen met alles, die straalde dat uit. Ze zat bij wijze
van spreken meteen dronken in haar stoel.’ Toen de film uitkwam, werd ze met
lof overladen. ‘Oscar voor Dora van der Groen!’ kopte De Telegraaf. ‘Creatie van
Dora van der Groen’ stond er boven de recensie in de Volkskrant en in Het Parool
luidde de kop: ‘Dora van der Groen verdient prijs voor beste filmactrice.’ Ook
besprekers die kanttekeningen bij andere aspecten van de film hadden, vonden
haar spel fenomenaal. Van der Groen, in het echte leven een nog jong uitziende
energieke achtenveertigjarige, slaagde erin een totaal verloederde vroegoude
vrouw neer te zetten, zodanig dat de toeschouwer haast geloofde dat ze zichzelf
speelde. Maar ‘die Mies dat ben ik niet hè’, zei ze in een interview. ‘Ik herken me-
zelf daar niet in. Ik wil er ook niks mee te maken hebben.’ En elders: ‘Daar kom
ik telkens weer op terug: de emoties van Mies zijn mijn emoties niet. Maar het is
natuurlijk wel fijn om op te sporen wat er in en achter zo’n mens zit.’ Van der
Groen pakte breed uit. Een zweem van kritiek daarop kwam van het Utrechts
Nieuwsblad dat haar creatie bewonderenswaardig noemde, hoewel ‘die nog net
de grens van schmieren niet overschrijdt’. Maar hier ligt waarschijnlijk juist de
reden voor de sensatie die haar optreden teweegbracht: een zo ongeremde, wel-
haast Bourgondisch te noemen manier van acteren was in een Nederlandse film
zelden vertoond. 

Hoe de rol van Bert Haanstra als acteursregisseur precies was, is moeilijk te re-
construeren. Rond Fanfare en De zaak M.P. waren daar al enkele observaties over
te noteren en Pulder werpt er iets meer licht op. Het feit dat er slechts een beperkt
verschil is tussen de manier waarop Brusse en Lensink in De eekhoorn en in Pul-
der spelen, kan op twee manieren worden uitgelegd. De ene is dat Harry Kümel
een zo groot stempel op hun rollen had gedrukt dat ze onder Haanstra op dezelf-
de voet verder gingen, de andere is dat de acteurs in beide gevallen vooral zelf
vorm gaven aan hun personages. Kümel was gewoonlijk een zeer aanwezige re-
gisseur, maar volgens ooggetuige Ate de Jong ging zijn aandacht vooral uit naar
de visuele kant en liet hij de acteurs hun rol grotendeels zelf invullen. Ook
Haanstra liet zijn acteurs graag veel ruimte, zodat de conclusie moet zijn dat





Brusse en Lensink veel zelf deden, al werd vooral de rol van Lensink in Pulder re-
alistischer. De regisseur zei dat er tussen hem en een acteur of actrice een soort
samenwerking moest ontstaan op basis van overeenstemming ‘tussen wat zij
denkt dat die figuur is en wat ik denk dat die figuur is. Je bent eigenlijk een cor-
rector, iemand die de zaak in banen leidt, wel met een vooropgezet idee, waarbij
je het beste uit iedereen haalt’. De vervanging van Elise Hoomans suggereert
dat hij inderdaad een duidelijk kader stelde. 

Dokter Pulder zaait papavers ging op  oktober  in het Arnhemse Rembrandt
Theater in première, op de slotavond van de Filmweek Arnhem. Zoals altijd bij
zulke gelegenheden was de regisseur bloednerveus. ‘Een première is net een ope-
ratie zonder verdoving,’ had hij een paar dagen ervoor nog tegen een journalist
gezegd. Meestal kon hij bij zo’n gelegenheid niet op zijn stoel blijven zitten en
ging hij bijvoorbeeld wat regelen in de projectiecabine. Zijn stellingen ‘een film
is dood tot de première’ en ‘het publiek vertelt je wat er waar is aan wat je hebt
gedaan’ droegen uiteraard niet bij aan een rustige gemoedstoestand. In Arn-
hem beloonde het premièrepubliek hem met enthousiast applaus, maar tijdens
de voorstelling stond een deel van de aanwezigen niet erg open voor het wrange
dat de film interessant maakte. NRC Handelsblad-recensente Ellen Waller zat in
de zaal en ergerde zich aan mensen die kennelijk op een komedie zaten te wach-
ten en koste wat het kost wilden lachen, zo vaak en zo luid mogelijk. ‘In dit geval
kostte het aandacht voor ongewone en subtiele passages.’ De week erop ging de
film in  theaters draaien en ter gelegenheid daarvan werd in het Amsterdamse
Tuschinski nogmaals een premièrefeest gehouden. 

De meeste recensenten waren positief over Dokter Pulder zaait papavers. Henk
ten Berge van De Telegraaf spande de kroon met zijn oordeel dat het de gaafste Ne-
derlandse film aller tijden was. Zo had het scenario geen enkele zwakheid, er
kwam de beste filmrol in voor ooit in Nederland op het doek gezet en de muziek
van Otto Ketting was van een voor ons land zeldzame overtuigende kracht.
Maar in zijn enthousiasme legde Ten Berge niet uit waarom Pulder in bijna alles
het beste ooit was. In de Volkskrant schreef B.J. Bertina over een uitzonderlijke
kwaliteitsfilm en een topprestatie, ‘een brok verbeeldingsleven’ dat misschien ir-
reëel was, maar in de film werd waargemaakt. Volgens Het Parool was nu duide-
lijk dat Haanstra een betere en veel interessantere speelfilm kon maken ‘dan het
gros van de jonge regisseurs’. De krant vond wel dat in de film onvoldoende dui-
delijk werd waarom de brave Kees Pulder ‘zo geïntrigeerd raakt door de zelfver-
nietigingsdrang van een beroemde collega dat hij die gaat imiteren’. Het Vader-
land zei het omgekeerde: ‘Het aantrekkelijke schuilt juist in die bizarre ruimte





die zich ineens voor Pulder opent, de ontdekking en aantrekking van een beang-
stigende wereld die de geordende rationele wereld zinloos maakt.’ Ook Trouw
was onder de indruk omdat Haanstra erin slaagde met ‘gewone, herkenbare men-
sen in een gewone, herkenbare Nederlandse sfeer’ aan de toeschouwer toch ‘we-
zenlijk een “andere werkelijkheid” te onthullen’. Dit laatste moet vooral Koolhaas
goed hebben gedaan, die juist om deze reden een voorkeur voor Haanstra boven
Kümel had gehad. Waar diverse recensenten wel over vielen, waren de komische
momenten, zoals Pulder die op een zak eieren gaat zitten en de hilarische toe-
stand die ontstaat door de overstroming in een Belgisch hotel. Die vonden ze
niet passen in de dramatiek van het verhaal.

Intussen stonden de meningen over de geloofwaardigheid van Pulders plotse-
linge ontdekking van het mooie in het leven van een morfinist dus tegenover el-
kaar. Erin te geloven vereiste inderdaad een zekere ontvankelijkheid voor on-
waarschijnlijkheden. Maar die bestond bij een deel van het publiek ook. Kool-
haas had een schare trouwe lezers die de bizarre wendingen in zijn vele boeken
met genoegen volgden, omdat hij ze door taal en sfeer ondanks alles meestal aan-
nemelijk wist te maken. Ook bij Pulder ging het, zoals de Volkskrant treffend
schreef, om een typisch Koolhaasiaans mensenleven. 

Weinig oog was er voor een ander aspect aan Dokter Pulder zaait papavers: ver-
geleken bij Fanfare was Haanstra’s manier van filmen veranderd. De nadrukke-
lijk aanwezige montage, de visuele grapjes en het beeldrijm van zijn eerste speel-
film waren grotendeels verdwenen. Hij sloot nu aan bij traditionele conventies
in de publieksfilm, met een continuïteitsmontage die zichzelf wegcijferde voor
het verhaal. Dat hij ook die vorm beheerste, verbaasde niemand. 

Aan de Haagse Post vertelde hij dat hij de film had willen maken vanwege de
figuur Pulder. ‘Dat is mijn mannetje. Dat ben ik. Een man van in de vijftig die
ineens denkt: wat heb ik eigenlijk zitten doen in dit klotedorp? Griepjes behan-
delen!… Hij wil die andere wereld leren kennen, niet dat hij neurochirurg wil
worden, maar die wereld waar hij in dat dorp nooit mee te maken heeft gekregen
fascineert hem. Ondanks het feit dat hij belazerd is, blijft-ie aardig, wil-ie er
meer van weten, wil-ie helpen.’ Haanstra was op zijn beurt het lichtvoetige op-
timisme van Fanfare en Alleman voorbij. Zijn films uit de jaren zeventig raakten
een andere snaar dan zijn eerdere werk. In Bij de beesten af was het actuele thema
van de ecologie al benaderd vanuit een tamelijk heftige visie op de wereld. Dok-
ter Pulder zaait papavers ging over existentiële vragen van een dorpsarts. Het
drugsthema, dat toen volop in discussie was, werd er op een originele manier in
behandeld. Drugs werden zelden geassocieerd met vijftigers als Kees Pulder of
Hans van Inge-Liedaerd, hoewel morfinegebruik al sinds de negentiende eeuw





bij artsen voorkwam. Een deel van het publiek dat ver van het onderwerp af
stond, werd nu uitgenodigd er genuanceerd naar te kijken. Dit kwam voor een
deel door de inbreng van Koolhaas, maar het was Haanstra’s eigen keuze zich
met de geesteswereld van de schrijver te verbinden. Het resultaat was dat hij met
de thematiek van zijn film goedbeschouwd eigentijdser was dan diverse van zijn
jongere collega’s, zoals Nikolaï van der Heyde, die in die tijd op basis van Toon
Kortooms’ gelijknamige boek Help! De dokter verzuipt maakte, of Frans Weisz,
die zich stortte op volkse thema’s in De inbreker en Rooie Sien.

Pulder was de eerste grote film van Bert Haanstra sinds Alleman die niet rond de
kerstdagen uitkwam. Voorheen, toen er nog maar een paar Nederlandse films
per jaar waren, had hij het voor het uitkiezen gehad, zeker gezien zijn bezoekcij-
fers. Fons Rademakers was toen als creatief regisseur alom gewaardeerd, maar
bleef in bezoekersaantallen ver bij hem achter. De jonge regisseurs van de Film-
academie trokken in de jaren zestig nauwelijks bioscoopbezoekers, al vonden
enkelen van hen wel een eigen publiek via de -televisie. Met   be-
zoekers voor zijn film Obsessions was Pim de la Parra in  de uitzondering.
Deze met de suggestie van harde erotiek spelende film wees een weg naar de toe-
komst, en met Blue Movie van Wim Verstappen brak de al niet meer zo heel jon-
ge generatie in  door naar een miljoenenpubliek. Paul Verhoeven stond bui-
ten de academiegeneratie, maar deed hetzelfde met het op de Amsterdamse Wal-
letjes spelende Wat zien ik? 

De zogeheten seksuele revolutie leidde onder Nederlanders tot een enorme
belangstelling voor alles wat met erotiek te maken had. Seks en volks werden de
belangrijkste trefwoorden in de Nederlandse speelfilm en even later werden er
zoveel films gemaakt dat ze elkaar in de weg zaten. Tegen kerst gingen ditmaal
Elkerlyc van Jos Stelling en Sherlock Jones van Nikolaï van der Heyde in première
en dan nog kwam het tijdens een ontmoeting bij Cinetone tot een botsing tus-
sen Haanstra en producent Rob du Mee over de vraag wie op een ander tijdstip
met zijn premièredatum voor wie moest wijken. Du Mee had net veel succes
gehad met Frans Weisz’ Rooie Sien en bracht van dezelfde regisseur twee weken
voor Pulder de film Heb meelij, Jet uit. 

De gouden jaren van de Nederlandse speelfilm waren aangebroken. Het be-
gon een klein beetje op Hollywood te lijken, met echte kaskrakers, sterren als
Willeke van Ammelrooy, Monique van de Ven, Sylvia Kristel, Rutger Hauer en
wat later Jeroen Krabbé en Renée Soutendijk. Kranten en roddelbladen stonden
week na week vol over wat er gaande was in het nationale filmwereldje. De jaren
zeventig kenden dan ook een voor Nederland ongekende reeks films met hoge





bezoekersaantallen. Er waren er niet minder dan dertien met meer dan een half
miljoen bezoekers. In de jaren zestig waren het er zegge en schrijve drie geweest:
De overval, geregisseerd door een Brit, Haanstra’s ‘flop’ De zaak M.P. en zijn do-
cumentaire Alleman.

Pas in de jaren zeventig kwam Bert Haanstra de jongere garde voor het eerst
tegen in de concurrentie om de bioscoopkaartjes. Op dit slagveld was hij niet
langer heer en meester. Het bezoekersaantal voor Dokter Pulder zaait papavers
kwam in Nederland uit op ruim  . Dit cijfer moet gemengde gevoelens
bij hem hebben opgeroepen. Hij kon tevreden zijn over de publieke waardering
gezien het minder toegankelijke thema van zijn film en het feit dat hij erotisch
noch volks was. Aan de andere kant was het een teken aan de wand dat Rooie Sien
dat jaar ruim   bezoekers had en Keetje Tippel van Paul Verhoeven zelfs
meer dan , miljoen. 

Haanstra had blijkens de begroting  gulden eigen geld in Dokter Pul-
der zaait papavers gestoken en in werkelijkheid waarschijnlijk meer. Hij kon dit
doen omdat Bij de beesten af nog vele jaren geld bleef opbrengen uit bioscoop- en
televisievertoningen over de hele wereld. Alleen al over  maakte hij op deze
film ruim  gulden winst en nog in  draaide de beestenfilm minstens
zeven weken in een van de grootste bioscopen van het Indiase Bombay (Mum-
bai). De rest van de begroting van ruim , miljoen voor Pulder werd gedekt
door  gulden van het Productiefonds voor Nederlandse Films en onge-
veer  gulden garanties van de bioscopen. Voor hij zijn eigen investering
terug ging verdienen, moesten een kleine  mensen naar zijn filmkomen,
rekende hij voor aan het Productiefonds, wanneer hij tenminste afzag van een ei-
gen honorarium. In zulke correspondentie met het fonds was misschien wat
naar de producent toe gerekend, maar te veel kon niet, want het fonds had de
mogelijkheid de boeken in te zien en deed dat zowel bij Scorpio Films als bij pro-
ducent Rob du Mee, al was het in beide gevallen wegens bijzondere omstandig-
heden. Bert Haanstra zei in een interview over Pulder: ‘Als ie flopt kost me dat
ontzettend veel geld. Maar als ik er  gulden op verlies, is het voor mij toch
de moeite waard geweest.’ Doordat de film in Vlaanderen met goed resultaat
werd uitgebracht, lijkt hij quitte te hebben gespeeld.

Andere filmmakers waren in de jaren zeventig meer dan ooit concurrenten
geworden, maar ook de gemeenschappelijke belangen groeiden, bijvoorbeeld
tegenover de Nederlandse Bioscoopbond. De onderlinge contacten namen toe,
vooral met producenten als Rob Houwer, Rob du Mee, Wim Verstappen en Jan
Vrijman. Met de een waren de betrekkingen hartelijker dan met de ander, maar
een enkel incident daargelaten ging men op een zakelijke manier met elkaar om.





Doordat in de gouden jaren de media-aandacht voor de hele Nederlandse film
toenam, werd ook de aandacht voor Haanstra nog groter dan hij voorheen al was
geweest. Het  hele gezin Haanstra werd ontvangen in de televisieshow van Wil-
lem Duys en Bert Haanstra figureerde in tal van radio- en televisieprogramma’s.
Hij trad zelfs op in weekbladadvertenties voor Black&White whisky, waarvoor
de betaling deels plaatsvond in drank naar keuze.

De eeuwige zoektocht naar een nieuw idee, een veelbelovend scenario, begon di-
rect weer na Pulder. Met Rimko Haanstra en Hans Melissen schreef hij een ko-
medie, maar hij vond haar niet goed genoeg. Enkele verhalen en toneelstukken
van Anton Koolhaas passeerden de revue. Hij las Een pak slaag, een roman van
Koolhaas uit  met een centrale rol voor een oude man met dementie. Hij
moest aan de laatste jaren van zijn vader denken die aan dementie had geleden en
in  op -jarige leeftijd was overleden in Goor. ‘Op het einde van zijn leven
begon hij al zijn schilderijen te verscheuren,’ zei Bert Haanstra. ‘Je moest ze uit
zijn handen redden. Hij werd ook zo vreemd zachtmoedig. Hij had altijd een ze-
kere strengheid gehad, maar die verdween langzaam.’ Herfst besloot hij het
boek te verfilmen. Zijn geloof in Koolhaas was tegen die tijd tot zeer grote hoogte
gestegen. Ze hadden sinds Alleman samengewerkt en hij had ‘geen enkele behoef-
te meer om naar andere schrijvers dan Koolhaas te kijken’, verklaarde hij. ‘Ik ga
nooit meer op zoek naar een ander.’ Toch was de schrijver al eerder bekritiseerd
om de wisselvallige kwaliteit van zijn romans en scenario’s, waardoor hij het ene
jaar met iets slechts tevoorschijn kon komen en het jaar erop met een klein mees-
terwerk.

Koolhaas bewerkte de roman tot een script. Directeur Slotter van de kinder-
wagenfabriek is de schoonzoon en beschermeling van de oude demente eigenaar
Slieps, die hem van jongs af aan heeft opgeleid. Diens eigen gemakzuchtige zoon
is gepasseerd en heeft een bijrol in het bedrijf. Het jubileum van Slotter komt er-
aan, maar hij wil alleen een viering wanneer de oude heer Slieps hem kan toespre-
ken. Hij hoopt dat die het personeel zal vertellen waarom hij zoveel vertrouwen
in Slotter heeft, want Slotter is wel een bekwame directeur, maar mist erkenning
en waardering.Zijn vijanden, onder wie zoon Slieps, besluiten de festiviteiten op
te luisteren met een bedrijfsblad vol sappige anekdotes over de directeur. Nie-
mand weet echter iets leuks te vertellen, tot het verhaal opduikt dat een perso-
neelslid hem in hun gezamenlijke jeugd een pak slaag heeft verkocht. Door een
samenloop van omstandigheden is het uiteindelijk de oude Slieps die tijdens zijn
feesttoespraak niet de verhoopte waardering uitspreekt, maar in een vlaag van
verwarring het verhaal over het pak slaag vertelt. Slotter helpt Slieps naar huis en





verzorgt daar de aftakelende oude man. Als een geslagen hond gaat hij er daarna
vandoor, maar na een louterende nacht keert hij met herwonnen zelfvertrouwen
terug naar de fabriek. 

‘Van dit gegeven ben ik zo zeker, ik weet dat het van beter niveau is dan “Pul-
der”,’ zei Haanstra tegen een journalist en hij voorspelde dat Een pak slaag ‘stuk-
ken meer mensen’ zou trekken. Nita schijnt haar twijfels te hebben gehad en
ook bij Tuschinski, dat overwoog in de vorm van bioscoopgaranties een grote in-
vestering in de nieuwe Haanstra te doen, bestond aanvankelijk weinig vertrou-
wen in Koolhaas’ scenario. Men vond het thema mager, onthulde de regisseur
achteraf.Tuschinski zwichtte voor zijn enthousiasme, stak er , ton in en raakte
zo overtuigd door het zien van het eindresultaat dat het aantal bioscopen waar de
film werd uitgebracht werd verhoogd. Door het geld van Tuschinski plus acht ton
van het Productiefonds voor Nederlandse Films was de begroting van bijna ,
miljoen gulden gedekt. Anton Koolhaas was dat jaar voorzitter van het fonds ge-
worden. Weliswaar staat vrijwel vast dat Haanstra de steun van het fonds ook zon-
der hem zou hebben gekregen, het is toch opmerkelijk dat Koolhaas het blijkbaar
geen probleem vond dat hij als scenarist-rechthebbende voor ruim  gulden
op de begroting van het te steunen project stond. Ook de andere bestuursleden
hadden er geen moeite mee. Tijdens de vergadering waar over de subsidiëring
werd besloten, vroeg Koolhaas of dit agendapunt wel in zijn aanwezigheid kon
worden besproken. Dat kon best, vonden de andere leden, ‘aangezien het Bestuur
zich in een vorige vergadering reeds zeer positief over het scenario heeft uitgespro-
ken’. Koolhaas bleef. 

Allereerst was het nu zaak locaties te vinden voor Een pak slaag. Voor de be-
drijfsscènes werden kinderwagenfabriek Koelstra in Gorredijk en de suikerfa-
briek van  in Halfweg gekozen. Ook werd een fraaie woning gevonden voor
de oude directeur Slieps. Toen Anton Koolhaas en Rimko Haanstra daar tijdens
het zoeken van locaties voor het eerst aanbelden, deed de vrouw des huizes open
en riep uit: ‘Oh meneer Kortooms, wat leuk! Ik heb al uw boeken gelezen.’ In-
tellectueel Koolhaas zal het niet leuk hebben gevonden te worden verward met
Toon Kortooms, auteur van de populaire streekroman Help! De dokter verzuipt. 

De opnamen van de feestelijke jubileumbijeenkomst die in Een pak slaag
voorkomt, werden gemaakt in een grote tent. Er zaten  figuranten en het was
bloedheet. Jurre Haanstra was erbij. Paul Steenbergen (Slieps) hield zijn verwar-
de toespraak en werd daarna door Kees Brusse (Slotter) de zaal uit geholpen. ‘Je
weet dat het nep is, maar je denkt toch: ach god, die arme oude man. Zo dropen
ze aan het eind door de zijdeur af. De zaal was stil. Bert riep “cut” en toen kwa-
men Kees en Paul in een kleine polonaise die deur weer in lopen: “Ajax één kam-
pioenen!” Dan voelde je je zó belazerd.’





Rimko Haanstra was ditmaal coregisseur. Hij had behalve bij Pulder inmiddels
ook ervaring opgedaan als regieassistent bij Rooie Sien, was montageassistent ge-
weest voor de verfilming van Help! De dokter verzuipt en editor van een aantal
documentaires van Ben Sombogaart. Voor Een pak slaag werd afgesproken dat
zijn vader de acteursregie zou doen en hij de cameraregie, maar daar kwam wei-
nig van terecht: Anton van Munster en Bert Haanstra vormden na al die jaren
een zodanige twee-eenheid dat er niemand tussen kwam. Rimko was intensief
betrokken bij alle productiefasen tot aan de montage, maar vond later dat ‘core-
gisseur’ wat te veel gezegd was. Jurre Haanstra schreef de filmmuziek. Nadat hij
het conservatorium in Rotterdam had afgemaakt, had hij arrangementen ge-
schreven voor vele Nederlandse artiesten en de score gedaan voor Nationale par-
ken… noodzaak. Voor de uitvoering van Jurres muziek bij Een pak slaag kwam
niemand minder dan de Amerikaanse tenorsaxofonist Stan Getz over naar Ne-
derland. Getz kostte veel geld, maar daar had zijn vader een praktische oplossing
voor: wanneer er ook een langspeelplaat werd uitbracht, konden de kosten over
film en plaat worden verdeeld. Inderdaad kwam de elpee Forest Eyes uit, waarop
Getz naast de thema’s voor Een pak slaag nog een aantal nummers van Jurre
Haanstra speelde.   

Een pak slaag werd op  december  uitgebracht in meer dan vijftig Neder-
landse bioscopen, ruim twee keer zoveel als bij Dokter Pulder zaait papavers. In de
meeste kritieken klonken gemengde gevoelens door. Vrijwel iedereen was te spre-
ken over de acteerprestaties van Kees Brusse en vooral de -jarige Paul Steenber-
gen, de oud-directeur, regisseur en acteur van de Haagse Comedie. Het was zijn
eerste filmrol in bijna vijfentwintig jaar en hij werd geprezen om zijn vermogen
zich in zijn spel aan te passen aan het medium. Kritiek was er op de geloofwaar-
digheid van het verhaal. Slotter was in het boek een gecompliceerde persoonlijk-
heid, een lelijke dikke man die al in zijn jeugd aan zelfhaat leed. Doordat de film-
Slotter heel anders was, werden bepaalde elementen uit het verhaal minder aanne-
melijk, schreven diverse critici. Naast overwegend gunstige recensies in diverse
kranten verschenen tamelijk negatieve besprekingen in onder meer NRCHandels-
blad (‘mist de diepgang van het boek’), Utrechts Nieuwsblad (‘overgrote deel met
onverschilligheid gadegeslagen’), Het Vrije Volk (‘weinig inhoud’) en Het Vader-
land (‘onbevredigend’).

De hardste kritiek stond in de Volkskrant onder de kop ‘Gaaf oudeherento-
neel’. Recensent Peter van Bueren had duidelijk geen zin in nuances. Hij sprak
van ‘het neerzetten van enkele kwaliteitsrollen en voor de rest typetjes van de erg-
ste soort’, maar vond dat ook de goede rollen meer die van toneelacteurs dan van





filmacteurs waren. ‘De kwaliteiten van Een pak slaag betreffen uitsluitend de film
als productie: beeld goed, geluid goed, muziek zelfs heel aardig.’ En verder: ‘je
wordt toch vooral verzocht te lachen om de “poep”- en “pies”-kreetjes en het feit
dat hij [de oude Slieps] in zijn broek plast tijdens een feestrede.’ Over een Indi-
sche dame die in het verhaal voorkomt schreef hij dat ze werd uitgebeeld ‘als een
achterlijk mens’ en ‘bijna racistisch werd bejegend’.

Dat de bespreker het broekplassen tijdens de feestrede zo interpreteerde, is
moeilijk te begrijpen: het gaat om een tragische scène die door verder niemand als
lachmoment werd opgevat. Als Een pak slaag een grote verdienste heeft, is het dat
ouderdom en dementie er met compassie in worden behandeld. Bert Haanstra
was woedend over de toon van het artikel, maar viel er het meest over dat Van Bue -
ren zijn integriteit in twijfel trok. De kwestie met de Indische mevrouw was een
geval van onwil en misverstand. Van Bueren hoorde bij degenen die Haanstra een
beetje als een oude zak, een achterhaald filmer en een rechtse bal zagen. In een
brief aan een toeschouwer legde Haanstra uit dat hij juist had willen tonen dat
‘die blanke meneer Vrijst op het zien van die Indonesische dame meteen maar
denkt dat ze stellig niet tot tien kan tellen. Als hij haar voorgesteld heeft naar ’t
kantoor te komen, vraagt zij: “Is morgen goed?” Dan zegt hij (alsof hij tegen een
kind spreekt): “Niet morgen, maar nog een dag en dan nog een dag…”, waarop
zij onmiddellijk zegt “Vrijdag, dus” en ze hem mooi op zijn plaats zet. Ik heb dus
laten uitkomen dat die Vrijst haar meteen maar discrimineert door te veronder-
stellen dat zij dom is.’

Dat dit zijn bedoeling was, is bij het bekijken van deze scène volkomen dui-
delijk. Maar het moet gezegd: de rol van de Indische dame wordt net als een aan-
tal andere in de film niet erg best gespeeld. De goedbedoelde tekst wordt onder-
uitgehaald door haar manier van spreken en haar lichaamstaal, waardoor ze in-
derdaad wat dommig overkomt, en wie er met onwil naar kijkt, ziet wat Van
Bueren zag. 

Het nu verdwenen, maar toen nog landelijke dagblad Het Vaderland sprak di-
rect na de première de verwachting uit dat Een pak slaag minder succes zou heb-
ben dan Dokter Pulder zaait papavers. Dit bleek een maar al te juiste voorspelling.
Elke week haalden meer theaters de film van het programma wegens tegenvallen-
de belangstelling. Eind februari waren er ruim  bezoekers genoteerd, ter-
wijl Pulder er in dezelfde tijd met een kleinere uitbreng al meer dan drie keer zo-
veel had gehaald. Er ontstond een kleine mythe waarvan de vroegste uiting al een
maand na de première in de Haagse Post stond: ondanks het gunstige onthaal
door de recensenten bleven de toeschouwers weg. De ontvangst was echter niet
enthousiast geweest. 





Haanstra bleef ervan overtuigd dat de film goed was en dat de oorzaken voor het
gebrek aan publiek voornamelijk elders moesten worden gezocht. Bijvoorbeeld
in de thematiek, een drama over oudere heren, die nu eenmaal niet aansloot bij
de belangstelling van de overwegend jonge bioscoopgangers. Dat die twee oude
types bovendien op het affiche stonden was ook niet bevorderlijk. Hij dacht ver-
der dat het onverstandig van Tuschinski was geweest de film overal in de grootste
zalen te laten draaien, in Amsterdam in Tuschinski , en vermoedde dat een klei-
nere uitbreng, gericht op een ouder publiek dat niet zo snel naar de bioscoop
kwam, uiteindelijk meer succes had kunnen opleveren. Daar zat veel in, maar
ook de film zelf had tekortkomingen. 

Naast de goede rollen van Steenbergen en Brusse stonden die van bijvoorbeeld
Jeroen Krabbé, die misschien wel de slechtste vertolking uit zijn hele loopbaan
neerzette, en Bernard Droog, ooit hoofdrolspeler in Fanfare, die nu voornamelijk
vet en eendimensionaal speelde. Diverse andere rollen waren eveneens zwak.
Voornaamste reden hiervoor was dat een deel van de plot niet werkte: fabrieksdi-
recteur Slotter zou ernstig gekwetst moeten raken wanneer bekend werd dat hij
als kind eens een pak slaag van een leeftijdgenoot had gekregen. In de roman, met
zijn absurde trekjes en een Slotter die vanaf zijn jeugd al een psychisch wrak is,
werkt dit nog wel, in een strikt realistisch filmscenario, met een Slotter die wel
een gesloten workaholic is, maar ook tamelijk nuchter en evenwichtig, werkt het
niet. Zodra je bedenkt: Wie kan het nou wat schelen van dat pak slaag’, worden
de oh’s en ah’s van Krabbé, Droog en anderen onnozel en verliest de film een
deel van zijn betekenis. 

Deze personages zijn in het scenario al niet overtuigend. Dat Haanstra er niet
in slaagde een aantal van zijn acteurs tot grotere prestaties te brengen, kan hem
dan ook nauwelijks worden aangerekend. Wel dat hij blijkbaar niet zag hoe on-
bevredigend het uitgangspunt was en geen oog had voor de gevolgen daarvan.
Zelf was hij tevreden: op een kritische brief van een toeschouwer over de acteer-
prestaties antwoordde hij dat hij behalve Krabbé iedereen goed vond spelen.

Of maakte hij zich wijs dat hij tevreden was? Volgens Yvonne Vluggen was hij bij
de opnamen al veel meer gespannen en onzeker dan tijdens het werk aan Pulder.
Die productie was een feest geweest, maar dat gevoel dat alles goed was ontbrak
bij Een pak slaag. Misschien was hij innerlijk allesbehalve overtuigd, maar
slaagde hij er niet meer in van koers te veranderen. Omdat hij naast regisseur ook
eindverantwoordelijke voor de productie was, kon bovendien niemand anders
hem op zijn vingers tikken.

Een geluk bij een ongeluk was dat hij er weinig eigen geld in had zitten. De fi-
nanciële strop was voor Tuschinski, dat hem in de verwachting van grote bezoe-





keraantallen een hoge bioscoopgarantie gegeven had, maar deze niet terugver-
diende bij gebrek aan bezoekers. Haanstra’s teleurstelling was er niet minder
om. Het was de grootste tegenslag in zijn filmloopbaan sinds Myrte en de demo-
nen en in al die tussenliggende jaren was hij zo gewend geraakt aan succes dat het
hem danig uit het lood sloeg nu het anders liep. Vroeger was er ook wel kritiek
op hem geuit, al was het maar door de jongere generatie, minder bezoekers kreeg
hij er niet door. Nu wijdden de kranten artikelen aan het feit dat zijn publiek
hem in de steek had gelaten en precies zo moet ook hij het hebben gevoeld. Ver-
wijzend naar zijn vele internationale prijzen zei hij het jaar daarop in een open-
hartig interview met Frits Abrahams in Vrij Nederland: ‘Als je dat overziet ga je
zelf geloven dat je het kan. Maar dat gevoel is helemaal weg. Je zelfvertrouwen
krijgt een enorme opsodemieter.’ In hetzelfde gesprek zei hij: ‘Ik ben als de dood
om weer in die kuil te vallen’ en ‘soms denk je: laat ik het maar opgeven en mijn
tijd uitdienen’.

Op  oktober  kreeg hij in Ierland een hartinfarct tijdens het filmfestival
van Cork, waar hij al sinds de jaren vijftig met zijn films kwam en eerste prijzen
voor beste documentaire had gewonnen met Alleman en De stem van het water.
Nu was hij er als voorzitter van de jury voor korte films. 

Het begon ermee dat Bert Haanstra en het acteursechtpaar Paul Steenbergen
en Myra Ward door vier uur vertraging op Schiphol de openingsreceptie ’s mid-
dags in Cork misten. Wilden ze ’s avonds de openingsvoorstelling – The Elephant
Man van David Lynch – nog bijwonen, dan konden ze niet meer eten. Tijdens de
voorstelling vertrokken ze alsnog hongerig naar een restaurant. De volgende och-
tend bleek dat er een massa van  korte films te jureren was. Dit betekende voor
de rest van het festival dagelijks van negen tot zes uur ’s middags in een filmzaaltje
zitten. Op de avond van de derde dag, een zondag, zou in aanwezigheid van de
maker Mr. Slotter’s Jubilee ofwel Een pak slaag worden vertoond. 

‘Eerst maar een dubbele whisky en niet te veel eten,’ schreef Haanstra enkele
maanden later. ‘Wel wijn natuurlijk, want ik wilde me zo onverschillig mogelijk
voelen. Myra en Paul vonden me echter juist erg opgewonden en ik moest vooral
een paar pilletjes nemen, die Paul gauw even boven in hun kamer zou halen. Die
maken je volmaakt rustig. Paul neemt ze ook bij dit soort gelegenheden, verze-
kerde Myra me. Ik slikte drie van die helderblauwe dingetjes met een slok rode
wijn weg [gezien kleur en werking kan het zijn gegaan om valium] en was bij
voorbaat overtuigd dat ik de rust zelve zou worden. 





Toch had de wetenschap dat er juist vanavond wel een bijzonder lang voorpro-
gramma zou zijn, me lelijk in de weg gezeten. Maar liefst vijf korte films met een
totale vertoningsduur van anderhalf uur zouden aan onze hoofdfilm vooraf
gaan. Tijdens het eten hadden we ’t daar al uitvoerig over gehad, maar er was nu
niets meer aan te veranderen.

Als ik nu maar niet in de jury had gezeten, dan had ik tenminste ergens anders
die tijd van dat voorprogramma kunnen uitzitten. Maar ik kon nu onmogelijk
weglopen en moest er dus ook getuige van zijn dat de voorlaatste film een half uur
lang over een oud baasje ging, dat niet meer voor vol kon worden aangezien. Het
was een wat lang uitgevallen voorproef van de rol waarin Paul Steenbergen daarna
zou uitblinken. Mijn nervositeit steeg dan ook met de minuut. […] Mijn toe-
spraakje verliep naar omstandigheden redelijk wel. Ik stelde Paul Steenbergen
voor als de “grand old man” van het Nederlandse toneel, die in de film de rol van
een kindse oude man speelt, wat Paul aanvulde met de opmerking dat hij daar
niet veel moeite voor hoefde te doen, waarmee hij een hartelijke lach scoorde. 

We mochten onze plaatsen weer innemen en nog voor we daar weer terug wa-
ren, reed Kees Brusse als Mr. Slotter al over het doek onder de tonen van de titel-
muziek met Stan Getz’ saxofoonsolo. Een ding stond vast: beeld en geluid waren
perfect en dat was alvast meegenomen. Tijdens de korte films was er nog wat pu-
bliek bijgekomen, zodat de zaal nu flink vol zat. 

Men had duidelijk nog voldoende aandacht voor de hoofdfilm overgehou-
den. Je hebt als filmer doorgaans niet meer dan een kwartier nodig om feilloos
aan te voelen of de voorstelling goed belooft te worden. Dit keer hadden we wei-
nig redenen daaraan te twijfelen. 

Die zorg was dus voorbij, toen begon me iets anders dwars te zitten. Al spoe-
dig na het begin voelde ik een lichte pijn in mijn borst. Ik dacht dat de oorzaak
een luchtbel was, die ergens in mijn slokdarm was blijven steken en die met een
flinke agrariër wel naar buiten zou komen. Hoewel ik toen aardig geboerd heb,
bleek er niets te veranderen.

De pijn werd erger en ik deelde Myra mijn ongemak fluisterend mede, want
ze moest mijn geschuifel stellig gemerkt hebben. Met haar hulp heb ik toen zo
onopvallend mogelijk mijn jasje uitgetrokken, maar al gauw kon ik niet meer stil
op mijn stoel blijven zitten. 

Myra ried me aan naar buiten te gaan, maar dat leek me door onze opvallende
plaats te veel in het oog te lopen. Ook wilde ik zo graag de reacties meebeleven
op de nogal dramatische scène met de catastrofale speech van de oude heer
Slieps, door Paul Steenbergen zo uniek gespeeld. 





De zaal bleek intens mee te leven. Daarna wachtte ik op een goed moment in de
film om stilletjes weg te sluipen. Myra volgde me voor alle zekerheid. 

De pijn had zich inmiddels al enige tijd uitgebreid tot onder m’n oksels en er
begon iets bij me te dagen. Had ik niet eens gehoord dat dit verschijnsel met een
hartinfarct te maken kon hebben? Myra vreesde dit ook al en even later lag ik op
de sofa in de directiekamer van het Opera House te wachten op de dokter die in-
middels was gebeld. Hij kwam heel vlug en kondigde na een kort onderzoek aan
dat ik “voor observatie” naar het ziekenhuis moest. Deze aankondiging viel syn-
chroon met het applaus aan ’t einde van onze film.’

Een pak slaag werd in Cork enthousiast ontvangen. De maker werd intussen,
met een auto die onderweg nog even een defect aan de motor had, naar het Mer-
cy Hospital ter plaatse overgebracht en opgenomen op de intensive care. De vol-
gende avond stonden Nita, Rimko en Jurre na een haastige overtocht uit Neder-
land aan zijn bed. Het bleek om een licht infarct te gaan, maar ingrijpend was
het. Zijn vrienden zijn ervan overtuigd gebleven dat het voor een groot deel werd
veroorzaakt door de emoties rond de Nederlandse ontvangst van Een pak slaag.

Bert Haanstra erkende dat de mensen wel een beetje gelijk hadden die tegen hem
zeiden dat hij zich te druk maakte, zich te veel ergerde, zich dingen te zeer aan-
trok en te weinig beweging had, net als degenen die zeiden: ‘Goed dat je niet
meer rookt, maar drink je nu niet te veel?’ 

Niettemin zag ook hij vooral andere oorzaken. Er was natuurlijk de opeenvol-
ging van stresstoestanden geweest vanaf het begin van de reis naar Cork, maar
hoofdzaak was volgens hem dat hij moeilijk had kunnen aanvaarden dat Een pak
slaag begin dat jaar een flop was geworden. Dat kan waar zijn, maar het blijft
speculatie. Er bestaan ook zelfstandige fysieke oorzaken voor een hartinfarct en
wat er in dit geval precies aan de hand was, valt moeilijk te zeggen. Haanstra was
tot een jaar of zes daarvoor bijvoorbeeld een straffe roker geweest. Weliswaar
was hij gestopt, een verhoogd risico was er nog. Hoewel de mogelijke combina-
tie van een hoge dosis valium en veel alcohol bijzonder schadelijk is, was deze
waarschijnlijk geen aanleiding voor de hartklachten.

Of het infarct nu toevallig volgde op de slechte ontvangst van Een pak slaag of
niet, in Haanstra’s leven werden deze twee gebeurtenissen samen een breuklijn.
In het ziekenhuis in Cork begon hij vanuit zijn bed met het portretteren van de
patiënt naast zich en terug in Laren maakte hij er een project van dat uitmondde
in het kort daarop uitgegeven boek Twintig portretten. Een therapie. Hij ging bij
familie, vrienden en bekenden langs en tekende hen met grote trefzekerheid. Af-





gezien van de ruwe schetsen voor diverse storyboards en een kerstkaart hier en
daar was het de eerste keer sinds eind jaren veertig dat hij zich serieus met teke-
nen bezighield. De rust waarmee het allemaal kon worden gedaan, vormde een
weldadig verschil met de hectiek van zelfs de kleinste filmproductie. Dit keer
had hij alleen maar papier en potlood nodig. Bovendien was deze rondgang een
soort tussenbalans waaruit hij kon concluderen dat er in zijn privé- en beroeps-
leven veel was waarover hij tevreden mocht zijn. 

Zijn gezin en zijn moeder staan er natuurlijk in en verder vooral veel bekende
Nederlanders. Vanzelfsprekende aanwezigen zijn Simon Carmiggelt, Albert Mol,
Gabriël Smit, Pim Jacobs, Johan Cruijff, Anton Koolhaas, Jacques Tati, Toon Her-
mans en nog een paar anderen. Maar er waren ook mensen bij met wie hij net in
die jaren toevallig omging. Paul Steenbergen mocht als acteur in de laatste film
en als reisgenoot naar Cork niet ontbreken. Met collega Joris Ivens waren de
contacten in de loop van de jaren zeventig net wat aangehaald omdat Haanstra
op zijn manier ook een beetje activistischer was geworden. Van een avondje bij
Wim van der Velde in Muiden, die toen voor de  werkte aan de Nederlandse
nasynchronisatie van Ivens’ China-epos Hoe Yukong de bergen verzette, gingen
beide filmers dronken naar huis. Violiste Judy Schomper staat ook in het por-
trettenboek, hoewel hij haar alleen oppervlakkig kende. Misschien vond hij haar
vooral ‘bijzonder attractief’, zoals hij naast haar tekening schreef. Het cabaret-
echtpaar Wim Kan en Corry Vonk zou er ook in komen, maar dat lukte door
omstandigheden niet.

Het boek volstond uiteraard niet om een eind te maken aan teleurstelling en
twijfel. Patiënten kunnen na een hartinfarct toch al depressief en lastig zijn en op
een gegeven moment hield Nita het niet meer met hem uit. Ze vertrok naar haar
zuster en bivakkeerde vervolgens een tijdlang in een caravan op de Veluwe.

Drie maanden na het infarct kreeg Haanstra een aanvaring met Anton van Mun-
ster die ditmaal zelf een korte film zou regisseren voor de watersportbeurs .
Het zou zijn derde opdrachtfilm worden. Haanstra had er eigener beweging al-
vast een synopsis voor geschreven en was in zijn wiek geschoten toen Van Mun-
ster er daarna wijzigingen in aanbracht. Hun briefwisseling erover laat zien dat
ze moeite hadden met de ongebruikelijke verhoudingen. Haanstra was gewoon-
lijk immers de baas. Hij moet er zijn angst in bevestigd hebben gezien dat alles
hem uit handen glipte. Ze onderstreepten wel allebei dat ze vrienden bleven en
kort erna werkten ze weer samen als vanouds.

Al eerder was het door Een pak slaag tot onenigheid gekomen met grote broer
Johan. Hij was docent aan de Academie voor Kunst en Industrie in Enschede en
maakte er sinds jaar en dag een gewoonte van zijn reactie op Berts nieuwste film





per post aan hem te laten weten. Daarbij ging hij niet over één nacht ijs. Vaak
ging hij meermaals naar de bioscoop om dezelfde film opnieuw te zien en zijn
commentaar was altijd vriendelijk, maar hij nam geen blad voor de mond. Een
riskante zaak tussen broers. In tegenstelling tot Johans vele andere brieven lijkt
die over Een pak slaag niet bewaard te zijn gebleven, maar wat erin stond schoot
bij de maker in het verkeerde keelgat, waarna ze lange tijd geen contact hadden.
De eerste hernieuwde toenadering vond plaats toen Bert Haanstra Johan een
exemplaar van Twintig portretten toestuurde. Dit was pas gebeurd nadat hij via
kleine broer Folkert had gesondeerd hoe dat zou vallen. Folkert waarschuwde al-
vast dat als Johan er niets voor voelde, dit kwam doordat hij bang was voor een
nieuw conflict ‘met alle zenuwen die dat wederzijds kost’. ‘Ik zou dus ook niet
beledigd zijn, maar beseffen dat dit gebeurt uit zelfbescherming en niet als sanc-
tie.’ Maar Johan nodigde Bert en Nita vervolgens uit voor zijn schilderijenexpo-
sitie in Galerie Espace in Amsterdam: ‘’t Zal, dacht ik zo, een wat onwennige we-
derontmoeting zijn.’

Zelfs met kleine broer Folkert was het tot een onaangenaam telefoongesprek
gekomen naar aanleiding van Een pak slaag. Folkert was docent aan de Kunstaca-
demie Minerva in Groningen en liet kritische beschouwingen over Berts werk ge-
woonlijk achterwege, maar hij liet zich ontvallen dat het geen zin had wanneer
Bert zich afsloot voor de kritiek: hij kon zich er beter voor openstellen en er zijn
voordeel mee doen. Zelfs de criticus van de Volkskrant passeerde de revue in de op
dit gesprek volgende brief van Folkert. ‘Peter van Bueren kan ik slechts beoordelen
als recensent. Als zodanig vind ik het een zuurpruim, hoewel hij ook weleens en-
thousiast is. Ik probeer de argumentatie er dus maar uit te zeven. Ik vermoed, dat
hij zonder zurigheid en zonder rancune je film toch niet goed had gevonden.’

De broers zagen elkaar niet veel, maar er bestond toch een grote loyaliteit. De
betrekkingen waren recht door zee, wat soms de vorm aannam van de striktheid
die hun vader al had gehad. Ze moesten ook weleens contact hebben over fami-
liezaken. Hun moeder gleed de nevel van de dementie in en als Bert Haanstra
haar in het bejaardentehuis in Goor opzocht, herkende ze hem op het laatst niet
meer, of ze vroeg of hij kinderen had. Volgens hem was ze bezig aan een lange fa-
de out. Ze overleed in november . De dementie van zijn vader was een be-
langrijke reden geweest om Een pak slaag te maken en nu ook zijn moeder erdoor
was getroffen, bekroop hem helemaal de vrees dat de kwaal hem eveneens boven
het hoofd hing.

Voorjaar  begon hij ondanks zijn eerdere twijfels aan een nieuwe film, ‘zo-
dat men in ieder geval kan zeggen: hij verstaat zijn vak nog’, zoals hijzelf zei.
Over deze korte opdrachtfilm met de titel Nederland waren begin  al con-





tacten geweest met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tussendoor bood
het project hem ook nog een spectaculaire gelegenheid zich verder te verzoenen
met Johan. Toen er in  voor Nederland luchtopnamen in het noorden des
lands moesten worden gemaakt, belde hij vanuit Laren naar zijn broer, die in het
Friese Warns woonde, om aan te kondigen dat hij en Rimko de volgende dag
over kwam vliegen met een helikopter. Op weg naar een opnamelocatie vroeg hij
de volgende dag aan de piloot: ‘Is het duur om even om te vliegen over Warns?’
Daar stonden Johan en zijn vrouw inderdaad in de tuin te zwaaien.

In de jaren zeventig had Bert Haanstra zich met Bij de beesten af en Dokter
Pulder zaait papavers uitstekend kunnen handhaven tussen de jongere regisseurs
die de bioscopen veroverden. Maar na een geflopte film en een hartinfarct begon
een nieuwe fase in zijn leven. 







  

De reiger in de vijver



Met Martine Bijl tijdens opnamen voor 
Vroeger kon je lachen ()

/



Stoppen met filmen, daar had Bert Haanstra bij nader inzien toch geen zin in. Er
viel nog zoveel vast te leggen en waar te nemen: ‘Al eindig ik maar in m’n tuin
met een fillumpie over die reiger die hier samen met de kat van de buren in de
vijver staat te vissen. Niet origineel hè, maar is het geen verschrikkelijk wonder?
Is het niet gewoon verschrikkelijk leuk om naar te kijken?’ Na koos hij voor
een kleinschaliger leven en kleinere films. Hij liet zich minder leiden door bezoe-
kersaantallen of commercieel succes en richtte zich ook wat de onderwerpen van
de films betreft op meer overzichtelijkheid. Intussen bleef hij even beweeglijk en
actief als altijd. Ook de viering van zijn pensioengerechtigde leeftijd op  mei
 veranderde hier niets aan. Vele getrouwen kwamen bijeen tijdens een grote
surprise party in een restaurant te Kortenhoef. Hij ging niet zozeer minder doen,
het waren vooral de rompslomp en de spanningen van omvangrijke projecten,
met hun jarenlange georganiseer en hun financiële zorgen en risico’s, waar hij
genoeg van had.

Terwijl hij met de korte film Nederland nog bezig was te bewijzen dat hij het
vak verstond, bereidde hij een ode voor aan zijn vriend en geestverwant Simon
Carmiggelt, die zoals bekend het menselijke vooral in de kleine dingen zocht.
Na de betrokkenheid van de schrijver bij Alleman en De stem van het water zou
Carmiggelt aanvankelijk ook het commentaar bij Nationale parken… noodzaak
schrijven en inspreken, maar het ministerie stelde zoveel eisen aan de tekst dat de
regisseur het een schrijver onwaardig vond. Zette Haanstra zelf een commentaar
op papier, zoals bij verschillende films gebeurde, dan legde hij dat gewoonlijk
eerst aan Carmiggelt voor.

De film over en voor de schrijver ging Vroeger kon je lachen heten en zou voor
een belangrijk deel bestaan uit verfilmde ‘Kronkels’, de korte stukjes die Car-
miggelt al kort na de oorlog in Het Parool was gaan schrijven. Dezelfde Kronkels
die nog altijd jaarlijks gebundeld in een reuzenoplage werden uitgegeven en die
Carmiggelt toen ook alweer vele jaren met zijn onnavolgbare verteltrant voorlas
voor de televisie. Otto Jongerius had al een aantal Kronkels voor tv verfilmd en
Daniël Singelenberg had in de documentaire Een beetje gek over de schrijver
gemaakt. Simon Carmiggelt was uitgegroeid tot een nationaal instituut. Meest-
al hadden zijn verhaaltjes een zekere intimiteit: meer dan een paar mensen kwa-





men er zelden in voor en goedbeschouwd heeft hun sfeer veel gemeen met Haan-
stra’s beeld van de reiger in de vijver en de kat van de buren.

Zoals gewoonlijk waren ook andere filmideeën de revue gepasseerd. Tever-
geefs zocht Haanstra weer naar een geschikte komedie waarvoor hij dit keer ac-
teur John Kraaijkamp in de hoofdrol wilde, een man die zowel in komische als
in serieuze rollen zijn sporen had verdiend. ‘Kraai’ zag er veel in: ‘Tot negentien-
tweeëntachtig zal ik de acteur uithangen, maar in mijn hart ben ik toch een ko-
mediant, het blijft toch het leukste als die hufters lachen. Als je me nodig hebt,
al zit ik in Somalië om de verkiezing te regelen, ik kom terug om dat te doen wat
jij nodig vindt.’ Het kwam er opnieuw niet van. Even overwoog Haanstra een
moderne variant te maken op Alleman, maar omdat hij vond dat de wereld sinds
 aanzienlijk zuurder was geworden, liet hij dat plan varen.

In december  zat hij dus bij Simon Carmiggelt thuis aan het Amsterdam-
se Weteringplantsoen om de film te bespreken waarin de schrijver het onder-
werp zou worden. Haanstra had alvast wat documentatie verzameld, maar die
ging meteen van tafel. Van ‘dat hele gezeur van daar is-ie op school gegaan’
moest Carmiggelt niets hebben. Nog erger vond hij het idee dat anderen in de
film gingen vertellen wat ze van hem vonden. ‘Dan krijg je dat bekende jubi-
leumgelul, van hij was zo dit, is zo dat en dat vind ik weerzinwekkend.’ Hij ging
er wel mee akkoord dat er bij hem thuis werd gefilmd. Om het straatlawaai bij
de geluidsopnamen buiten te houden wilde Haanstra een extra ruit voor het
raam zetten. ‘Toe maar,’ zei de schrijver. ‘Moet dat stuk gevel er ook uit? Dan trek
ik een lange onderbroek aan.’ Voor de rest bestond het gesprek, net als een vol-
gend in Laren, vooral uit gezamenlijk brainstormen. Carmiggelt wilde graag
veel variatie: een gedicht, een lied. Zo ontstond er een lijst van sketches en the-
ma’s die in de film moesten komen en van acteurs die daar het best bij pasten.
Deze gesprekken, waarvan de verslagen uitgetypt zijn van een bandopname,
maken duidelijk dat Simon Carmiggelt flink wat invloed op Vroeger kon je la-
chen heeft gehad. Met recht noemt Haanstra de schrijver in zijn begroting co-
scenarist. Naast een film over en voor is het er deels ook een van Carmiggelt. 

Ze kwamen in hun gesprekken ook tot ideeën die niet werden gerealiseerd.
Het belangrijkste was dat de structuur van de film zou worden gevormd door
een zoektocht naar de vraag waar de lach vandaan komt. Aan ervaringsdeskun-
digen Wim Kan, Toon Hermans en Freek de Jonge zou deze vraag worden voor-
gelegd en er zou een zaal worden gehuurd om in een soort laboratoriumsituatie
publieksreacties te kunnen filmen. Misschien was het te kostbaar of gaven de
experts niet genoeg bruikbare antwoorden, in ieder geval ging het niet door. Wel
werden enkele korte fragmenten uit theatershows verwerkt, zoals Wim Sonne-





velds sketch op basis van een Carmiggelt-verhaal: ‘Nou vraag ik u af mijnheer
Sonneberg, waar is de gulle lach opheden gebleven?’ In de verfilmde Kronkels
streefde Haanstra ernaar zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blij-
ven: een ode aan Carmiggelt moest vooral een ode aan de taal en het verhaal zijn.
Het ging minder om het filmische dan om het vertolken van dat verhaal door de
acteurs: ‘van meet af aan ben ik ervan uitgegaan dat alles aan hun aandeel onder-
geschikt moest zijn. Wanneer we tijdens een scène tussen twee mensen met de
camera bijvoorbeeld een omtrekkende beweging hadden gemaakt zou dat niet
meer dan ijdelheid zijn geweest.’ Omdat het voor Simon was, vond Haanstra
het geen probleem een hele Kronkel-verfilming die Otto Jongerius eerder had
gemaakt met credit over te nemen. 

Onwillekeurig krijgt Vroeger kon je lachen vanuit de korte verhaaltjes alsnog een
structuur, of liever gezegd een onderstroom. De film zit vol eenzame mensen: de
prostituee in het café die haar verhaal samenvat met de woorden: ‘Ik ken nou een-
maal niet tegen alleen zijn’, de man die een visser aan de waterkant komt lastig val-
len omdat hij zijn verhaal kwijt moet, de oude vrouw die alleen nog haar demente
man heeft, het echtpaar op de hei dat niet tot communiceren in staat is, de vader
die zijn twee zonen heeft verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is de me-
lancholie van Carmiggelt waar ook Haanstra begin jaren tachtig gevoeliger voor
lijkt te zijn geworden.

In en tussen de Kronkels door komen in Vroeger kon je lachen elementen uit
Carmiggelts leven aan bod: hij gaat naar de crematie van een verzetsman uit de Pa-
rool-groep waartoe hij tijdens de Tweede Wereldoorlog ook zelf had behoord, hij
treint naar Vught, waar zijn broer Jan in de oorlog is omgekomen in het kamp, hij
oefent thuis op een Kronkel die hij vervolgens voor de televisiecamera voorleest in
een desolate lege studio, en in de laatste Kronkel is Paul Steenbergen zijn alter ego,
wanneer hij aan de toog van het Amsterdamse café Scheltema vertelt over zijn
schuldgevoelens bij de dood van zijn vader. 

Voor het spelen van de Kronkels had de regisseur bekende namen op het oog
en dat werden het ook: Kees Brusse, Martine Bijl, Mary Dresselhuys, Rijk de
Gooijer, Kees van Kooten, John Kraaijkamp, Paul Steenbergen en anderen. Er
was maar één aankomende actrice met een hoofdrol: Carolien van den Berg. Zij
was voorgesteld door Rimko Haanstra, maar zijn vader wilde er eerst niets van
weten en hield liever vast aan de zekerheid van gevestigde reputaties. Het eind
van het liedje was dat het nieuwe talent Van den Berg als enige uit Vroeger kon je
lachen een Gouden Kalf kreeg op de Nederlandse Filmdagen in Utrecht. Jurre
Haanstra tekende weer voor de muziek, zoals hij voor alle verdere films van zijn
vader zou doen. Ditmaal schreef hij een melancholisch thema, gespeeld door





mondharmonicavirtuoos Toots Thielemans. De muziek voor de televisieserie
Baantjer, die hij jaren later schreef, kondigde zich al aan. 
Vroeger kon je lachen werd alles bij elkaar een mozaïek van fragmenten, deels

gespeeld en deels documentair. De filmwas ‘braaf, roerend, bescheiden en inne-
mend, precies zoals Carmiggelt zelf overkomt’, schreef het Utrechts Nieuwsblad
treffend. Waaraan kan worden toegevoegd: met hoogtepunten erin die na twin-
tig keer kijken nog altijd even sterk zijn, zoals de Kronkel met Rijk de Gooijer,
die in de Amsterdamse Hortus Botanicus op een bankje aan een bedremmelde
Carmiggelt vertelt waarom hij graag boeken leest over rijke mensen met wie het
slecht afloopt. Of Kees van Kooten die als Vieze Man een handtekening aan Car-
miggelt komt vragen omdat hij zeker weet dat de schrijver in werkelijkheid de
vrouwenarts Dr. Dick Faber is, auteur van schuine stuiverromans.

Volgens Bert Haanstra’s plannen zou Vroeger kon je lachen een televisiefilm
worden, maar er werd toch besloten tot een bescheiden uitbreng in de bioscoop.
Het Productiefonds, dat alleen bioscoopfilms steunde, werd de belangrijkste
subsidiegever. Koolhaas was daar toen overigens niet meer aan verbonden. Van
de totale begroting van  gulden werden er  door het fonds gedekt.
De rest kwam van Carmiggelts huisomroep de , die de film later uitzond, en
een distributiegarantie van ruim anderhalve ton van Tuschinski, want het be-
drijf liet Haanstra ondanks het verlies op Een pak slaag niet vallen. Een budget -
overschrijding van ongeveer  gulden betaalde de regisseur zelf. Het aan-
tal bioscoopbezoekers voor Vroeger kon je lachen kwam uit op ruim . Be-
langrijker was de televisie-uitzending van deze film over een bij de kijkers alom
geliefd schrijver. Simon Carmiggelt overleed in .

Na Zoo, Bij de beesten af en Nationale parken… noodzaak bleef Haanstra’s belang-
stelling voor dieren onverminderd. Hij las het boek Chimpansee-politiek van etho-
loog Frans de Waal, die zich baseerde op waarnemingen in de chimpanseekolonie
van Burgers Dierenpark in Arnhem. Met tegen de dertig apen was het de grootste
door de mens samengebrachte chimpanseegemeenschap ter wereld. Haanstra ver-
voegde zich bij Burgers-directeur Antoon van Hooff en ze werden het snel eens dat
er een film over chimpansees zou worden gemaakt onder wetenschappelijke bege-
leiding van etholoog Otto Adang, een net afgestudeerde twintiger die het een hele
eer vond dat de oude regisseur zoveel vertrouwen in hem stelde.

Haanstra vroeg in eerste instantie subsidie aan bij het ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur (), omdat minister Til Gardeniers had toege-
zegd dat een aanvraag van zijn kant erdoor zou komen. Dit was nadat Louis van
Gasteren en Rolf Orthel het ministerie hadden voorgesteld Haanstra bij zijn





vijfenzestigste verjaardag  gulden beschikbaar te stellen voor een vrije kor-
te film vanwege zijn verdiensten voor Nederland en de Nederlandse cinema.

Daar kwam niets van in, hoewel er precedenten bestonden: Joris Ivens kreeg in
 van minister Marga Klompé zonder aanvraag geld toegezegd voor het maken
van een vrije korte film en in  werd hem met voorbijgaan aan de aanvraagpro-
cedures vier ton beschikbaar gesteld. Haanstra’s subsidieverzoek werd door het
ministerie niet gehonoreerd maar verder geleid naar de Raad voor de Kunst.Deze
stuurde de winnaar van Oscar, Palm en Beer het verzoek ‘eerder door de regisseur
vervaardigde films op -- vóór .uur bij de portier af te geven (kosten hier-
aan verbonden kunnen helaas niet door de Raad vergoed worden)’. Tegen Van
Gasteren moet Haanstra na ontvangst van dit kattebelletje hebben gezegd: ‘Ik
huur een vrachtwagen, laad al mijn films erin en kieper ze bij de Raad in de tuin,
dan hebben ze bewijs van eerdere werkzaamheden.’ Een paar maanden eerder
had hij nog tegenover NRCHandelsblad laten vallen: ‘Je hoeft niet gek te zijn om
in de filmindustrie te werken, maar als je het bent is het wel een voordeel.’

De gevraagde subsidie van  gulden werd verstrekt, iets minder dan een-
derde van de totale begroting. Een ander deel werd betaald door de -televi-
sie en Haanstra zelf stak er minimaal enkele tienduizenden guldens in. Hoe on-
zeker hij in die tijd was geworden, blijkt uit een uitspraak tegenover het Utrechts
Nieuwsblad tijdens het maken van zijn chimpanseefilm: ‘Nu werken we weer
zonder salaris en lopen we gedrieën voor toch nog een ton risico. Misschien een
kleine vergoeding voor het feit dat we snoepen uit een toch al zo krap bemeten
filmpot. ’t Is misschien asociaal, maar ik wil zo graag iets blijven doen, en ach,
niemand anders maakt zo’n apenfilm.’

Het verschil in omstandigheden tussen de nieuwe film, die de naam Chimps
onder elkaar kreeg, en de eerdere productie Bij de beesten af kon nauwelijks gro-
ter. De hele chimpanseefilm werd in Arnhem op één locatie gedraaid, op maar
een uurtje rijden van Laren. De opnamen duurden een kleine vier maanden in
de zomer van . De regisseur die al sinds  op mm werkte, koos dit keer
voor mm. Dit betekende een wat mindere beeldkwaliteit en lagere kosten,
maar ook wendbaarheid en vooral: met de halfautomatische camera kon hij veel
alleen doen. Slechts af en toe had hij hulp nodig van een cameraman. ‘Hij wilde
gewoon naar die dieren kijken,’ aldus Anton van Munster. ‘Dat voelde je aan alle
kanten. Fotografisch was er niet veel eer aan te behalen, zo’n dierentuin met bo-
men die ingekapseld waren met gaas, slecht licht meestal. Maar het gedrag, het
verhaal vertellen. En dan moest het er keurig op staan en scherp, met een goede
camera en goede lenzen.’ De tijden van Spiegel van Holland, toen Haanstra ook
het meeste zelf deed, herleefden. Voor Chimps onder elkaar deed hij regie, mon-
tage, commentaar en het meeste camerawerk.





Achter de camera staan staren naar de chimpansees, af en toe in actie komen of
overleggen met Otto Adang of met de door Van Munster opgeleide camera-assis-
tent Raymond Grégoire, die tevens als klankbord diende, daaruit bestonden de
meeste draaidagen voor Chimps onder elkaar. Raymond was een zoon van beeld-
houwer Paul Grégoire. 

De apen zaten op een groot terrein van gras en zand met bomen en houtcon-
structies erop en een gracht eromheen. Na een tijdje had Haanstra het lijstje met
hun naam en hun speciale kenmerken – ‘Tarzan: kaal geplukt’ – niet meer no-
dig. Hij kende ze allemaal: Nikkie, Yeroen, Dandy, Spin, Krom en de anderen.
Van hun kant hadden zij na verloop van tijd de steeds terugkerende man met de
grijze haren ontdekt die hen van de overkant van het water observeerde. Hij
kwam soms in de hokken, waardoor de kennismaking werd verdiept. In zijn film-
commentaar – door hemzelf gesproken – vertelt de regisseur over ze alsof het fa-
milieleden zijn en nog ver in de jaren negentig ging hij weleens kijken naar ‘zijn’
apen in Burgers Dierenpark. Wanneer ze hem in het oog kregen, maakte grote op-
winding zich van hen meester. De mensen die naast hem stonden te kijken vertel-
de hij dan hoe ze heetten. 

De rust en de intimiteit waarmee de film is gemaakt zijn in het resultaat terug
te zien. Haanstra’s bekende observatievermogen heeft weer helemaal de over-
hand gekregen op de heftigheid van Bij de beesten af. Spelenderwijs zijn de ver-
zamelde opnamen rond thema’s als groepsgedrag, machtspolitiek, communica-
tie, vechten, vluchten, verzoenen, toenadering, agressie, seks en opvoeding tot
een geheel gemaakt in een vloeiende montage, waardoor de toeschouwers het
gevoel krijgen dat ook zij de apen persoonlijk leren kennen.
Chimps onder elkaar werd een succes op de lange termijn. Op  september

 ging de film in première tijdens de Nederlandse Filmdagen in Utrecht en
twee weken later kwam hij op de Nederlandse televisie. Hij werd uitgezonden in
zo goed als alle Europese landen en verder onder meer de Verenigde Staten, Ca-
nada, India, Japan en Australië. Voor de cofinanciering had Haanstra in een eer-
der stadium aangeklopt bij de . Daar hadden ze, vertelde hij, gezegd: ‘Bert,
je weet dat wij bij de  erg goede natuurfilms maken.’ ‘Ik ook,’ had hij geant-
woord. Toen de film gereed was, kocht de  hem alsnog, nadat zoöloog Des-
mond Morris hem had aanbevolen bij de Britse omroep. Aan de maker schreef
Morris: ‘Je film The Family of Chimps is superieur. Ik heb in geen jaren zo geno-
ten van een portret van een diersoort. […] Hoewel ik heel goed bekend ben met
chimpansees, heb ik er een hoop van geleerd.’ Ook anderen uit het wereldje van
de dierenonderzoekers reageerden. Jane Goodall schreef dat ze het een superfilm
vond. Etholoog Frans de Waal, die inmiddels in Amerika zat maar zelf met de





chimpansees in Arnhem had gewerkt, kreeg toen hij de film zag tranen in zijn
ogen, berichtte hij, ‘want ik houd nog steeds veel van die apen en de film gaf me
echt weer het gevoel van een dag langs de gracht’.

Bert Haanstra kwam op het idee dat ook de chimpansees in Arnhem zijn film
moesten zien. Otto Adang zag er geen heil in, maar op een avond in  kregen
de apen dan toch een voorstelling in hun hok. Adang was erbij: ‘De hele groep
zat in de hal en in het schemerdonker begon de filmprojector te lopen. Zodra de
eerste scènes op de crèmekleurige muur verschenen fixeerden alle chimpansees
het beeld. Ze leken zeer geïnteresseerd. Sommigen hadden van opwinding hun
haren recht overeind staan. De film werd zonder geluid vertoond en het was
doodstil in de hal. Maar op het moment dat in beeld een van de vrouwen onheus
bejegend werd door een puber liet een aantal van de chimpanseetoeschouwers
afkeurende geluiden horen.’ Nadat de film was opgenomen, was Nikkie, de lei-
der van de groep, in de gracht om het terrein verdronken. Nu zou hij op de muur
weer in ogenschijnlijk levenden lijve verschijnen. ‘Direct toen dat gebeurde ont-
blootte Dandy zenuwachtig zijn tanden, begon hard te krijsen en rende naar Ye-
roen: hij omarmde hem stevig en ging bij hem op schoot zitten. Ook Yeroen had
zijn mond vertrokken in een onzekere grijns. Er was geen twijfel mogelijk: de
beide mannen hadden de een jaar daarvoor overleden Nikkie herkend. Meer
dan dat, Nikkies “herrijzenis” herstelde direct de oude situatie: zijn plotselinge
filmische terugkeer uit het verleden veranderde de twee rivalen die elkaar vrijwel
dagelijks bestreden voor even weer in bondgenoten.’

De voorstelling maakte school: Chimps werd aan soortgenoten in verschillende
onderzoekscentra in de Verenigde Staten vertoond en was ook daar populair,
schreef Frans de Waal. Door de jaren heen ging Chimps onder elkaar over de hele
wereld veelvuldig in de herhaling op televisie en ook in het internationale circuit
van universiteiten en onderzoekers bleef hij in gebruik.

In Burgers Dierenpark was een nieuw onderkomen verrezen voor zeven goril-
la’s, ook wel de zeven wezen genoemd. Ze waren uit hun woongebied in Kame-
roen gehaald omdat ze in hun voortbestaan werden bedreigd door de lokale be-
volking. Haanstra’s besluit zijn volgende film aan hen te wijden betekende deels
verdergaan op de bekende weg, met waarnemingen uit de dierentuin. Toch had
dit nieuwe werkstuk een andere inzet dan Chimps onder elkaar. Ging het daarin
om apengedrag, nu was het doel te waarschuwen voor de ondergang van een
diersoort. Zeldzame gorilla’s uit andere dierentuinen werden in beeld gebracht,
met als meest spectaculaire exemplaar ‘Sneeuwvlokje’, de albino uit de zoo van
Barcelona. Haanstra combineerde deze opnamen met een beeldverslag uit de





omgeving van Abong Mbang, in het regenwoud op kilometer ten oosten van
Kameroens hoofdstad Yaoundé. Hier kwamen de zeven wezen vandaan en
woonden ook de pygmeeën, hun natuurlijke vijanden. Met Antoon van Hooff
maakte de regisseur er eerst een verkenningstocht naartoe en in mei-juni 

trok hij met Van Munster en enkele andere medewerkers het gebied in om er te
filmen. Ze logeerden bij missieposten en bezochten dorpen waar pygmeeën voor
de camera vertelden over hun gevechten met de vervaarlijke apen, die er naar
hun overtuiging op uit waren hen te verscheuren. Ze lieten hun littekens zien
om dat te onderstrepen. Voor de gedachte dat die bloeddorst er alleen maar was
wanneer mens en aap in elkaars vaarwater kwamen, stonden ze niet erg open.
Op  mei vierde de filmploeg in het dorpje Menzo Haanstra’s zeventigste ver-
jaardag, waarbij een fles champagne tevoorschijn werd getoverd namens de Ne-
derlandse ambassade in Yaoundé en een tot het oerwoud doorgedrongen felici-
tatietelegram van de familie uit Nederland de feestvreugde verhoogde. 

Toen Monument voor een gorilla aan de televisiestations werd aangeboden, bleek
het enthousiasme wat minder dan dat voor Chimps, al werd de film als pleidooi
voor bescherming van een bedreigde diersoort gewaardeerd en bleven er altijd nog
veel zenders die hem uitzonden. Discovery Channel stuurde hem in voor een pres -
tigieuze prijs, maar het oordeel van de  was kritisch: ‘Op een of andere manier
wordt het geen geheel met die Congo-sequentie die duidelijk niet is geïntegreerd
in de rest van de film,’ schreef de Britse omroep aan Haanstra. Met Congo werd
uiteraard Kameroen bedoeld. Dit keer was hij er inderdaad minder in geslaagd zijn
film tot een geheel te smeden, vanouds juist een van zijn grote gaven. 

Tot begin jaren negentig bleef hij naar mogelijkheden zoeken voor een volgen-
de dierenfilm. Met Gerard Baerends en Otto Adang ontwikkelde hij een plan
voor een film over spel bij mens en dier onder de titel ‘Spelenderwijs’. Hij filmde
er een fascinerende korte scène voor waarin een jonge aap en een mensenbaby
nieuwsgierig contact met elkaar zoeken. In overleg met de Utrechtse hoogleraar
Jan van Hooff – broer van Antoon – ontstond het idee voor een film die ‘Een hon-
denleven’ kon gaan heten: een meer humoristische dan wetenschappelijke docu-
mentaire over mens en hond. Maar de ene keer kregen ze geen goed scenario rond
en de andere keer was er al iemand met het onderwerp bezig voor de . Nadat
Haanstra een video had opgevraagd van een concurrerende hondenfilm door
Desmond Morris, antwoordde de Natural History Unit van de Britse omroep:
‘Sorry dat we je blijkbaar zoveel moeilijkheden bezorgen. Ik kan je verzekeren dat
we het niet met opzet doen.’





Haanstra had inmiddels de status van filmveteraan bereikt en had midden jaren
tachtig de leiding gekregen over een internationaal project dat was geïnitieerd
vanuit de  en daarna werd overgenomen door de gezamenlijke Europese om-
roepen. Filmacademiestudenten uit zeven landen zouden ieder een korte film
maken over het leven van jongeren in hun land. In gezelschap van -vertegen-
woordiger Ben Klopman arriveerde Haanstra op  maart  in Beijing, de eer-
ste halteplaats van een rondje om de wereld. Op de filmacademie in de Chinese
hoofdstad werd Haanstra aanvankelijk geconfronteerd met studenten die geen
aanspraak meer konden maken op de titel ‘jongere’. Op zijn verzoek werden ze
met verwijzing naar de internationale afspraken vervangen. Er was tevoren aan
alle deelnemende academies gevraagd meerdere scenario’s voor te bereiden, wat
wisselende kwaliteit opleverde. In Beijing besloot hij na lezing ervan dat hij de
montage te zijner tijd in Laren zou doen.

In de Chinese hoofdstad bleken ook Joris Ivens en Filmmuseumdirecteur Jan
de Vaal zich op te houden: Ivens was er bezig met zijn film Een verhaal van de wind.
Haanstra hield een dagboek bij en trof een herkenbare toestand aan: ‘Heel harte-
lijke ontmoeting. Joris zag er zeer slecht en vooral moe uit. Vertelde met zijn nieu-
we productie (Frans-Chinees) zéér grote problemen te hebben. Daar kan hij nu
niet meer tegen. Zo onnodig. Vooral van Chinese zijde. Veel beloftes maar weinig
gedaan. Alles moet nog georganiseerd worden. Dat zou allang gebeurd zijn. De
nieuwe stijl in China heeft véél goede kanten maar – grote namen achter je te heb-
ben, zoals Joris heeft en had, helpt nu niet meer.’

Hij vloog door naar Sydney in Australië, Los Angeles in de Verenigde Staten
en São Paolo in Brazilië. In Los Angeles ging hij meteen langs bij Alexander Mac-
kendrick, die hem indertijd had geadviseerd bij Fanfare en De overval en nu tus-
sen de filmsterren woonde. Na een korte pauze in Nederland ging het verder
naar Ouagadougou in Burkina Faso en vervolgens naar Stockholm en Boeda-
pest. In twee maanden tijd had hij alle zeven academies aangedaan en overal was
hij met gastvrijheid en enthousiasme ontvangen, maar hij had veel last van het
intensieve reizen. Bij enkele academies ging hij nog een tweede keer langs en
met Kerstmis  werd Seven Variations on a Theme in een groot aantal landen
op televisie vertoond.

De bedoeling van het project was het kweken van wederzijds begrip tussen
mensen over de hele wereld, wat bij Haanstra herinneringen moet hebben opge-
roepen aan The Family of Man, de grote internationale tentoonstelling uit de ja-
ren vijftig met hetzelfde doel. Maar de zeven korte films uit  lieten ook zien
hoe groot de verschillen waren. Zo gaat de Chinese bijdrage over scholieren die
in hun vakantie naar de Speciale Economische Zone Shenzhen reizen omdat ze





willen zien wat de geliberaliseerde economie daar bewerkstelligt. In Australië
staan problemen rond homoseksualiteit centraal en in Burkina Faso gaat het om
arme plattelandsjongeren die naar de stad trekken. Onderwerp van de bijdrage
van de Nederlandse Filmacademie is biologisch-dynamische landbouw. 

Het jeugdproject kreeg bij de familie Haanstra nog een staartje. In  was
de jonge Kong Ling-yan uit Beijing overgekomen voor assistentie bij de monta-
ge van het Chinese gedeelte. Yan werd algauw Jantjie of Jantje en de gaste moet
een paar harten hebben gestolen, want na haar terugkeer naar Beijing ging de
correspondentie door en twee jaar later kon ze na veel formaliteiten en op kosten
van de Haanstra’s een paar weken op vakantie naar Laren komen. Kort daarna
ging ze naar de Verenigde Staten waar ze na een filmopleiding uiteindelijk com-
puterwetenschap ging studeren.

Voor  maakte Bert Haanstra een korte film die als pilot moest gaan die-
nen voor een project dat wel wat leek op de zeven jongerenfilms: een serie kinder-
portretten die over de hele wereld door verschillende filmers zou worden ge-
maakt. Najaar  ging hij ervoor op verkenning in het West-Afrikaanse Ghana,
maar hij voelde zich moe en zag op tegen het vervolg, zodat hij er hard over dacht
het project te laten schieten. Pas toen Wim van der Velde er als coregisseur bij
kwam, zag hij er weer toekomst in. Van der Velde was bijna veertig jaar eerder zijn
assistent geweest bij Spiegel van Holland en sindsdien hadden ze nog een paar keer
samengewerkt. Hij was zelf producent en regisseur en was als docent en directeur
aan de Nederlandse Filmacademie verbonden geweest. Met Anton van Munster
vertrokken de twee regisseurs voor de opnamen naar Ghana. Haanstra keerde na
enige tijd terug naar huis en liet de rest over aan de achterblijvers. Niet toevallig
wordt Wim van der Velde bij de regiecredits van de film als eerste genoemd. Child-
ren of Ghana was een vlekkeloze professionele voorlichtingsfilm die met een aan-
stekelijk gebruik van kleuren het dagelijkse leven van Ghanese kinderen laat zien.
De première op  december  in Den Haag werd opgeluisterd door de aanwe-
zigheid van de ministers Elco Brinkman van  en Piet Bukman van Ontwikke-
lingssamenwerking. De pilot werd gevolgd door films van regisseurs uit diverse
landen.

In  vroeg de  Haanstra een programma samen te stellen over de in 

overleden cabaretier Wim Kan. Al sinds vroeg in de jaren zestig, misschien nog
eerder, gingen Bert en Nita Haanstra naar de theatershows van Wim Kan en Toon
Hermans. Ze werden door de cabaretiers geregeld uitgenodigd in de kleedka-
mer, een beetje als bekende Nederlanders onder elkaar, maar niet alleen daarom:
Bert Haanstra behoorde net als zij tot het selecte gezelschap dat in de naoorlogse





jaren de zachtmoedige Nederlandse humor gestalte had gegeven. Ook mensen
als Simon Carmiggelt, Annie M.G. Schmidt, Godfried Bomans en Wim Sonne-
veld behoorden ertoe. Bomans en Sonneveld overleden in respectievelijk  en
, de anderen hadden in de jaren tachtig nog altijd een prominente plaats in
de Nederlandse kunst en kleinkunst. Sommigen waren fel aangevallen door de
aanstormende generatie, maar na afloop waren ze er nog steeds. In de jaren ze-
ventig lieten onder anderen Bram Vermeulen en Freek de Jonge met Neerlands
Hoop in Bange Dagen zien dat er leven was na Kan, Hermans en Sonneveld,
maar de nieuwe lichting trok nog lang minder publiek dan ‘de grote drie’. De ge-
dachte dat die uiteindelijk toch beter waren, bleef aanwezig, niet in de laatste
plaats bij hun opvolgers. Tegenover de culturele revolutie van de jaren zestig en
zeventig stond zo een weleens veronachtzaamde continuïteit, die tot voorbij de-
ze decennia doorliep. 

Wim Kan hield sinds de jaren vijftig oudejaarsconferences op de radio, waar-
voor half Nederland aan het toestel gekluisterd zat. Zijn populariteit duurde
voort door zijn oudejaarsshows voor televisie in de jaren zeventig. Hij nam de
Haagse politici op de hak en wie in Den Haag niet tot zijn doelwitten behoorde
en dus ongenoemd bleef, voelde zich tekortgedaan. Het symbolische einde volg-
de voor Kan op oudejaarsavond , toen er twee shows waren: zijn laatste op de
ene televisiezender en vervolgens Freek de Jonges eerste – De openbaring – op de
andere. Kan gaf zelfs een echt stokje door aan De Jonge. Toon Hermans’ succes
duurde nog langer. In - had hij twee seizoenen uitverkochte zalen met
wat als zijn laatste onemanshow was aangekondigd. Een paar jaar later was hij al-
weer terug met een volgende veelbezochte voorstelling.

De Haanstra’s bleven de verrichtingen van Toon Hermans en Wim Kan en
diens partner Corry Vonk op de voet volgen en correspondeerden met enige re-
gelmaat met hen. Ze waren fans, maar daarnaast was Bert Haanstra altijd op zoek
naar comedy-ideeën en ook daarom hield hij de ontwikkelingen in de wereld van
de Nederlandse humor in de gaten. Hij bewonderde vooral het gevoel voor ti-
mingvan Hermans en Kan. Al in  zag hij ook Neerlands Hoop in Bange Da-
gen en later frequenteerde hij Freek de Jonges soloshows. 

Met Youp van ’t Hek had hij zonder het te weten in de jaren zestig kennisge-
maakt toen hij een twaalfjarig jongetje een lift gaf dat net als hij elke veertien da-
gen naar Ajax ging. Zowat dertig jaar nadien schreef Van ’t Hek: ‘Ik was sprake-
loos. Twaalf en dan meeliften met Bert Haanstra. Vijftien kilometer lang bij Bert
Haanstra in de auto.’ Dat was wat, want: ‘Bij ons thuis was je een god.’ ‘De twee-
de keer dat ik je zag,’ vervolgde Van ’t Hek, ‘zat je bij mij in de zaal. In het Larense
Singer. Ik was pikkie noga, zette mijn eerste stappen op het podium en was bijna





onthutst dat je zo hard zat te lachen. Rij vier in het midden, ik weet het nog pre-
cies. Ik heb de hele avond op je gelet. We zijn nog wat gaan drinken in café Het
Bonte Paard.’Haanstra bezocht vrijwel alle programma’s van Van ’t Hek, meestal
in de Singer Concertzaal, tot zijn gezondheid het niet meer toeliet. 

Het -verzoek een programma over Kan samen te stellen betekende voor
hem terugblikken op een deel van zijn leven en zelfs een beetje op een vriend-
schap. Het programma zou grotendeels bestaan uit fragmenten uit Kans theater-
shows, waarvan hij de meeste met veel genoegen persoonlijk had bijgewoond,
zodat het werk aan het een uur durende Alleen om u aan het lachen te maken voor
Haanstra een liefdevolle bezigheid werd. Het doornemen van eindeloze hoe-
veelheden beeldmateriaal voor zo’n compilatie was weliswaar een vermoeiende
bezigheid, maar het kon in zijn eigen studio of in een andere dicht bij huis en het
was in ieder geval een stuk overzichtelijker dan een grote filmproductie. Boven-
dien kreeg hij rond die tijd een nieuwe dagelijkse helper, de van de Filmacademie
afkomstige montageassistent Marc van Fucht, in de volgende zes jaar zijn tech-
nische manusje-van-alles. Haanstra zette hem ook op het spoor van een eigen
film, die jaren later uitkwam onder de titel Schoffies. De film ging over… reigers. 

Met Van Fucht maakte hij in  nog een vervolg op het eerdere Wim Kan-
programma met de driedelige televisieserie Kan Compleet, waarvoor een massa
materiaal uit de televisiearchieven werd opgediept. De serie werd op de televisie
door drie miljoen mensen gevolgd en behoorde met een beoordeling van , tot
de hoogst gewaardeerde programma’s van het jaar. Kan Compleet verscheen later
in een driedelige dvd-box. 

Haanstra’s vanouds bekende kwaliteiten als editor en zijn belangstelling voor
het cabaret brachten meer mensen op het idee hem te vragen voor zulk werk. De
impresario van cabaretier Fons Jansen meldde zich in Laren voor een program-
maserie over zíjn artiest. Fons Jansen was de man die vanaf zijn eerste theaterpro-
gramma De lachende kerk uit  eigenhandig een effectieve bijdrage had gele-
verd aan de ontkerkelijking van het katholieke zuiden. Haanstra kende hem
slechts oppervlakkig, maar ging aan de slag. Jansen leed aan longkanker en over-
leed op maart . Een paar dagen daarvoor was Haanstra nog met de samen-
gestelde programma’s bij hem langs geweest om ze te laten keuren. Fons zag dat
het goed was. Het eerste van vier delen, een compilatie van Fons Jansens show x
andermaal, kwam in de week na diens dood op televisie. 

Ook het volgende project was aanvankelijk met somberheid omgeven. Een
vierdelig televisieportret van Toon Hermans moest worden uitgesteld omdat deze
een hartoperatie moest ondergaan. Enige tijd later stierf zijn vrouw Rietje. De serie





die Haansta over de cabaretier maakte onder de titel Gewoon Toon, gaf meer ruimte
voor een eigen inbreng dan de eerdere over Wim Kan en Fons Jansen. De hoofd-
persoon werd gedurende tien dagen enkele uren per dag geïnterviewd, bij Her-
mans thuis in Bosch en Duin en bij Singer in Laren. Jacques Klöters deed de inter-
views, Haanstra de regie. Klöters was naast radioman een deskundige als oprich-
ter van de cabaretgroep Don Quishocking. Er waren volgens het drietal geen
vragen voorbereid. ‘Jacques is een vriend van me, net als Bert,’ legde Hermans aan
de pers uit nadat het werk klaar was. ‘Daardoor is die sfeer mogelijk geworden van
gewoon twee mensen die met elkaar kletsen.’ Haanstra monteerde de interviews
en de fragmenten uit de shows zo door elkaar dat beide in elkaar over leken te lopen
en het werk en het levensverhaal van Hermans haast één geheel werden. De vier af-
leveringen van elk vijftig minuten werden in het najaar van  door de  uit-
gezonden ter gelegenheid van Hermans vijfenzeventigste verjaardag. 

Bert Haanstra zei er wel bij dat hij in deze filmportretten creatief weinig kwijt
kon. Hij maakte ze, zei hij, omdat het documenten waren over ‘mensen die mij
na aan het hart lagen’. In het rijtje filmportretten paste als vanzelf ook schrijf-
ster Annie M.G. Schmidt, over wie producent Burny Bos een televisieprogram-
ma wilde laten maken. Nog voor de eerste aflevering van Gewoon Toon op de buis
was geweest, begon Haanstra aan deze nieuwe grote klus. Maar na een paar
maanden voorbereidend werk liet hij Burny Bos weten dat hij het toch maar niet
deed. Aan ‘Lieve Annie’ schreef hij dat het werk aan Toons portret erg bewerke-
lijk was geweest en dat de nieuwe taak hem ‘zeer nerveus’ maakte. ‘Jammer voor
mij!’ schreef Annie M.G. terug en ‘geniet maar lekker van het idee dat het niet
hoeft!’Zijn taak werd overgenomen door regisseur Ben Sombogaart.

Het maken van een eigen film was een wijkend perspectief aan het worden.
Rond  schreef hij aan Otto Adang dat hij pas weer aan iets zou beginnen
wanneer hij er absoluut in geloofde, ‘wanneer ik er van overtuigd ben dat dát de
laatste film zal zijn die ik wil maken. Ik zal hem dan wellicht op m’n ste of zelfs
nog wat later in première zien gaan en dan zal de pijp wel naar Maarten gaan.’
Die film kwam niet meer. Hij hielp zoon Rimko nog met montagewerk voor
diens televisieserie De brug en toen zijn vriend Hans Melissen, producent van
Rik Felderhofs interviewprogramma De Stoel, in  omhoog zat, deed hij de
montage voor dat programma. Maar pas begin  schreef hij het zwart op wit,
in een brief aan zijn oude collega Aleksandr Zgoeridi in Moskou: ‘Ik moet be-
kennen dat ik min of meer ben gestopt met films maken.’

Hij stak zijn energie nu vooral in het behoud van zijn eigen werk. Dit betekende
onder andere de voorbereiding van een uitbreng van zijn werk op video. Zes van





zijn avondvullende films kwamen afzonderlijk op  uit, een groot aantal van
zijn korte films was al eerder verschenen in een box met twee banden plus een
boekje met een essay van filmjournalist Henk ten Berge. Hierna begon Haan-
stra aan het doornemen van zijn hele oeuvre met het oog op de digitalisering er-
van en een groot Haanstra-retrospectief dat de  op televisie zou uitzenden
rond zijn tachtigste verjaardag op  mei . Deze laatste gebeurtenis riep veel
publieke weerklank op. Zo werd Alleman bij die gelegenheid door , miljoen
mensen bekeken.

Met assistent Marc van Fucht nam hij zijn films door, lokaliseerde negatieven
en kopieën, bekeek welke de beste kwaliteit hadden en bepaalde welke van de
verschillende oude versies – of stukken daaruit – hem het beste bevielen. Maan-
denlang werd er opnieuw gemonteerd en werden kleuren gecorrigeerd. Op een
ochtend brak er paniek uit omdat hij spoorloos verdwenen was. Ze waren net be-
zig geweest met de kleuren van zijn film Rembrandt, schilder van de mens. Uren
later bleek dat hij van het ene moment op het andere een taxi had genomen naar
het Rijksmuseum in Amsterdam om Rembrandts schilderijen nog eens goed te
gaan bekijken.

Haanstra wilde altijd al graag bijblijven op technisch vlak en met behulp van
de nieuwe technologie van de digitalisering hoopte hij zijn films te bewaren voor
het nageslacht. Hij slaagde er aanvankelijk niet in daar financiering voor te krij-
gen, ook niet van de Rijksvoorlichtingsdienst die veel van zijn films in bewaring
had. Hij was verontwaardigd: ‘Als mij verzocht wordt m’n totale filmwerk aan de
staat te schenken, kan men anderzijds niet verwachten dat ik die ene “grote beurt”
nog wel even zelf betaal. Op mijn verzoek of de  die bijdrage wil verstrekken
riep de heer Van Mierlo []: “En het antwoord is ! We hebben geen geld.”’
Haanstra vervolgde: ‘Als er tussen de  en mij geen overeenstemming wordt
bereikt, zal ik mijn films uit de -kluis naar elders moeten laten verhuizen. Ik
moet dan tot de conclusie komen dat de vrienden en bewonderaars van collega
Joris Ivens het – met hun fonds – beter hebben gedaan. Tot nu toe is daar al zo’n
drie ton in gestoken. Zó oud en hulpbehoevend zijn onze films gelukkig nog
niet!’ Het betekende een betreurenswaardige verwijdering met de . 

Haanstra had met het filmarchief van de Rijksvoorlichtingsdienst al jaren uit-
stekende banden, speciaal met enkele medewerkers die er met veel liefde voor
zijn films zorgden. Achter het meningsverschil lag een specialistisch debat over
filmconservering waarin de experts van tegenwoordig op hetzelfde standpunt
staan dat de  toen ook innam. Want de dienst nam de digitalisering welis-
waar niet op zich, er werd wel geïnvesteerd in nieuw-geconserveerde analoge
masters op mm. Zij hebben ook nu nog een langere houdbaarheid dan dra-





gers van digitale bestanden. De directeur van het Nederlands Fonds voor de
Film Ryclef Rienstra en de nieuwe Filmmuseumdirecteur Hoos Blotkamp gin-
gen in september  bij de regisseur in Laren langs om de perikelen rond de di-
gitalisering te bespreken. Een tijdje later kwam Rienstra met een oplossing.

Op  juni  werd in theater ’t Spant in Bussum de eerste Bert Haanstra
Oeuvreprijs uitgereikt aan de naamgever zelf. Aanvankelijk zou de prijs gewoon
‘Oeuvreprijs’ gaan heten, maar kort voor de uitreiking besloten Rienstra, staats-
secretaris Aad Nuis en bestuursvoorzitter Leo Spigt als een daad van gerechtig-
heid de prijs naar Haanstra te noemen. De tweejaarlijkse prijs was in het leven
geroepen door het Nederlands Fonds voor de Film, een opvolger van het voor-
malige Productiefonds. De aan de prijs verbonden  gulden kon de eerste
laureaat eventueel besteden aan de digitalisering van zijn films, waar hij op dat
moment al veel eigen geld in had gestoken. 

Bij de ingang van ’t Spant werden Bert en Nita Haanstra verwelkomd door een
fanfare, ditmaal niet met de muziek uit de gelijknamige film, maar met het lied
We are the champions. De gelauwerde regisseur was oud geworden met zijn witte
snor en zijn dunne witte haar, ietwat gebogen rug, diepe rimpels en wat onzekere
tred. Acteur Jeroen Krabbé trad tijdens de plechtigheden op als ceremoniemees-
ter en staatssecretaris Nuis reikte onder het toeziend oog van enkele honderden
genodigden de prijs uit. In de publicatie die het Fonds voor de Film ter gelegen-
heid van de oeuvreprijs uitbracht, staat ook een stuk met de titel ‘Hij is er altijd
geweest’, geschreven door Jan Blokker: ‘Hij veranderde in die jaren niet en dat
mag je met een gerust geweten z’n grootheid noemen. De wanen van de dag wa-
ren talrijk, en Nederland kreeg z’n eigen jeunes Turcs die in het filmblad Skoop de
grond gelijk maakten met Zoo, en de staf braken over de beeldrijmelarij in Alle-
man. Maar Haanstra – ogenschijnlijk van z’n troon gestoten – liet zich niet van
z’n apropos brengen.’

Ook in de ‘Overweging’ van het fondsbestuur, een soort juryrapport, wordt
verwezen naar het filmdebat van de jaren zestig, waarbij wordt geconstateerd dat
Haanstra indertijd ten onrechte niet als ‘auteur’ werd erkend: ‘Aan in ieder geval
twee van de toen zo graag gehanteerde criteria voldeed Haanstra immers volledig.
Men heeft aan twee “maten” van zijn films inderdaad genoeg om meteen te kun-
nen zeggen wie daar in termen van fotografie, kadrering en bovenal montage aan
de gang is geweest. Ook is Bert Haanstra van Spiegel van Holland tot en met de laat-
ste films uit zijn bezige leven trouw gebleven aan twee thema’s, of eigenlijk is het er
maar één. Al zijn films – ook als ze ver van huis speelden – zijn in hoge mate Ne-
derlands. De blik van de nieuwsgierigheid, van de ondernemingszin, van de nuch-





tere compassie die herken je in het hele werk als uit duizenden. Aan die “Neder-
landsheid” in de strikte zin danken we bovendien portretten van onze samenle-
ving, die voor sociologen en historici tot in een verre toekomst een bron van rijke
informatie zullen blijven. Maar Haanstra’s Hollandse eigenheid is waarschijnlijk
toch niet veel meer dan een specifieke bijkomstigheid van een veel beslissender,
veel algemener thema van waaruit in feite al zijn films zijn gemaakt. In zijn eerste
speelfilm werd de hoofdrol weliswaar gespeeld door een fanfare-orkest dat door
onderling krakelen verscheurd dreigt te worden, maar we weten allemaal hoe het
tenslotte afloopt: in harmonie. De harmonie beheerst Haanstra’s werk. De har-
monie niet als werkelijkheid, want daar is meestal geen harmonie, maar als ideaal,
als droom. De harmonie tussen de mens en z’n naaste omgeving, tussen de mens
en z’n geschiedenis of z’n lot, tussen de mens en de natuur, tussen de mensen on-
derling, tussen de mens en het dier niet te vergeten.’ Zijn oeuvre, zo besloot het be-
stuur, was ‘een essentieel bestanddeel van het Nederlands cinematografisch erf-
goed’. Ook deze tekst was, op verzoek van het Fonds, geschreven door Blokker.

Het Fonds voor de Film verklaarde kort en goed dat Bert Haanstra zowel van-
wege de vorm als vanwege de inhoud van zijn werk een ware filmauteur was. Het
noemde zijn werk daarnaast van essentieel belang voor de Nederlandse filmcul-
tuur. Mede door Blokkers betrokkenheid bij dit alles en door de aanwezigheid
in Bussum van een aantal vertegenwoordigers van jongere lichtingen was het een
soort verzoening tussen de generaties. 

Er werd inmiddels gewerkt aan een boek. Aan Jo Daems, voorzitter van de
Vlaamse Audiovisuele Selectiecommissie, schreef Haanstra: ‘Jo, ik was blij te ver-
nemen dat je niet afwijzend stond tegenover mijn (voorzichtige) voorstel om een
soort biografie van me te schrijven. Jij bent namelijk de enige van wie ik dat ge-
daan zou willen zien.’ Jo Daems woonde in Sint-Niklaas en schreef al enkele tien-
tallen jaren zeer waarderend over Haanstra in Belgische publicaties als het blad
Film en Televisie.Hij stuurde die stukken altijd naar de regisseur op en in de loop
van de tijd ontmoetten ze elkaar bij verschillende gelegenheden, waaronder film-
avonden die Daems in België organiseerde. Haanstra voelde zich door hem be-
grepen en in  was de Vlaming aan de slag gegaan. Naar het schijnt heeft
Haanstra een deel van zijn tekst voor publicatie gelezen. Wat hij ervan vond is
onduidelijk. Nog bij leven van de hoofdpersoon verscheen het boek in decem-
ber  onder de titel Teder testament.

Vroeger, wanneer Bert Haanstra een groot project onder handen had, ging hij
soms drie jaar niet op vakantie. Toeristische uitstapjes kwamen na de première,
als een soort beloning voor jaren zwoegen. Vanaf de jaren tachtig gingen hij en





Nita op reis wanneer ze er zin in hadden. Ze reisden naar Rusland en naar India
– waar Bert Haanstra op een festival moest zijn – en maakten minstens vier crui-
ses, steeds met Russische schepen: de Belorussia, de Azerbaydzhan, de Leonid
Brezhnev. De ene keer voeren ze vanuit Venetië in twee weken langs de Griekse
eilanden, Joegoslavië en Turkije, een andere keer vanuit Rotterdam naar Portu-
gal, Noord-Afrika, Madeira en de Canarische Eilanden. Nita was gek op crui-
ses en ook al omdat ze nogal veel fysieke klachten had was deze comfortabele ma-
nier van reizen ideaal. Haar echtgenoot ging vooral mee om haar een plezier te
doen. Dichter bij huis gingen de Haanstra’s uit varen met de Myra, hun bootje
dat in Kortenhoef lag. 

In  waren Bert en Nita Haanstra opa en oma geworden. Toen Jurre Haan-
stra de komst van het kind van hem en zijn echtgenote Ingrid aankondigde, was
de eerste reactie van zijn vader: ‘Zonde dat ik het niet kan zien opgroeien.’ Hij
was toen  jaar. Het kleinkind Ingmar bracht nieuwe vreugde aan de Verlengde
Engweg. Jurre en Ingrid Haanstra woonden dichtbij in Hilversum en de zater-
dagen werden vaste dagen waarop Ingmar en later zijn broertje Kelvin bij opa en
oma waren. Opa bracht uren met hen door in de tuin en legde zich erop toe ze al
in het peuterstadium tuinieren en filmen bij te brengen. Dit filmen ging met een
videocamera en ze kregen op hun kop wanneer ze het niet goed deden. In Am-
sterdam woonde Rimko Haanstra intussen sinds jaar en dag met zijn vriendin
Hansje en Yvonne Vluggen was haast een lid van de Haanstra-familie geworden,
‘een soort zusje’ aldus Rimko, met wie ze samen op vakantie gingen en veel sa-
men deden. 

Vader Haanstra sloeg de ontwikkeling van zijn zonen met tevredenheid gade.
Rimko Haanstra’s filmloopbaan ging opwaarts. Hij monteerde in de jaren tach-
tig de speelfilms De illusionist en De wisselwachter voor regisseur Jos Stelling en
Mijn vader woont in Rio en Het zakmes voor Ben Sombogaart, regisseerde de acht-
delige televisieserie De brug en maakte verschillende films over Ajax. In de jaren
negentig volgden onder meer de regie van de dramaserie Wij Alexander, de jeugd-
serie De man met de hoed en afleveringen van het jeugdprogramma Ko de boswach-
tershow. Ook in de jaren negentig ontstonden weer enkele Ajax-films. 

Jurre Haanstra componeerde niet alleen de muziek bij zijn vaders films, in de
jaren negentig deed hij dat ook voor De brug en Wij Alexander. Vooral zulke ge-
zamenlijke projecten van zijn zonen vervulden Bert Haanstra met trots. Jurre
schreef meer filmmuziek: bij Jean van de Veldes De kleine blonde dood, bij de te-
levisieserie Het verdriet van België van de Zwitserse regisseur Claude Goretta en
bij de televisieserie Baantjer. In de meeste gevallen dirigeerde hij zijn muziek zelf,
onder andere met het Residentie Orkest, het Metropole Orkest en verschillende





buitenlandse symfonieorkesten. Als dirigent en arrangeur was hij betrokken bij
talrijke cd’s van artiesten uit binnen- en buitenland.

In  ging de hele familie met het vliegtuig naar Londen om het vijftigjarig
huwelijk van Bert en Nita te vieren. In de London Palladium zagen ze de musical
Fiddler on the Roof en ze brachten een nostalgisch bezoekje aan de straat in Hen-
don waar ze in - hadden gewoond toen hij werkte aan The Rival World.
Door een onwaarschijnlijk toeval verscheen ’s avonds in het hotel Rimko’s serie
De brug op het televisiescherm. De serie was aangekocht door de Britse zender
Channel . 

Het jaar daarop ging Bert Haanstra nog naar de voetbalwedstrijd in Wenen
waar Ajax de finale van de Europacup won. Ook de thuiswedstrijden in De Meer
bleven vaste punten in zijn agenda. Maar in die tijd schreef hij ook: ‘mijn fysieke
conditie is sterk afgenomen’ en ‘sinds een jaar heb ik – steeds veelvuldiger – last
van blackouts’. Zijn huisarts raadde hem aan alleen nog lokale autoritjes te ma-
ken. Op een zekere zondagmiddag strandde hij onderweg naar het stadion met
zijn auto op de vluchtstrook omdat hij de weg niet meer kon vinden. Na de over-
gang van Ajax naar de Amsterdam Arena in augustus  was hij helemaal een
kat in een vreemd pakhuis. Dat najaar moest hij het voetbal voor gezien laten.

Nita en hij woonden toen al in het Rosa Spier Huis in Laren, in het leven geroe-
pen voor kunstenaars opdat die ook op hoge leeftijd nog konden werken in een
eigen atelier. Het Rosa Spier Huis nam geen mensen op die de tachtig waren ge-
passeerd en dus hadden de Haanstra’s het huis aan de Verlengde Engweg verkocht
toen Bert Haanstra was. Nita was twee jaar jonger. Op  januari namen ze
hun intrek in appartement  van het tehuis. Marc van Fucht was er getuige van
hoe Haanstra voor de eerste keer zijn nieuwe atelier betrad: met alleen zijn Oscar
in zijn handen stond hij middenin die helemaal lege ruimte. In het atelier kwa-
men de vertrouwde  en mm-montagetafels uit de studio en een -monta-
geset. De regisseur bracht er vele uren door, vaak tot midden in de nacht. Voor
productiesecretaresse Yvonne Vluggen was het werk er niet minder op geworden
sinds de voltooiing van de laatste ‘echte’ film Kinderen van Ghana. De productie
van de compilatiefilms, het -retrospectief, de digitalisering van alle films en
de zakelijke contacten in binnen- en buitenland liepen gewoon door en de ver-
huizing naar het Rosa Spier Huis maakte de toestand er niet eenvoudiger op.

Nita voelde zich er snel thuis, maar haar echtgenoot begon er de weg kwijt te
raken, letterlijk en figuurlijk. Na een jaar moest hij in de verpleegafdeling van
het tehuis worden opgenomen. De alzheimer sloeg toe en hij wist maar al te goed
wat dat betekende. Hij werd er niet door overvallen, integendeel, hij vreesde er





na de ervaringen met zijn ouders al jaren voor. In zijn film Een pak slaag had hij
laten zien dat je best over dat onderwerp mocht praten, als het maar met com-
passie gebeurde, maar toen hij zijn werk aan het doornemen was ter voorberei-
ding van het -retrospectief, wilde hij Een pak slaag niet zien omdat hij erdoor
werd herinnerd aan het einde van zijn vader.

De scheiding tussen hem en Nita werd al haast een afscheid toen hij in het
voorjaar van  werd overgeplaatst naar verpleeghuis Zonnehoeve in het
Loosdrechtse Bos bij Hilversum. Zij bleef in het Rosa Spier Huis en ging af en
toe bij hem op bezoek, maar ze kon het nauwelijks aan. Jurre Haanstra woonde
vlakbij en ging veel langs op Zonnehoeve. Vergeten werd hij zeker niet: familie,
vrienden en collega’s kwamen op bezoek en dat leverde nog herkenning en de te-
rugkeer van herinneringen op. De psychologe van het tehuis schreef: ‘In de pe-
riode op Zonnehoeve heb ik vaak met hem gesproken. Hoe in de war hij af en
toe ook was, hij kon heel helder vertellen wat er in hem omging, wat belangrijk
voor hem was, waar hij wanhopig over was.’ Wat dat precies was, is niet meer te
zeggen, maar toen er tijdens een kleine wandeling op de binnenplaats met Rimko
Haanstra en voetbalvriend Klaas Vos een vliegtuig overkwam, zei hij geschrok-
ken: ‘Ze komen me halen.’ Misschien werd hij op zo’n moment geplaagd door
angsten uit de oorlog. In zijn atelier in het Rosa Spier Huis had hij al aan Van
Fucht verteld dat hij haast elke nacht van de oorlog droomde.

In oktober  kreeg hij een longontsteking en kort daarna brak hij ook nog
een heup. Op  oktober overleed Bert Haanstra in Zonnehoeve. De laatste
woorden die hij tot zijn familie sprak waren: ‘Moet ik jullie niet naar huis bren-
gen?’ De begrafenis vond plaats op  oktober, een zonnige, sfeervolle herfst-
dag. Rimko en Jurre Haanstra hadden de mensen moeten opbellen omdat de
post de kaarten te laat had bezorgd, een geval waaraan Freek de Jonge een ver-
ontwaardigde column wijdde in Het Parool. De plechtigheden waren open voor
familie, vrienden, collega’s en genodigden, maar op voorstel van Jurre Haanstra
was er, indachtig taferelen tijdens de begrafenis van sommige bekende Nederlan-
ders, een bewakingsdienst in de arm genomen om paparazzi weg te houden. In
theater ’t Spant lag een groot aantal kransen rond de kist en er stond een recent por-
tret van Bert Haanstra, gefotografeerd door Louis van Gasteren. De plechtigheid
werd geleid door Hans Melissen en er werd gesproken door de zonen, door
kleinzoon Ingmar en door Jan Blokker, Van Gasteren en Rolf Orthel. Zoals dat
gaat in de wereld van de film konden andere getrouwen er niet bij zijn: Anton
van Munster was in Canada aan het werk, Kees Hin in voormalig Joegoslavië,
Eddy van der Enden zat onbereikbaar in Italië. Margreet van der Horst-Admi-
raal, de weduwe van de in  overleden regisseur Herman van der Horst,





schreef Nita een emotionele brief, maar ze kon niet komen omdat ze naar het zie-
kenhuis moest.

Rimko en Jurre spraken in warme bewoordingen over hun vader. Kleinzoon
Ingmar vertelde hoe opa hem ooit had aangeraden het briefje door zijn moeder
te laten ondertekenen waarop hij voor school moest invullen wat hij later wilde
worden: piloot. ‘Dan kan ze er nooit meer omheen.’ Anders dan de meeste klein-
kinderen werd Ingmar echt piloot, bij de . Jan Blokker sprak over zijn goede
herinneringen aan Haanstra. ‘Ik denk aan Bert en zie hem op z’n ouwe dag in het
montagecentrum van de  van kamer tot kamer met blikken film sjouwen,
want hij helpt Rimko om een onverbiddelijke deadline te halen en als altijd
lacht-ie erbij.’ Blokker concludeerde ‘dat wij in elk van zijn films de elementen
herkennen van wat wij ons van hem heugen: de lach, het plezier, de consciëntie,
het zingen, de verruktheden, de toewijding, de liefde, de vriendschap en de
trouw en het verlangen naar synthese en harmonie’. Van Gasteren loofde Bert
Haanstra’s collegialiteit en vriendschap, waaraan hun verschillende karakters en
de verschillen in hun werk niets af hadden kunnen doen. Hij memoreerde hoe
Haanstra eens een maand aan een Van Gasteren-film had zitten monteren om-
dat hij er zelf niet uitkwam. ‘En ik geen rooie cent had en dacht: grote god, hoe
moet je zoiets herstellen.’ Het was dan maar een fles champagne geworden. Or-
thel vertelde wat hij van zijn oude leermeester had opgestoken: Les : het werk
gaat altijd door en meestal voor. Les : hartstocht en precisie. Les : doorwerken
ondanks tegenslagen en teleurstellingen. Les : respect voor anderen, hoe anders
ze ook zijn. Les : wees trouw aan jezelf.

Later die dag vond de teraardebestelling plaats op de Gemeentelijke Begraaf-
plaats van Laren, niet ver van de Verlengde Engweg. De herfstzon bleef hardnek-
kig schijnen.





 



Bert Haanstra met de beroemdste filmzwemmer 
van Nederland ()
/



Aan het eind van dit boek zijn er drie thema’s waarover nog het een en ander valt
toe te voegen. Allereerst volgt een terugblik op het verloop van Haanstra’s film-
leven, vervolgens komen zijn rol als filmer van Nederland en zijn plaats in de
filmgeschiedenis aan de orde. 

Het gemeenschappelijke in Bert Haanstra’s werk wordt gevormd door een cre-
atieve manier van omgaan met film, superieure montage die tegelijk aan estheti-
sche gevoelens appelleert als een middel is om inhoud over te brengen, oog voor
het veelzeggende menselijke – later ook dierlijke – detail, een persoonlijke, opti-
mistische, welwillende en betrokken kijk op de medemens en niet in de laatste
plaats humor. Vriend en vijand waren het verder eens over het hoge niveau van
zijn vakmanschap. In deze algemene bewoordingen kan Haanstra’s werk wor-
den gekarakteriseerd. Maar wie dichterbij komt, ziet een filmleven met hoogte-
punten en breuken, dat zich beweegt tussen vrijheid en opdracht, tussen docu-
mentaire en speelfilm en tussen fijnproevers en massapubliek.

Bert Haanstra toonde al vroeg belangstelling voor het visuele. Op zijn zeven-
tiende werd hij leerling-fotograaf en kort daarna maakte hij vermoedelijk zijn
eerste kleine opdrachtfilm. Als achttienjarige werd hij persfotograaf, een vak dat
hij zes jaar uitoefende. In een aantal van zijn foto’s is een bijzonder oog voor het
ongewone en het vermakelijke in het dagelijks leven te zien. Vervolgens ging hij
schilderen. Toen hij dertig werd, was zijn jeugddroom ooit filmer te worden ach-
ter de horizon verdwenen en leek zijn toekomst te liggen in de schilderkunst, tot
hij in  onverhoeds alsnog filmmaker werd, vrijwel zonder cinematografi-
sche achtergrond, maar wel nadat hij zich zijn hele volwassen leven al had bezig-
gehouden met kijken en in beeld brengen. Deze drang naar het beeldende zat in
de familie. De indruk is weleens ontstaan dat Haanstra’s kunstzinnige familie-
achtergrond is opgepoetst toen hij als filmer bekendheid kreeg. Dat is beslist on-
juist. Zijn vader speelde een prominente rol in het Twentse kunstmilieu en ex-
poseerde in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Twee van Bert Haanstra’s drie
broers, Johan en Folkert, hadden een professionele kunstopleiding en waren ge-
waardeerde beeldend kunstenaars en docenten aan kunstacademies. 





De tijd tussen Haanstra’s eerste aandachttrekkende film Spiegel van Holland ()
en De stem van het water () was zijn klassieke periode. Het was de tijd waarin
hij zijn kwaliteiten als filmmaker tot volle ontplooiing wist te brengen, zijn
meest bekroonde en meest bezochte films maakte en zijn grootste rol speelde in
de nationale en internationale filmwereld. Ondanks soms grote verschillen tus-
sen de films onderling spreekt uit het geheel van zijn werk uit deze periode een
coherente kijk op zijn tijd. De films bezitten een sterke vormvastheid door een
onbevangen, zelfverzekerde omgang met het filmmedium. Op de korte film Ne-
derland uit  na werden al zijn films over ‘Nederland’ in deze periode ge-
maakt. Ze vormen ongeveer de helft van zijn productie tot en met . 

Bij de successen uit deze jaren moet niet alleen worden gedacht aan hoge be-
zoekcijfers in de bioscoop maar ook aan talloze voorstellingen onder geheel an-
dere omstandigheden. Zeker rond documentaires bestond toen een wijdvertakt
distributiestelsel voor vertoningen op scholen, in bedrijfskantines, bij verenigin-
gen, in dorpshuizen en – in het geval van Haanstra’s Shell-films – in de meest af-
gelegen dorpen op andere continenten. Zijn klassieke films werden door velen
gezien en hadden bovendien vaak een bijzonder lange levensduur: nog dertig of
veertig jaar nadat ze waren gemaakt, werden ze internationaal veel vertoond,
niet alleen op festivals maar vooral ook daarbuiten. 

Toen De stem van het water in december  uitkwam, betekende dit achteraf
gezien voor Haanstra zowel het sluitstuk van een tijdperk als een aankondiging
van verandering. 

Met zijn wereldbeschouwing, die in dit boek als jaren-vijftig-humanisme is
getypeerd, had hij in zijn klassieke periode een bijna vanzelfsprekende aanslui-
ting bij de meerderheid van de bevolking, maar de stemming van die naoorlogse
jaren verloor in de tweede helft van de jaren zestig aan kracht, ook al is hij, bij wat
toen de zwijgende meerderheid heette, nooit helemaal verdwenen. 
De stem van het water staat in de lijn van eerdere films die hij over eigen land

maakte, maar de regisseur probeert er ook nieuwe methoden in, waaronder in-
terviews om, zoals hijzelf zei, tot meer diepgang te geraken. Hij begon zich dus
enigszins te verwijderen van de werkwijze die hem misschien wel op het lijf ge-
schreven was: de benadering waarin niet de taal maar het visuele bepalend was,
ook als middel voor het overbrengen van visies en emoties. De jongere garde van
de jaren zestig had hem eerder scherp aangevallen en hij lijkt zich daar meer door
van de wijs te hebben laten brengen dan hij toegaf. 

Na afloop van het tijdperk van wederopbouw en beginnende welvaart was de
maatschappelijke rol van documentaires anders geworden. Voorlichting, aan-





moediging en propaganda met behulp van film hadden eerder van overheidswe-
ge een belangrijke rol gespeeld. In de structuur van filmproductie en vertoning
die hierbij hoorde, had Haanstra zich met veel gemak bewogen. Nu kreeg de te-
levisie een hoofdrol in het voorlichtingsbeleid, voor zover het werd voortgezet,
want men vreesde steeds meer voor betutteling. Ook de bioscoopvertoning van
avondvullende documentaires had een onzekere toekomst, terwijl Haanstra te
veel een echte filmman was om voor tv te willen werken. 

In het filmleven van Bert Haanstra was De stem van het water kortom een
scharnierpunt. De periode van zijn grootste zekerheid in kunnen, denken en
doen eindigde ermee. 

Filmjournalist Frank Zaagsma omschreef het verschil tussen de vroegere Haan -
stra en die van de jaren zeventig eens treffend: ‘Hij was zijn onschuld kwijtgeraakt,
en begon na te denken over wat hij, in de roes van het vanzelfsprekend kunnen, in
elkaar geknutseld had.’ De grote successen die hem in de voorafgaande jaren ten
deel waren gevallen, leidden bovendien tot grotere mentale en financiële druk:
het publiek verwachtte veel van hem en hij was inmiddels een gevestigd produ-
cent met een eigen onderneming, met alle bijbehorende risico’s van dien. Jaren
gingen ook nog verloren met Trafic en het grote voetbalproject dat uitliep op de
troostfilm Retour Madrid. Ondanks onophoudelijk zoeken vond hij geen goed
idee meer voor een filmkomedie, waardoor zijn grote wens weer een comedy te
maken onvervuld bleef en de lijn van De zaak M.P. en vooral Fanfare niet kon
worden doorgetrokken. 

Niettemin professionaliseerde hij nog altijd verder en bleef hij goede films
maken. Wat er na De stem van het water nu precies anders werd, is moeilijk onder
woorden te brengen. Misschien was het alleen maar níet meer de klassieke perio-
de, waarin alles als natuurlijk was samengevallen. Tussen  en maakte hij
Retour Madrid, Bij de beesten af, Dokter Pulder zaait papavers, Nationale Par-
ken… noodzaak en Een pak slaag.Dat ging met meer zoeken, aarzelen en aftasten
gepaard, en tot sommige projecten besloot hij volgens de gedachte: ik wil in ie-
der geval een film maken, dus nou ja, laat ik dan dát maar doen. Anderen kregen
ook meer invloed op zijn films. In de jaren vijftig hadden zelfs zijn opdrachtge-
vers zich meestal beperkt tot algemene aanduidingen over wat ze wilden, omdat
ze anders de wind van voren kregen en bovendien wisten dat het in grote lijnen
toch wel goed kwam. Nu gaf Haanstra anderen ondanks zijn onafhankelijke po-
sitie als producent grote bemoeienis met het karakter van zijn films. Bij de bees-
ten af kwam onder intensieve begeleiding van vooral etholoog Gerard Baerends
tot stand, ook al stond deze film dicht bij de regisseur, die al sinds zijn jeugd be-





gaan was met de natuur. Daarna kwam uit het niets Dokter Pulder zaait papavers.
Voor het eerst in zijn loopbaan begon hij aan een boekverfilming. Zelfs zijn eer-
dere speelfilms waren naar een oorspronkelijk idee geweest en naar een scenario
waaraan hijzelf meeschreef, terwijl de documentaires sterk waren bepaald door
wat hij in de werkelijkheid aantrof tijdens de opnamen. Met Pulder stelde hij
zich een fundamenteel andere taak: de denkwereld van schrijver-scenarist Anton
Koolhaas tot uitdrukking te brengen. Het daaropvolgende Een pak slaag was op-
nieuw een Koolhaas-verfilming. 

Na de teleurstellende bezoekcijfers van deze laatste film en een hartinfarct
werd Haanstra’s werk productioneel en inhoudelijk kleinschaliger. Monument
voor een gorilla en vooral Chimps onder elkaar zijn met hun invoelende observatie
echte Haanstra-films, maar er is nog een andere lijn in deze periode te ontdek-
ken: zowel in de Carmiggelt-film Vroeger kon je lachen als in de compilatiefilms
over een aantal cabaretiers cijfert de maker zich weg zoals hij dat in het verleden
nooit had gedaan.  

Paradoxaal genoeg lijkt de tijd van Haanstra’s grootste geestelijke vrijheid die tot
en met  te zijn geweest, waartoe dus ook de jaren vijftig behoorden waarin
hij overwegend opdrachtfilms maakte. Juist toen voelde hij zich als een vis in het
water. De overheden in Den Haag verstrekten hun opdrachten niet alleen ten
dienste van voorlichting of propaganda, maar wilden er tevens de cinematogra-
fie mee bevorderen. Er waren invloedrijke ambtenaren, zoals Jan Hulsker, voor
wie de filmkunst heilig was. De overheid gaf Haanstra veel armslag, al moest hij
zijn vrijheid een enkele keer bevechten. Deze films zijn dan ook slechts indirect
uitingen van Haags voorlichtingsbeleid: de opdrachtgevers wisten van tevoren
ongeveer wat er van hem verwacht kon worden. 

Bij de Shell-films was de grootste beperking dat hij moest steunen op techni-
sche en wetenschappelijke adviezen: het waren eerder ingenieurs dan managers
met wie hij rekening moest houden. Uit niets blijkt trouwens dat er indertijd in-
houdelijke tegenstellingen bestonden tussen Haanstra en Shell. Hij stond in de
jaren vijftig positief tegenover de maatschappelijke rol van het bedrijf, zodat ook
deze films overwegend kunnen worden beschouwd als uitdrukking van zijn ei-
gen visie. 

Intussen stond de droom van de eigen studio symbool voor zijn drang naar
creatieve autonomie en zakelijke zelfstandigheid. Daar was zijn karakter ook wel
een beetje naar. Hij kon nu eenmaal slecht tegen belemmeringen die van welke
kant ook werden opgeworpen op het pad naar zijn doel. Hij leefde met volle in-
zet in de overtuiging dat het de enige manier was om iets van betekenis tot stand





te brengen. De twijfels die hem onderweg veelvuldig overvielen, werden meestal
dankzij zijn echtgenote Nita overwonnen. Maar of de studio werkelijk tot gro-
tere vrijheid heeft geleid is maar de vraag. Hier lijkt de bekende Nederlandse
spreuk te gelden: het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. 

Haanstra pendelde tussen documentaire en speelfilm. Hij heeft ooit beweerd dat
tussen beide geen wezenlijk verschil bestond, omdat je in een documentaire ook
regisseerde. Dit klinkt diep, maar in werkelijkheid lag de overeenkomst voor
hem op een elementair praktisch vlak: hij trok het onontgonnen gebied van de
speelfilm binnen in de overtuiging dat de problemen die hij tegenkwam gaande-
weg konden worden opgelost, wanneer hij maar op zijn ervaring afging en zijn
verstand erbij hield. Zo werkte hij bij documentaires ook meestal. 

Er wordt wel gezegd dat hij ‘eigenlijk’ geen speelfilmmaker was maar een do-
cumentarist. Daar zijn twee antwoorden op te geven. Het ene antwoord is dat de
feiten anders bewijzen. Fanfare was een gigantisch publiekssucces en een belang-
rijke gebeurtenis in de Nederlandse filmgeschiedenis. De ‘flop’ De zaak M.P. was
na De overval de best bezochte Nederlandse speelfilm van de jaren zestig. Zulke
waardering zegt niet alles, maar laat toch zien dat hij als speelfilmregisseur de
vaardigheid had een publiek te verleiden. Met zijn filmliefde, zijn vakmanschap
en zijn vermogen acteurs en medewerkers in zijn enthousiasme mee te trekken
maakte hij ondanks beperkte kennis van de acteursregie diverse goede speel-
films. Met Dokter Pulder zaait papavers hield hij zich met ere staande tussen de
hemelbestormers van de jaren zeventig. Is in het land der blinden trouwens niet
eenoog koning? In de hele periode tot rond -, toen de producties van de
gouden jaren loskwamen, was Fons Rademakers de enige die met zijn speelfilms
meer dan incidenteel boven hem uitkwam. Sympathiek aan Haanstra was bo-
vendien dat hij het meestal – niet altijd – besefte wanneer een ander iets beter
kon. Dat hij bij Fanfare de assistentie van de Brit Alexander Mackendrick inriep,
maakte hem beslist niet tot een kleinere regisseur dan collega’s die deskundige
hulp onnodig vonden.

Het andere antwoord is dat Haanstra misschien wel meer dan vier speelfilms
had willen maken, maar het is niet gebeurd (vierenhalf, het hybride Vroeger kon
je lachen meegerekend). Van die vier was Fanfare een mijlpaal, waren de andere
gewoner en Een pak slaag deels mislukt. Hiertegenover staat een lange reeks do-
cumentaires, waarvan er vele ongewoon waren en samen een indrukwekkend
rijtje van mijlpalen en paaltjes vormen. Al met al valt te verwachten dat een flink
aantal grote en kleine documentaires en één speelfilm het meest blijvende uit
zijn werk zullen zijn.





Bert Haanstra wist erkenning door de liefhebbers van de film als kunst te vereni-
gen met populariteit bij een massapubliek. Neem de internationale waardering
die hem ten deel viel. Met Spiegel van Holland won hij de verheven Grand Prix
in Cannes en voor Glas een Oscar in Hollywood, de hoofdstad van de publieks-
film. Verder werden hem een British Academy of Film Award (‘de Britse Oscar’)
(Glas), een Gouden Beer in Berlijn (Alleman), twee verdere Oscar-nominaties
(Alleman, Bij de beesten af) en een kast andere prijzen toegekend. De internatio-
nale belangstelling is verder af te meten aan de vermoedelijk ongeveer vijfdui-
zend kopieën van Glas en de ruim duizend kopieën van Rembrandt, schilder van
de mens die in omloop kwamen, en het feit dat The Rival World enkele decennia
de wereldwijd meest bekeken film uit de Shell-catalogus was. Later vond Bij de
beesten af een grote wereldwijde verspreiding.

Dit zijn sterk verschillende films. Ze laten allemaal vakmanschap zien en bij
verschillende springt de virtuositeit van de montage in het oog. Maar Haanstra
beperkte zich zelden tot aandacht voor de vorm alleen. Al deze films hadden ook
een voor de toeschouwers fascinerend onderwerp, dat steeds op een ongewone
manier of met een extra ‘attractie’ werd gepresenteerd. Bij Spiegel van Holland
zijn het de bekende elementen uit het Nederlandse landschap die door het spie-
geleffect bijzonder worden. Bij Rembrandt zijn het de liefdevolle aandacht voor
de schilderijen en het toen opzienbare fragment waarin de veroudering van de
schilder zichtbaar wordt gemaakt door diens zelfportretten in elkaar over te laten
lopen. Bij The Rival World is het de boodschap, maar wel vergezeld van spekta-
kelstukken als het vliegtuig in de sprinkhanenzwerm en de reuzeninsecten op
het witte doek. Alleman biedt in de bedding van een associatieve montage een
licht humoristisch portret van een merkwaardig volkje en Bij de beesten af was als
natuurfilm ongebruikelijk door zijn expliciete vergelijking van mens en dier.
Het was de combinatie van filmische creativiteit, vakmanschap én aandacht
voor de inhoud die Haanstra’s films voor zowel fijnproevers als groot publiek
aantrekkelijk maakte. 

De samenleving van Bert Haanstra – het kan niet genoeg worden herhaald – be-
stond uit Nederland en de wereld. Zijn visie op eigen land kreeg vorm in Spiegel
van Holland, Dijkbouw, …en de zee was niet meer, Fanfare, Delta Phase I, Alle-
man,De stem van het water en Nederland. Ze hebben sterk verschillende accen-
ten, maar leveren toch een totaalbeeld op. Hij bracht er vooral het Nederland
van de wederopbouw en de beginnende welvaart mee in beeld. Niet met weder-
opbouwfilms welteverstaan, want die heeft hij niet gemaakt: herrijzend Neder-
land is vooral aanwezig door de stemming van voortvarendheid, optimisme en





gemeenschapszin in een aantal van zijn films. Ze bewegen zich tussen moderni-
sering en nostalgie, twee polen die ook in de werkelijkheid van de samenleving
relatief makkelijk lijken te zijn samengegaan. De verschuiving van nostalgie naar
modernisering die in de opeenvolging van Haanstra’s Nederland-films waar-
neembaar is, berust op toeval: hij geloofde vanaf het begin in modernisering.

Zijn ultieme Nederland-film is Alleman, de synthese van zijn kijk op land en
landgenoten. Het kan verhelderend zijn de maatschappelijke werking van deze
film te bezien  aan de hand van het model van identiteitsvorming – verbeelding,
benoeming, herkenning – dat historicus Willem Frijhoff heeft geformuleerd.
Hij vatte de kwestie als volgt samen:

‘Kunnen identiteit en identiteitsbesef worden onderscheiden, of zijn ze ver-
wisselbaar? Ligt achter de identiteit als waargenomen beeld een meer of min-
der autonome “werkelijkheid” die toetsing van het beeld mogelijk maakt? Zo
ja, wat is hun onderlinge verhouding? En hoe komt het beeld zelf tot stand?
Het wordt geconstrueerd in een spanningsverhouding tussen interne en ex-
terne perceptie, vervolgens als een entiteit benoemd (dus vastgelegd in een
raster van structuurkenmerken en begrensd door specifieke contouren) en
tenslotte als “eigen” herkend. Verbeelding, benoeming en herkenning komen
zo als de drie basisoperaties van het identiteitsbesef naar voren. Dat besef is,
met andere woorden, een proces van toe-eigening van drie dimensies van cul-
tuur: de verbeelding van eigenschappen en attributen van een groep, de be-
noeming van de groepsidentiteit in een vertoog over dat beeld, en de herken-
ning van dat vertoog als een zinvolle voorstelling van de wij-groep.’

Identiteit is volgens Frijhoff geen ‘wezenskenmerk’ maar ‘een gehistoriseerde
bestaanswijze en ervaringswereld’. Ze is een beeld en zelfbeeld dat wordt ge-
creëerd door een groep (intern) én door buitenstaanders (extern), maar meer is
dan alleen verbeelding: mensen geven het idee vorm in de realiteit door er min
of meer naar te handelen. Er bestaat dus een wisselwerking tussen perceptie en
werkelijkheid. Of er een identiteit bestaat die aan het idee voorafgaat, laat Frij-
hoff enigszins in het midden, elders geeft hij aan dat identiteit in veel opzichten
een keuze is.

In het geval van Alleman zijn allerlei aspecten van het Nederlandse dagelijks le-
ven via observatie vastgelegd. Ze hebben een bron in de realiteit, al heeft er na-
tuurlijk selectie plaatsgevonden. Aan de montagetafel werden deze waarnemin-
gen met de plakpers letterlijk tot een geheel geconstrueerd, waardoor er een die-
pere betekenis aan wordt verleend. 





Zo ontstond een verbeelding van Nederland waarin een vanzelfsprekend even-
wicht heerst tussen nostalgische elementen en uitingen van modernisering. Ne-
derland is er een land in van goede en beste mensen achter al die eigen voordeu-
ren, met hun eigen kerkjes, de zondagsrust, het water, de schepen, de regen en
het ijs, maar ook met het moderne maakbare landschap en de autowegen. ‘Een
vreugdige tuin, waarin niemand schittert door uitzonderlijke kwaliteiten, maar
waarin de mensen toch belangrijk worden omdat de filmer van hen blijkt te hou-
den,’ zoals Bertina schreef. In dit Nederland is eenieder de moeite waard, een po-
sitieve houding werpt er vruchten af, met volhouden kom je er wel en intussen
mag je best een beetje tevreden over jezelf zijn. In Alleman gaat het wij-gevoel
verder samen met de overtuiging dat het land zijn kwaliteit ontleent aan ver-
scheidenheid. De verzuilde samenleving wordt niet als verstikkend gezien maar
is een basis voor vrijheid. Individualisme en gemeenschap kunnen best samen-
gaan, aldus Haanstra in . Het is alles bij elkaar een rooskleurig beeld, dat
door de eenvoud van de deugden en eigenschappen die aan de landgenoten wor-
den toegekend,  aandoenlijk en innemend is. 

Dit beeld was zowel ‘externe perceptie’ als ‘interne perceptie’: resultaat van
observeren, maar wel door iemand die er zelf bij hoorde, zoals ook blijkt uit het
filmcommentaar in de wij-vorm. Haanstra is weleens verweten dat hij precies
wist wat het publiek wilde zien en dat leverde met commerciële motieven. Maar
het had minder met handel te maken dan met gedeelde emotie: zijn gevoelens
over land en landgenoten moeten in grote lijnen overeen zijn gekomen met die
van velen uit zijn publiek. Hij onderscheidde zich intussen van dat publiek door
zijn talent daar creatief uitdrukking aan te kunnen geven.

‘Benoemen’, Frijhoffs fase , deed hij maar half. Om te zeggen dat hij de Ne-
derlandse identiteit had ‘vastgelegd in een raster van structuurkenmerken en be-
grensd door specifieke contouren’ zou overdreven zijn. Alleman bleef een film
van impressies die misschien juist zo effectief was omdat hij geen betoog vormde
maar vooral een gevoel opriep. Het was eerder een cultuuruiting temidden van
andere – van het Polygoon-journaal tot en met het liedboek Kun je nog zingen,
zing dan mee – die samen een ‘raster’ creëerden. Wel was het een indringende
cultuuruiting. Het benoemen werd voortgezet door het merendeel van de film-
recensenten. Zij legden het publiek uit waarom deze film zo Nederlands was en
gaven daar, anders dan bij Fanfare, ook argumenten bij. Veelvuldig wezen ze er-
op hoe herkenbaar de film was en alles wijst erop dat ook een groot deel van het
publiek dacht: Zó zijn wij Nederlanders. Alleman werd kortom als ‘eigen’ her-
kend door de ‘wij-groep’: Frijhoffs fase .





Deze wij-groep bestond niet alleen uit ‘de’ Nederlanders in het algemeen, het was
tijdens het kijken naar de film ook een reëel gezelschap in een bioscoopzaal, dat
eerst nog ongeduldig – maar samen – in een lange rij had moeten staan om een
kaartje te bemachtigen. De vele Nederlanders die zich aangesproken voelden,
vonden niet alleen dat ze zo waren, ze wílden ook zo zijn. Een andere conclusie is
tenminste moeilijk te trekken uit het overweldigende publieke enthousiasme. Al-
leman gaf een zelfbeeld dat mensen ook al door zijn optimistische toon bovendien
kon aanmoedigen ernaar te handelen. Waarmee Frijhoffs wisselwerking tussen
idee en werkelijkheid rond was. 

Het is weinig aannemelijk dat een film alleen in staat is een blijvende veran-
dering in het publieke denken over eigen land en bewoners te veroorzaken. In
het boek Film and Nationalism verwijst de Amerikaan Alan Williams naar de ve-
le onderzoeken die hiernaar zijn gedaan binnen de discipline van de massacom-
municatie. Hij concludeert eruit dat er bij fictiefilms ‘vrijwel geen bewijs’ is en
bij non-fictiefilms ‘geen duidelijk bewijs’ voor zulke invloed. Wel kan een film
waarden en gedrag ten aanzien van de natie ‘tot uitdrukking brengen en in cir-
culatie houden’. Dit sluit uitstekend aan bij het proces van wisselwerking waar
Frijhoff van uitgaat.

Eenzelfde werking is ook aan te nemen bij verschillende andere Haanstra-
films. De stem van het water herhaalde het Alleman-effect op iets kleinere schaal,
in andere komen afzonderlijke aspecten van het Nederland-gevoel tot uiting. In
Delta Phase I roepen vindingrijkheid en daadkracht zonder grote gebaren be-
wondering en trots op, in …en de zee was niet meer komt de waarde van de Ne-
derlandse geschiedenis naar voren – inclusief invented tradition– en zelfs in Spie-
gel van Holland wordt met halve abstracties even een vaderlandse emotie opge-
roepen. Deze films kregen een belangrijke rol in de internationale presentatie
van Nederland. De vertoning van Alleman was een hoogtepunt tijdens het
staatsbezoek van de koning van Noorwegen aan het land, maar het waren vooral
de korte films die door de overheid werden gebruikt om Nederland elders in de
wereld een gezicht te geven. 

Bert Haanstra bezag zijn tijd zoals gezegd met de blik van een jaren-vijftig-
humanist. Humanistische waarden gingen hierin samen met een gevoel van
hoop en optimisme na de rampen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en
de overtuiging dat technologie menselijke vooruitgang en grotere saamhorig-
heid tussen alle wereldburgers mogelijk te maakte. Dit alles eerder gevoelsmatig
dan met grote theorieën, maar daarom niet met minder overtuiging. Dat zijn
kijk op de wereld bij het publiek overkwam, mogen we concluderen uit het feit
dat er een tot vervelens toe gebezigde aanduiding voor kwam: de milde blik. 





Mild, dat was Haanstra zelf ook, wist zijn publiek. Alleman was eigenlijk een por-
tret van de maker zelf, schreef een journalist van Elsevier. Een beetje filmmaker
heeft niet alleen een persoonlijkheid maar ook een imago en bij Haanstra was dat
op het hoogtepunt van zijn roem allereerst die van filmer des vaderlands. Een ech-
te Nederlander, die men zich voorstelde als de vriendelijke, nuchtere, kalme en
niet te vergeten ‘gewone’ figuur die in interviews op de televisie te zien was. Kees
Hin, zijn regieassistent bij Alleman, keerde dat op zijn onnavolgbare manier om:
‘Als je zelf een eenvoudig mens bent, dan zoek je een groots en meeslepend leven,
maar Haanstra is groots en meeslepend van zichzelf en wil daarom eenvoudig ge-
luk in zijn films laten zien.’ Feit is in elk geval dat zijn regisseur een man was van
grote gedrevenheid, passie en ook diepe dalen, die naast vriendelijkheid heel wat
woede herbergde. Zo gezien waren zijn films de hekjes rondom de afgronden
waarin hij anders zou kunnen vallen. Haanstra liet zijn publiek zien hoe hij graag
wilde zijn, ook al kon hij er zelf niet altijd aan voldoen. 

Haanstra’s plaats in de filmgeschiedenis is die van een eenmalige figuur. Hij paste
niet in een hokje en ging in zijn werk uit van zijn eigen filmische talenten en een
persoonlijke kijk op de wereld. Je zou haast kunnen zeggen dat hij in , toen
hij bij zijn eerste ‘professionele’ film Myrte en de demonen betrokken raakte, van-
uit een vacuüm tot de film kwam. Als middelbaar scholier was hij enthousiast
voor het medium en af en toe maakte hij zelf wat, maar het stond als het ware bui-
ten de filmgeschiedenis. Tot  ging hij nauwelijks naar de bioscoop en las hij
voor zover bekend nooit een filmblad of -boek. Zijn filminteresse was een per-
soonlijke aangelegenheid, tussen hém en het medium in de letterlijkste zin: de ca-
mera, de film en het onderwerp. Haanstra was een autodidact en is dat in grote
mate altijd gebleven. 

De belangrijkste invloeden die hij niettemin onderging, kwamen uit Groot-
Brittannië. Wanneer hij inspiratie of hulp van anderen zocht, richtte hij de blik
over de Noordzee. Tijdens de productie van Myrte en de demonen had hij een
halfjaar kunnen rondkijken in een van de belangrijkste Britse studio’s en het
werd hem gauw duidelijk dat veel van de kennis en ervaring die daar bestonden
in Nederland ontbraken. Een paar jaar later noemde hij de nuchtere informatie-
ve films van de zogeheten Britse documentaire beweging een voorbeeld voor zijn
eigen werk. De Shell Film Unit, waarvoor hij vele jaren werkte, was van die be-
weging een vertakking. Voor zijn speelfilms zocht hij opnieuw steun in Enge-
land. De Londense Ealing Comedies vormden een inspiratiebron. Een andere
invloed kwam uit Frankrijk: de humoristische elementen in films als Glas, Zoo
en Alleman roepen associaties op met de door Haanstra grenzeloos bewonderde
Jacques Tati. 





Welke invloed Haanstra op buitenlandse collega’s heeft gehad, is moeilijk vast te
stellen, maar het is wel zeker dat die allereerst lag op het vlak van de filmmonta-
ge. Zijn kwaliteiten op dat gebied waren na de Oscar voor Glas algemeen be-
kend. De film werd een referentie, een schoolvoorbeeld. Een standaardzin in ar-
tikelen over Haanstra luidt dan ook: ‘Glas werd op filmscholen over de hele we-
reld jarenlang als studiemateriaal gebruikt.’ Onduidelijk is echter hoe vaak en
hoe lang dat gebeurde. In het Haanstra-archief bevinden zich brieven van film-
scholen in de Bondsrepubliek Duitsland, enkele Oost-Europese landen en India
waaruit blijkt dat Glas daar werd gebruikt in de opleiding. In een Duits vaktijd-
schrift verscheen een uitputtende analyse met onderwijsvoorstellen op basis van
de glasfilm. Nog in de jaren negentig kwamen Britten in Laren langs om Haan-
stra’s advies te vragen over de montage van een film met John Cleese.

Prominente filmmakers uit de Britse documentaire beweging als Arthur El-
ton en John Grierson beschouwden Haanstra als een geestverwant. Enige in-
vloed had hij verder door zijn vriendschap en samenwerking met Jacques Tati.
Deze presenteerde enkele van zijn films in het buitenland en na Tati’s Playtime-
faillissement was het voor een groot deel aan Haanstra te danken dat de Frans-
man weer een film kon maken. Ze wisselden verder vooral op het gebied van
film- en geluidsmontage ervaringen uit. Tati bewonderde ook Haanstra’s ver-
mogen humor in het werkelijke leven vast te leggen en gebruikte dat in Trafic,
onder andere met een vrijwel letterlijk citaat uit Alleman, dat ze samen opnamen
in de Amsterdamse .

In het Nederlandse filmmilieu bleef hij vooral zichzelf. Zijn kwaliteiten waren
eenmalig en de Nederlandse regisseurs die als zijn leerlingen beschouwd kunnen
worden – George Sluizer, Kees Hin, Rolf Orthel, Jef van der Heijden – en de vele
anderen met wie hij werkte, zijn in filmisch opzicht geen van allen navolgers ge-
worden. Hooguit Sluizers vroege documentaires laten Haanstra-invloed zien.
Ze trokken ieder hun eigen plan zoals ook Haanstra dat deed. 

Toen in  Pretpark Nederland van documentarist Michiel van Erp uit-
kwam, werd hier en daar geschreven dat zich nu toch een nieuwe Haanstra had
aangediend. Pretpark Nederland ging over de manier waarop Nederlanders hun
vrije tijd doorbrachten en had een opbouw die enigszins deed denken aan Alle-
man. Beide hebben een panoramisch karakter en willen iets zeggen over Neder-
landers. Daar eindigt de verwantschap. De verborgen camera van Alleman
wordt in Pretpark Nederland nauwelijks toegepast, en de ironische manier waar-
op mensen erin worden bekeken, zoal niet voor schut worden gezet, staat wel-
haast diametraal tegenover de wijze waarop Haanstra in Alleman naar zijn land-
genoten keek. 





Wanneer het om invloed gaat, zijn er ook nog andere aspecten: Bert Haanstra was
voor collega’s een voorbeeld door zijn mentaliteit. De boven alles gaande liefde
voor de film, de toewijding, het streven naar het maximale en de ambachtelijke
perfectie inspireerden velen die met hem werkten.Ook zijn positie in wat je film-
politiek Nederland kunt noemen, speelde hier een rol. Tot - was hij ac-
tief in de Raad voor de Kunst afdeling Film, daarna deed hij feitelijk niets meer
binnen instellingen op het gebied van filmbeleid of subsidies. De invloed die hij
niettemin nog bezat, berustte op zijn reputatie en zijn netwerk. Misschien ver-
tegenwoordigde hij daarbij ouderwets gevonden ideeën – eerst leren, dan pas
grote films maken – maar hij gebruikte zijn positie vooral om collega’s die in
moeilijkheden verkeerden bij te staan. De praktische hulpvaardigheid waarmee
hij zijn studio en zijn vakmanschap belangeloos aan anderen ter beschikking
stelde, was in het Nederlandse filmlandschap allesbehalve gebruikelijk.

Verder heeft Haanstra in de Nederlandse filmgeschiedenis ongewild een be-
langrijke rol gespeeld als kop van Jut. Om Jan Vrijman te parafraseren: we weten
nu enorm duidelijk dat we deze manier van filmen niet willen en daardoor ge-
dwongen zijn te formuleren wat we wel willen. Maar het was minder de werke-
lijke Haanstra dan een karikatuur daarvan die diende als symbool voor een ver-
leden waar men genoeg van had. Het ging de opposanten om filmvernieuwing,
toepassing van nieuwe technische mogelijkheden, afbreuk aan de macht van de
oudere generatie en breken met de geest van de jaren vijftig, zoals zij die althans
ervoeren. Daarvoor was nu eenmaal een tegenpool nodig. 

Een opmerkelijk thema in de kritiek op de oudere documentaristen was dat
het hun ontbrak aan aandacht voor de zielenroerselen van het individu. Dit laat-
ste kan weliswaar deels worden toegeschreven aan beperkingen van de oude
filmtechniek, misschien lag hier ook de belangrijkste mentale tegenstelling tus-
sen de ouderen en de jongeren: in de jaren vijftig overwoog het gemeenschaps-
gevoel, in de jaren zestig kwamen het individu en het maatschappelijke conflict
meer op de voorgrond te staan. 

Haanstra heeft geen school gemaakt en behoorde ook niet tot een school. In
dit boek is betoogd dat de opvatting dat hij een van de belangrijkste representan-
ten was van de ‘Hollandse documentaire school’ om twee redenen geen stand
houdt. Al vanaf zijn beginjaren voldoet een groot deel van zijn werk niet aan de
eigenschappen die aan deze ‘school’ zijn toegeschreven. Nog belangrijker: de
school zelf is een mythe, die haar voornaamste praktische functie in de jaren ze-
stig heeft gehad toen de ouderen er in de hitte van het conflict mee op één hoop
konden worden gegooid. Noch in de jaren vijftig in eigen land, noch in de toen-
malige presentatie van Nederland in het buitenland, noch in de internationale





geschiedschrijving was de ‘Hollandse documentaire school’ een courant begrip.
Dat het tot op de dag van vandaag om de zoveel tijd in Nederlandse publicaties
blijft opduiken, lijkt nog het meeste op een ingesleten gewoonte. Dat hierbij
naar steeds hetzelfde handjevol standaardfilms wordt verwezen, beneemt het
zicht op de werkelijkheid van de toenmalige gevarieerde, zeer omvangrijke do-
cumentaireproductie. 

Intussen heeft een aantal van Bert Haanstra’s films een belang gekregen dat de
filmgeschiedenis verre te buiten gaat. Ze werden door het publiek in het hart ge-
sloten en kregen een prominente plaats in het algemeen-Nederlandse erfgoed.
Op de vraag hoe hij in gedachten wilde blijven, zei de grote regisseur enkele jaren
voor zijn dood te hopen dat ze over vijftig jaar zouden zeggen: ‘Bert Haanstra,
dat was die filmer die iets probeerde te zeggen over Holland en de mensen.’

Bert Haanstra, dat was die filmer die iets probeerde te zeggen over Holland en de
mensen. 









Tijdens mijn onderzoek naar werk, wereld en leven van Bert Haanstra zijn
diens zonen Rimko en Jurre Haanstra mij zo royaal tegemoet getreden als ik
maar kon wensen. Ze werden niet moe van mijn vragen en hebben mij familie-
albums, correspondentie, documentatie, de notities van hun in  overle-
den moeder Nita Haanstra-Wijtmans en een groot aantal van Bert Haanstra’s
schilderijen laten zien. Anton van Munster, die  jaar Haanstra’s vaste came-
raman was, heeft bijna tien uur verteld en vragen beantwoord. Hij was zich
energiek als altijd aan het voorbereiden op zijn volgende filmexpeditie naar
Afrika toen hij in februari  op -jarige leeftijd onverwacht na een kort
ziekbed overleed. 

Voor de inspirerende en uitdagende begeleiding van mijn boek dank ik mijn
promotor professor Frank van Vree van de Universiteit van Amsterdam. Rom-
my Albers, Bart van der Boom, Tineke Daniëls en Nico de Klerk lazen mijn
manuscript en voorzagen het van zeer welkom commentaar. De (bijna) onver-
moeibare uitgevers Jan Mets en Maarten Schilt en hun medewerkers maakten
er een mooi boek van. Ik mocht mij bovendien gelukkig prijzen met de onmis-
bare morele steun van Sibylle Rauch en AnneLoes van Staa.

Al degenen die zo vriendelijk waren een interview toe te staan, dank ik voor
hun geduld en gastvrijheid. Dat waren Peter de Bie, Deventer. Jan Blokker,
Amsterdam. Marja Brandes-Ietswaart, Amsterdam. Gineke de Breet-Madsen,
Arnhem. Louky van den Brink, Den Haag. Kees Brusse, Perth (Australië). Ni-
co Crama, Den Haag. Eddy van der Enden, Amsterdam. Marc van Fucht, Am-
sterdam. Louis van Gasteren, Amsterdam. Jurre Haanstra, Hilversum. Rimko
Haanstra, Amsterdam. Theo van Haren Noman, Bussum. Jef van der Heijden,
Meerle. Nikolaï van der Heyde, Amsterdam. Kees Hin, Amsterdam. Henny
Kegge, Den Haag. Otto Ketting, Den Haag. Harry Kümel, Berchem-Antwer-
pen. Wim Lindner, Amsterdam. Hans Melissen, Hilversum. Anton van Mun-
ster, Laren. Trix Nieuwenhuizen-Ietswaart, Meppel. Jet Noor-Fiddelaar, Am-
sterdam. Rolf Orthel, Amsterdam. Pim de la Parra, Amsterdam/Paramaribo.
H.W. Sandberg, Amsterdam. Theo Scheffer, Ede. Johan Soetens, Rotterdam.





Fred Tammes, Gold Coast (Australië). Wim van der Velde, Ketelhaven. Wim
Verstappen, Amsterdam. Yvonne Vluggen, Baarn. Klaas Vos, Amsterdam/Os-
sendrecht.

Van de meeste vraaggesprekken zijn geluidsopnamen gemaakt, enkele uitvoeri-
ge interviews waren telefonisch of per e-mail.

Ook vele anderen hebben mij persoonlijk, telefonisch of per mail inlichtingen
gegeven, documentatie beschikbaar gesteld of op andere wijze bij mijn onder-
zoek geholpen: Otto Adang, Heeze. Marga Altena, Nijmegen. Paul Arnoldus-
sen, Amsterdam. Egbert Barten, Wormerveer. Hans Beerekamp, Amsterdam.
Frank Bertina, Nieuwegein. De heer en mevrouw Bolink (Goorse Historische
Vereniging). Flip Bool (Nederlands Fotomuseum, Rotterdam). Tob de Bordes,
Epse. Simone van Rosmalen-Brouwers, Utrecht. Ytzen Brusse, Garderen. Rud-
mer Canjels, Amsterdam. Frank Carmiggelt, Amsterdam. Marga Coesèl, Mui-
derberg. Joost Dankers, Utrecht. Peter Delpeut, Amsterdam. Karel Dibbets,
Amsterdam. Jan van Duppen, Turnhout. Wil van Dijk, Enschede. Jan Geerts,
Goor. Julia von Graevenitz, Amsterdam. Henk van Gelder, Amsterdam. Her-
man Greven, Amsterdam. Folkert Haanstra jr.jr., Amstelveen. Han Haanstra,
Hengelo. Fred de Haas (Stichting Bio, Arnhem). Veronica Hekking, Den
Haag. Bert Hogenkamp (Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum). Rob
Hogeslag, Den Haag. Bert Janssen (Twentsche Courant Tubantia, Enschede).
Molly Joachimsthal, Amsterdam. Ate de Jong, Amsterdam. Hans de Jonge,
Amsterdam. Rob Klinkert, Huizen. Paul Koopman (Huizinga Instituut, Am-
sterdam). Claudy Op den Kamp, Amsterdam. Familie Van Klaveren-Schrei-
ber, Möhren (Duitsland). De redactie van het Radio -programma Kunststof.
Tony van Maren, Nijmegen. Barbara Meter, Amsterdam. Paul Moody, Lon-
den. Jef Nassenstein, Zaandam. Hans Palland, Hasselt. Franca Pelster, Mont-
bozon (Frankrijk). Jan Willem Regenhardt, Amsterdam. Tonny van Renter -
ghem, Sequim (Wa., ). Ryclef Rienstra, Amsterdam. Gerard Rooijakkers
(Meertens Instituut, Amsterdam). Cees Schillemans, Leerdam. Wim T. Schip-
pers, Amsterdam. Annette Schulz, Amsterdam/Berlijn. Carsten Spicher en
Heidi Röhr (Internationale Kurzfilmtage Oberhausen). J.C. Staal, Eindhoven.
Rob Steijling, Purmerend. Bob Steinmetz, Amsterdam. Ed Taverne, Gronin-
gen. Ernie Tee, Amsterdam. Henk Verheul (Smalfilmmuseum, Hilversum).
Lambert Waringe (archief Fanfare Giethoorn). Jan Wich, Amsterdam. Harry
van Wijnen, Amsterdam. Cas Willers, Boxtel. Bram Wisman, Purmerend.
Herman de Wit (Nederlands Filmfestival, Utrecht). 





 te Amsterdam stelde de volledige transcriptie beschikbaar van het inter-
view dat Jeroen Krabbé met George Sluizer hield ter voorbereiding van de tele-
visieserie Allemaal film. 

Medewerkers van vele instellingen hebben mij bij mijn onderzoek geholpen. Ik
noem hier in het bijzonder Jan-Hein Bal, Soeluh van den Berg, Piet Dirkx,
Rixt Jonkman, Dorette Schootemeyer en Walter Swagemakers van het Film-
museum in Amsterdam-Overveen-Vijfhuizen. Hans van den Berg, Eerde Ho-
vinga en Fred de Ruig van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in
Hilversum. Jaap Verseput van Stadsarchief Amsterdam. Philippe Gigot van Les
Films de Mon Oncle/Tativille in Parijs. Rita Soeltan en Rob Lawa van Shell
Nederland in Den Haag. Jane Poynor van de Shell Film & Video Unit in Lon-
den. Karl Magee van de John Grierson Archives in Stirling (Schotland). Emma
Furderer van het British Film Institute, Londen.
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Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum 
Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis, Amsterdam
John Grierson Archives, Universiteit van
Stirling (Schotland)

Koninklijk Huisarchief, Den Haag
Leids Prentenkabinet 
Les Films de Mon Oncle/Tativille, Parijs 
Letterkundig Museum, Den Haag
Nederlands Fotomuseum, Rotterdam
Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie, Amsterdam 
Noord-Hollands Archief, Haarlem (o.a.
archief Rijksakademie van Beeldende
Kunsten, Amsterdam)
Shell Film & Video Unit, Londen 
Shell Historisch Archief, Den Haag 

Stadsarchief Amsterdam (o.a. genealogische
collecties; archief ; archief
Pensioenbureau; Amsterdamse Filmliga;
Kriterion) 
Stichting Historisch Goor/Goors Historisch
Museum
Verzetsmuseum, Amsterdam





   

Het jaartal verwijst naar het jaar waarin de film in première ging. Deze lijst ver-
meldt slechts een aantal van de belangrijkste medewerkers.



Veilig verkeer in Hengelo (oorspronkelijke
titel onbekend, -)
Regie en camera: Bert Haanstra
Productie: Filmgroep Staal

Bij onze Engelsche vrienden (vermoedelijke
titel, )
Regie en camera: Bert Haanstra
Productie: International Friendship Tours

Bloembollenfestijn in Nederland () 
Montage: Bert Haanstra
Productie: Adriaan van Tol/Airghost

Aalsmeer () 
Montage: Bert Haanstra
Productie: Adriaan van Tol/Airghost

De Muiderkring herleeft () 
Regie, scenario, camera, montage: Bert
Haanstra 
Muziek: Janny van Wering 
Productie: Hans Keuls

Kleurrijk Holland ()
Montage: Bert Haanstra
Productie: Adriaan van Tol/Airghost 

Talking Facts (ca. )
Montage: Bert Haanstra
Camera: Reinier Meyer
Muziek: Pierre Palla
Productie: Adriaan van Tol/Airghost voor
bloembollenbedrijf Van Zonneveld &
Philippo, Sassenheim 

Myrte en de demonen ()
Regie en scenario: Paul Bruno Schreiber 
Camera: Bert Haanstra en Dick de Herder 
Muziek: Marinus Adam 
Productie: Paul Bruno Schreiber 
Associate producer: Bert Haanstra 

Spiegel van Holland ()
Regie, scenario, camera, montage: Bert
Haanstra 
Idee: Koen van Os en Bert Haanstra 
Regieassistent: Wim van der Velde
Muziek: Max Vredenburg 
Productie: Piet van Moock/Forum
Filmproducties

Boer Pieterse schoot in de roos ()
Regie en montage: Ytzen Brusse 
Scenario: John Korporaal 
Camera: Bert Haanstra
Muziek: Hugo de Groot 
Productie: Piet van Moock en Wim van der
Velde/Forum Filmproducties 

Nederlandse beeldhouwkunst tijdens de late
Middeleeuwen ()
Regie: Bert Haanstra en Hans Sibbelee 
Scenario: Hans Sibbelee 
Camera: Prosper de Keukeleire 
Productie: Piet van Moock/Forum
Filmproducties 

Panta rhei ()
Regie, scenario, camera, montage: Bert
Haanstra 
Muziek: Max Vredenburg 
Productie: Piet van Moock/Forum
Filmproducties



Dijkbouw ()
Regie, scenario, montage: Bert Haanstra 
Camera: Ytzen Brusse
Muziek: Max Vredenburg 
Productie: Piet van Moock/Forum
Filmproducties voor Shell

Watersnoodramp (zonder titel, )
Ongemonteerde opnamen van de
watersnoodramp van 

Camera: Bert Haanstra

The Changing Earth (Ontstaan en vergaan)
()*
Regie en scenario: Bert Haanstra 
Camera: Prosper Dekeukeleire 
Montage: Ronny Erends 
Muziek: Jan Mul
Productie: Sir Arthur Elton/Film Centre
(Londen) voor Shell

The Search for Oil (De opsporing van
aardolie) ()* 
Regie en scenario: Bert Haanstra 
Camera: Prosper Dekeukeleire 
Montage: Ronny Erends
Muziek: Max Vredenburg 
Productie: Sir Arthur Elton/Film Centre
(Londen) voor Shell

The Wildcat (De verkenningsboring) ()* 
Regie en scenario: Bert Haanstra 
Camera: Prosper Dekeukeleire 
Montage: Ronny Erends
Muziek: Jan Mul
Productie: Sir Arthur Elton/Film Centre
(Londen) voor Shell

The Oilfield (Het olieveld) ()*
Regie en scenario: Bert Haanstra 
Camera: Prosper Dekeukeleire 
Montage: Ronny Erends
Muziek: Max Vredenburg 
Productie: Sir Arthur Elton/Film Centre
(London) voor Shell

The Rival World (Strijd zonder einde) ()
Regie, scenario, montage: Bert Haanstra 
Camera: Sidney Beadle, Ronald Whitehouse
en Han van Gelder 
Muziek: James Stevens
Productie: Stuart Legg/Film Centre
(London) voor Shell

God Shiva ()
Regie, scenario, montage: Bert Haanstra 
Danser: Raden Mas Jodjana
Camera: Prosper Dekeukeleire en Henk
Haselaar 
Muziek: Bernard IJzerdraat
Productie: Bert Haanstra voor Sticusa

…en de zee was niet meer ()
Regie, scenario, montage: Bert Haanstra 
Camera: Eddy van der Enden
Muziek: Jan Mul 
Commentaar: Max Dendermonde
Productie: Bert Haanstra voor ministerie van


De fabricage van Stork-Ricardo
Dieselmotoren/Volle Kracht! () 
Camera: Jan van der Hoeven
Montage: Wim van der Velde
Producent: Piet van Moock/Forum
Filmproducties voor Stork
Uitvoerend producent: Bert Haanstra

In  produceerde, begeleidde of
monteerde Haanstra diverse films voor de
Venezolaanse Shell Film Unit. Daarnaast
verrichtte hij van midden jaren vijftig tot
midden jaren zestig in Nederland en Groot-
Brittannië vergelijkbaar werk aan
verschillende films voor Shell. Een goed
overzicht hiervan was tot op heden ook met
behulp van de Shell-archieven niet samen te
stellen. 





De gouden  ()
Regie, montage en productie voor Shell:
Charles Huguenot van der Linden 
Camera: diverse cameralieden, onder wie
Bert Haanstra

Rembrandt, schilder van de mens () 
Regie, scenario, montage: Bert Haanstra 
Camera: Stanley Sayer 
Muziek: Jan Mul
Productie: Bert Haanstra voor ministerie van


Over glas gesproken ()
Regie, scenario, montage: Bert Haanstra 
Camera: Eddy van der Enden
Muziek: Jan Mul 
Productie: Bert Haanstra voor Koninklijke
Nederlandsche Glasfabriek te Leerdam en
Vereenigde Glasfabrieken te Schiedam 

Glas () 
Regie, scenario: Bert Haanstra 
Camera: Eddy van der Enden 
Montage: Bert Haanstra en Ralph Sheldon
Muziek: Pim Jacobs 
Productie: Bert Haanstra 

Fanfare ()
Regie, montage: Bert Haanstra 
Scenario: Bert Haanstra en Jan Blokker
Acteurs: Hans Kaart, Bernard Droog, Ineke
Brinkman, Wim van den Heuvel, Andrea
Domburg, Albert Mol, Henk van Buuren,
Herbert Joeks, Johan Valk, Ton Lutz, Riek
Schagen e.v.a  
Camera: Eddy van der Enden. 
Muziek: Jan Mul.
Productie: Rudi Meyer/Sapphire Film.

De zaak M.P. ()
Regie: Bert Haanstra
Scenario: Bert Haanstra en Jef van der
Heijden
Acteurs: Albert Mol, Ko van Dijk, Julia de
Gruyter, Ingrid Valerius, Kees Brusse, Julien
Schoenaerts e.v.a 
Camera: Prosper Dekeukeleire 
Montage: Bert Haanstra en Ralph Sheldon
Muziek: Jan Mul 
Productie: Bert Haanstra. Coproductie: Rudi
Meyer

De lage landen ()
Regie en scenario: George Sluizer
Camera: Eddy van der Enden, Prosper
Dekeukeleire, Henk Haselaar
Montage: Olga Servaas
Muziek: Robert Heppener
Productie: Piet van Moock/Forum
Filmproducties voor Shell 
Associate producer: Bert Haanstra

Delta Phase  ()
Regie, scenario, montage: Bert Haanstra
Camera: Fred Tammes
Muziek: Jan Mul  
Productie: Bert Haanstra voor ministerie van
Verkeer en Waterstaat

Zoo ()
Regie, scenario, montage: Bert Haanstra 
Camera: Fred Tammes
Muziek: Pim Jacobs 
Productie: Bert Haanstra

The City – Cars or People? ()
(Deel  van de serie Lewis Mumford on the
City)
Regie en camera van het gedeelte over
Amsterdam: Bert Haanstra 
Montage: David Mayerovitch
Productie: Guy Glover en Ian MacNeill/
National Film Board of Canada





Alleman ()
Regie, scenario, montage: Bert Haanstra
Regieassistent: Kees Hin 
Camera: Anton van Munster 
Commentaar: Simon Carmiggelt
Muziek: Otto Ketting en Pim Jacobs Kwartet
Adviezen: Jan Blokker en Anton Koolhaas.**
Productie: Bert Haanstra. 

Slochteren aan de lijn ()
Regie en montage: Rolf Orthel 
Camera: Anton van Munster
Muziek: Otto Ketting
Productie: Bert Haanstra voor Nederlandse
Gasunie 

De stem van het water ()
Regie, scenario, montage: Bert Haanstra 
Regieassistent: Rolf Orthel
Camera: Anton van Munster 
Commentaar: Simon Carmiggelt
Muziek: Robert Heppener
Geluid: Ed Pelster
Adviezen: Anton Koolhaas
Productie: Bert Haanstra 

Not Enough ()
Regie: Wim van der Velde 
Camera: Eddy van der Enden
Productie: Bert Haanstra 

Bruggen in Holland ()
Regie: Rolf Orthel 
Camera: Eddy van der Enden
Productie: Bert Haanstra 

Retour Madrid ()
Regie, scenario, montage: Bert Haanstra 
Camera: Jan van Meerten en Henk Scholten 
Productie: Polygoon en Bert Haanstra

Trafic ()
Regie: Jacques Tati 
Coregie en uitvoerend producent: Bert
Haanstra.*** 
Scenario: Jacques Tati, Jacques Lagrange,
Bert Haanstra 
Acteurs : Jacques Tati, Maria Kimberly,
Marcel Fraval, Honoré Bostel, Tony
Kneppers, Franco Ressel, Mario Zanuelli 
Camera: Eduard van der Enden en Marcel
Weiss
Montage: Jacques Tati (zonder credit),
Maurice Laumain, Sophie Tatischeff
Muziek: Charles Dumont 
Productie: Robert Dorfmann/Les Films
Corona 
Uitvoerend producent voor Nederland: Wim
Lindner  

Bij de beesten af ()
Regie, montage: Bert Haanstra
Regieassistent: Rolf Orthel 
Camera: Anton van Munster
Muziek: Otto Ketting 
Geluid: Ed Pelster
Wetenschappelijke adviezen: prof. Gerard
Baerends, Dick Hillenius
Productie: Bert Haanstra 

Filmpje Bio Vakantieoorden (jaren zeventig)
Regie en montage: Bert Haanstra

Dokter Pulder zaait papavers ()
Regie: Bert Haanstra 
Scenario: Anton Koolhaas 
Acteurs: Kees Brusse, Ton Lensink, Dora van
der Groen, Henni Orri, Manon Alving,
Karin Loeb e.v.a
Camera: Anton van Munster 
Montage: Rob Hakhoff
Muziek: Otto Ketting 
Geluid: Ed Pelster
Productie: Bert Haanstra





Nationale parken... noodzaak ()
Regie, scenario, montage: Bert Haanstra 
Camera: Anton van Munster 
Muziek: Jurre Haanstra
Productie: Yvonne Vluggen/Bert Haanstra
Films voor ministerie van 

De tijd zal het leren ()
Regie, scenario, camera: Anton van Munster
Montage: Bert Haanstra
Muziek: Jurre Haanstra
Productie: Anton van Munster voor
ministerie van Verkeer en Waterstaat

Juliana in  bewogen jaren ()
Samenstelling en scenario: Anton Koolhaas 
Montage: Ton Ruys
Muziek: Rogier van Otterloo
Adviezen: Bert Haanstra
Productie: Concept/Cinecentrum en
Tuschinski

Een pak slaag ()
Regie: Bert Haanstra 
Scenario: Anton Koolhaas 
Acteurs: Kees Brusse, Paul Steenbergen,
Bernard Droog, Eric van Ingen, Jeroen
Krabbé, Eric Schneider, Ellen de Thouars,
Jacques Commandeur e.v.a 
Camera: Anton van Munster 
Montage: Rob Hakhoff 
Muziek: Jurre Haanstra
Productie: Bert Haanstra

Nederland ()
Regie, scenario, montage: Bert Haanstra 
Camera: Anton van Munster 
Muziek: Jurre Haanstra
Productie: Yvonne Vluggen/Bert Haanstra
Films voor ministerie van Buitenlandse
Zaken 

Vroeger kon je lachen ()
Samenstelling en regie: Bert Haanstra 
Verhalen en teksten: Simon Carmiggelt
Acteurs: Carolien van den Berg, Kees Brusse,
Martine Bijl, Simon Carmiggelt, Jacques
Commandeur, Mary Dresselhuys, Rijk de
Gooijer, Kees van Kooten, John Kraaijkamp,
Sacco van der Made, Riek Schagen, Paul
Steenbergen, Elisabeth Hoijtink, Hetty
Heiting, Wim Kouwenhoven, Sylvia de Leur,
Hans Melissen, Bert Nienhuis, Henny Orri,
Pierre Roth, Max Teeuwisse  
Camera: Anton van Munster 
Montage: Rob Hakhoff
Muziek: Jurre Haanstra 
Productie: Yvonne Vluggen/Bert Haanstra
Films

De kapper ()
Voor Vroeg kon je lachen opgenomen sketch
die alleen afzonderlijk is vertoond

Chimps onder elkaar ()
Regie, camera, montage, commentaar: Bert
Haanstra
Muziek: Jurre Haanstra 
Adviseur: Otto Adang 
Productie: Bert Haanstra

Seven Variations on a Theme () 
Zeven korte films over het thema ‘jeugd’
gemaakt door filmstudenten in zeven landen
Docent en productie: Bert Haanstra voor
 en European Broadcasting Union 

Passage: A Richard Erdman Sculpture ()
Regie, camera: Albert van der Wildt 
Montage: Bert Haanstra 
Productie: Nico Crama

Monument voor een gorilla ()
Regie, camera, montage, commentaar: Bert
Haanstra
Muziek: Jurre Haanstra 
Productie: Bert Haanstra 





Children of Ghana (Kinderen van Ghana)
()
Regie: Wim van der Velde en Bert Haanstra 
Scenario, montage: Bert Haanstra
Camera: Anton van Munster 
Muziek: Jurre Haanstra
Productie: Bert Haanstra voor unicef 

Kind en aap (ca. )
Regie en camera: Bert Haanstra.

De Bosbrosfilmpjes (oorspronkelijke titels
onbekend, )
Dertien korte televisiefilmpjes voor het -
kinderprogramma Hello Babe, samengesteld
uit fragmenten en outtakes van Haanstra’s
eerdere dierenfilms
Montage: Bert Haanstra
Productie: Burny Bos

Jubileumfilmpje Stichting Bio ()
Samenstelling en montage: Bert Haanstra

Bert Haanstra monteerde een aantal
televisieprogramma’s:

Alleen om u aan het lachen te maken ()
Kan Compleet ()
Vier shows van Fons Jansen ()
Gewoon Toon ()
Rik Felderhofs ‘De stoel’ in Bonaire () 

In de loop der jaren maakte Bert Haanstra
diverse homemovies. De belangrijkste nog
bestaande zijn enkele ongemonteerde
opnamen in Artis (ca. ), ongemonteerde
opnamen van reis naar Nederlands-Indië met
de Dempo (), trouwfilm, deels
opgenomen door Daan Wijtmans, deels door
Bert Haanstra, montage Bert Haanstra
(), en een bezoek aan het ouderlijk huis
in Goor (-). 

*  De premièredatum van deze films kon
nog niet worden vastgesteld. 

**  Blokker trok zich tijdens de productie
van Alleman terug.

*** Haanstra trok zich tijdens de productie
van Trafic terug.







 = Bert Haanstra
 = Bert Haanstra-archief (archiefnummer ) aanwezig bij het 
Filmmuseum in  Amsterdam
 = in privébezit van de familie Haanstra

Voorbeelden annotatie: 
  = inventarisnummer  van het Bert Haanstra-archief. 
 - = inventarisnummer  en daarin omslag .





 S. Dresden, Over de biografie. Amsterdam
z.d. [], .

 Inventarislijst  door Piet Dirkx, ter in-
zage bij de bibliotheek van het Filmmu-
seum. Jo Daems overleed op  januari
. Het voor Daems geselecteerde ma-
teriaal is bij het Filmmuseum een afzon-
derlijk onderdeel van het Haanstra-archief
gebleven.

 Yvonne Vluggen in interview met de au-
teur,  maart .

 Het door Acco te Leuven uitgegeven boek
is nauwelijks in de handel gebracht en de
recensies ervan waren negatief. Ze versche-
nen onder meer in NRC Handelsblad, 
januari , de Filmkrant, februari ,
de Volkskrant,  april  en Ons Erfdeel,
maart-april . De scherpste kritiek
kwam van Henk van Gelder die in NRC
Handelsblad omschrijvingen gebruikte als:
hagiografie, verongelijkt, raar boek, af en
toe potsierlijk, zinnen die tegelijk verheven
en onbeholpen zijn, parmantig, gaat
voortdurend prat op zijn vriendschap met
de filmer. Van Gelder schreef zelfs dat hij
tijdens het lezen ‘een grondige hekel aan
de auteur’ had gekregen.

 

 B.J. Bolink en G.J. Geerts, ‘Goor in de
Tweede Wereldoorlog’ in: Goor Gisteren.
Een nieuwe serie Verhalen rond de Goorse
Bandijk. Goor , .

 G.J. Geerts, ‘Mijn herinneringen aan de
familie Haanstra’ in: Goor Gisteren, .

 Notities van Veronica Hekking bij een in-
terview dat zij hield met ,  mei ;
notities van Veronica Hekking bij tele-
foongesprek met ,  september .
Zie ook Veronica Hekking en Flip Bool,
De illegale camera -. Nederlandse
fotografie tijdens de Duitse bezetting. Naar-
den .

 Ab Zorge, De vlag uit de fles. Goor 

maart- april . Een reconstructie. z.p.
. 

 Zorge neemt aan dat de vliegtuigen uit
Engeland kwamen, maar dat is onwaar-
schijnlijk. De betreffende ste Bomber
Group had zijn basis toen in Péronne en
de pagina uit het logboek die hij in zijn
boek afdrukt, laat zien dat de bommen-
werpers uit het zuiden kwamen en over
Limburg naar hun basis terugkeerden. Zie
ook: www.b.com/page/
th_bombardment_group.htm 

 In diezelfde dagen werden ook andere
plaatsen in Twente en de Achterhoek
zwaar gebombardeerd, waaronder Doetin-
chem, Hengelo en Nijverdal. De Neder-
landse luitenant-ter-zee Moolenburgh
trad in Londen op als verbindingsofficier
tussen de Nederlandse regering in balling-
schap en de geallieerde luchtmachten. Hij
beklaagde zich bij de verantwoordelijke
bevelhebber van de Amerikaanse de 



luchtmacht over dergelijke bombarde-
menten, maar veel invloed had het niet.
De Nederlandse overheid in ballingschap
te Londen werd van een aantal bombarde-
menten in het oosten van het land zelfs
achteraf niet formeel op de hoogte ge-
steld. A. Korthals Altes, Luchtgevaar.
Luchtaanvallen op Nederland -.
Amsterdam , , -.
Zie over de activiteiten van de de lucht-
macht in februari-april  ook: Juan
Ramón Azaola (red.), B- Marauder –
Het werkpaard van de negende luchtvloot.
Madrid , -.

 Notities van Veronica Hekking bij inter-
view dat zij hield met ,  mei ;
notities van Veronica Hekking bij tele-
foongesprek met ,  september .
Zie ook: Hekking en Bool, De illegale ca-
mera, -.

 Rimko Haanstra in interview met de au-
teur,  november .

 Stadsarchief Amsterdam, gemeentearchief
Hof van Twente en gemeentearchief De
Ronde Venen. 
In verschillende publicaties wordt be-
weerd dat Bert Haanstra’s vader in Fries-
land onder Dokkum is geboren. Ook Bert
Haanstra zelf geloofde dat zijn vader in
Friesland was geboren (zie:  aan
Riemko Holtrop, Gegevens over mijn
vader Folkert Haanstra Sr, z.d. [].
 ). Dit is echter onjuist. Folkert,
Berts vader dus, werd geboren in de Czaar
Peterstraat in Amsterdam.  
Waar is wel dat de vroegere voorvaderen
een paar eeuwen lang in Friesland hebben
gewoond. Bert Haanstra’s grootvader was
de laatste die er werd geboren. Hij is blij-
kens de genealogische documentatie in
het Stadsarchief Amsterdam rond 

naar Amsterdam getrokken. Jo Daems
draaft enigszins door in speculaties over
de Friese karaktertrekken van Bert Haans-
tra. Jo Daems, Teder testament: de films
van Bert Haanstra. Een biografie. Leuven
, -.   

 Johan Haanstra aan ,  november
.  .

 G.J. Geerts, ‘Over de laatste twintig jaar
van de .. Katoenfabrieken v/h Arntze-
nius Jannink & Co te Goor’ in: Goor Gi-
steren, .

 Blaas al ver, dat nog hier [zonder pagina-
nummers]. . 

 G.B. Wienk [het slachtoffer] aan , 

augustus .  .
 Marga Coesèl, De NJN, een gemeenschap

van individualisten. De geschiedenis van de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie.
Leiden ,  en passim.

 Herman Haverkate, ‘Terug naar de Iepen-
dijk’, Tubantia,  oktober . Gien Eg-
gink aan ,  november .  .
Johan Haanstra aan ,  november
.  .

  in Haagse Post,  januari . Jurre
Haanstra in interview met de auteur, 
januari .

 Jansje Haanstra aan Bert en Nita Haans-
tra, z.d. [eind oktober ].  . 

aan Riemko Holtrop, Gegevens over mijn
vader Folkert Haanstra Sr. z.d. [].
 . 

 Riemko Holtrop, Folkert Haanstra Senior
(manuscript) z.d. [].  .

 Henri Polak in Het Jonge Leven, februari
, geciteerd in Biografisch Woordenboek
van Nederland, deel , Den Haag ,
lemma Henri Polak door Frank van Vree.

  aan Riemko Holtrop z.d. []. 

.
 Wil van Dijk, Enschede (de laatste uitba-

ter van de Groote Sociëteit) in medede-
ling aan de auteur,  augustus . TC
Tubantia,  oktober .

  in interview met Ron Kaal, Haagse
Post,  oktober .

 Blaas al ver, dat nog hier. Johan Haanstra
maakt er in een brief van  oktober 

aan  melding van dat hij deze epidia -
scoop bouwde, net als ‘een fototoestelletje
van een koffiebus bij een onderwijzer uit
Markelo’.  .





 Blaas al ver.
 Ondanks de hulp van diverse kenners van

de vroege film in Nederland en Duitsland
was het vooralsnog onmogelijk te achter-
halen om welke film het hier ging.

 Blaas al ver.
 Blaas al ver.
 Rimko Haanstra in interview met de au-

teur,  november .
 Leerlingenadministratie Rijkskweekschool

te Hengelo. inv.nr. . – . Notulen
van de Rapportenvergaderingen R. Kw.
Sch. Hengelo -,  juli .
inv.nr. . – . Beide: Historisch Cen-
trum Overijssel, Zwolle.

 G.J. Geerts, ‘Mijn herinneringen aan de
familie Haanstra’ in: Goor Gisteren, .

  aan Riemko Holtrop, z.d. []. 

. In die tijd behoorden twee Janninks
tot de directie van de textielfabriek:
Hendrik Jan Jannink en N.G. Jannink.
Wat de rol van ieder was ten opzichte van
de familie  Haanstra, kon vooralsnog niet
worden opgehelderd. 

 Interview in Haagse Post,  januari .
Het Artisfilmpje bevind zich in de collec-
tie van het Filmmuseum, Amsterdam.

 Bert Haanstra, Gegevens voor een biogra-
fie van Bert Haanstra door Jo Daems. Ge-
gevens deel .  -. 

 Mededeling van J.C. Staal (zoon van de
fotograaf ) aan de auteur,  mei . 

 Marga Altena, ‘Hans Staal’ in: Ingeborg
Th. Leyerzapf (red.), Geschiedenis van de
Nederlandse fotografie in monografieën en
thema-artikelen. Amsterdam -.

 Bert Haanstra, Gegevens voor een biogra-
fie van Bert Haanstra door Jo Daems. Ge-
gevens deel .  aan Marga Altena,
conceptbrief z.d. [ca. februari ], 

. 
 Mededelingen van J.C. Staal aan de au-

teur,  mei . Haanstra’s filmpje moet
uit - geweest zijn. J.C. Staal is de
enige bron voor dit verhaal, maar het feit
dat hij nog wist dat het op het zeldzame

,mm-formaat was gemaakt, maakt zijn
herinnering zeer geloofwaardig. Later
kwam Hille Kleinstra bij Staal in dienst,
die voor de Filmgroep Staal enkele op-
drachtfilms op mm vervaardigde voor
het Verbond voor Veilig Verkeer: Veilig
verkeer () en VVV is actief  ().
Haanstra was toen allang weg. 

 Bert Haanstra, Gegevens voor een biogra-
fie, deel . 

 Fotoschrift Bert Haanstra -. 

.
 De in Parijs wonende Sterling exposeerde

in oktober  bij Van Lier en schilderde
verschillende stillevens met vissen. Gege-
vens: Museum voor Moderne Kunst Arn-
hem.

 Fotoschrift Bert Haanstra -, 

.
 Bert Haanstra, Gegevens voor een biogra-

fie, deel . Cécile van der Harten, ‘Een fo-
topersbureau nader belicht: de ..

Vereenigde Fotobureaux’ in: Cécile van
der Harten, Boudewijn Bakker en Harry
Veltman (red.), Gemengd nieuws. Amster-
damse persfoto’s -. Amsterdam
 [geen paginanummers]. Theo
Scheffer in interview met de auteur,  mei
. 

 ‘Spiegel-beelden’, ideeën van  voor een
nooit gemaakte documentaire over hem-
zelf.  -.

 Gré Slingerland aan ,  december
.  -. BH in interview met
Ron Kaal, Haagse Post,  oktober .

 Trix Nieuwstraten-Ietswaart in interview
met de auteur,  mei . Gezinskaar-
ten Stadsarchief Amsterdam. Fotoalbums
en mappen bij Marja Brandes-Ietswaart,
Amsterdam. Mededelingen van Alida’s
zoon Rob Steijling aan de auteur,  au-
gustus .

 Theo Scheffer in interview met de auteur,
 april . Nico Guns, Dempo en Ba-
loeran, de mooiste schepen van het oosten.
Amsterdam . -





 Fotoalbum.  . De ‘Dempo-film’
bevindt zich in de collectie van het Film-
museum. 

 Zoals blijkt uit een foto uit ca.  van
zijn toenmalige kamer aan de Amster-
damse Kerkstraat in het bezit van Jet
Noor-Fiddelaar, Amsterdam.

 Volgens fotograaf Theo Scheffer, die in de
loop van  bij de Vereenigde Fotobu-
reaux kwam werken, keerde Bert Haan -
stra daar na zijn Indie-reizen niet meer
terug. Scheffer in interview met de auteur,
 april .

 Cécile van der Harten, ‘Gemengd nieuws:
Amsterdamse persfoto’s -’ en
‘Een fotopersbureau nader belicht: de ..

Vereenigde Persbureaux’ in: Van der Har-
ten, Bakker, Veltman (red.), Gemengd
nieuws. Amsterdamse Persfoto’s -.
Zie ook: Bram Wisman, Argusogen. Een
documentaire over de persfotografie in Ne-
derland. Amsterdam , -. Fotograaf
Theo Scheffer, die in het begin van de
oorlog nog voor de Vereenigde Fotobu-
reaux werkte, spreekt het gerucht tegen
dat het archief toen in een schip is gela-
den en door oorlogshandelingen is gezon-
ken. In zijn herinnering was het nog
aanwezig toen de Duitsers het bureau slo-
ten. Theo Scheffer in interview met de
auteur,  mei .

 Informatie uit fotoalbums en mappen van
Marja Brandes-Ietswaart, Amsterdam.

 Trix Nieuwstraten-Ietswaart in interview
met de auteur,  mei .

 Trix Nieuwstraten-Ietswaart in interview
met de auteur,  juni .

 Citaten Trix en gegevens over Bap Iets-
waart: interviews met Trix Nieuwstraten-
Ietswaart,  mei ,  juni  en
Marja Brandes-Ietswaart,  mei .
Mededelingen Boudewijn Ietswaart, 
mei .

 Archief Pensioenbureau Gemeente Am-
sterdam. Archiefnummer , inv.nr.
. Stadsarchief Amsterdam.

 Bert Haanstra, Gegevens voor een biogra-
fie, deel . 

 

 Jet Noor-Fiddelaar in interviews met de
auteur,  juni en  augustus .

 Idem. 
 Idem. 
 Nita Haanstra-Wijtmans, Herinneringen

aan mijn vader, z.d. [ca. ]. Unicef-
map, . 

 Groene plastic map en Unicefmap Nita,
. Rimko Haanstra in interview met de
auteur,  november . Brief Nita
Haanstra aan Rimko Haanstra,  novem-
ber . . 

 Groen fotoalbum ‘Ons eerste huwelijks-
jaar’, bruin plastic mapje Nita, map ‘Bert
en Nita -’, alle: . Bert Haan -
stra, Twintig portretten. Een therapie.
Baarn , .

 Archief Rijksakademie van Beeldende
Kunsten, inv.nrs. , , . Noord-
Hollands Archief, Haarlem. Groene plas-
tic map Nita. . Bevat foto’s van enkele
tientallen schilderijen. Een aantal schilde-
rijen van Bert Haanstra is in het bezit van
de familie Haanstra.

 Hestia Bavelaar, Kroniek van Kunst en
Kultuur. Geschiedenis van een tijdschrift
-. Leiden , .

 Anoniem (M.G. Niessen), ‘Het illegale te-
lefoonnet “Brand” ’ en ‘Foto’s naar Enge-
land’, De Koppeling. Maandblad van het
Gemeente-Energiebedrijf Amsterdam,  mei
, -. Ook verschenen, ditmaal
met auteursvermelding, in Ons Amster-
dam, april , -. Veronica Hek-
king en Flip Bool, De illegale camera
-. Nederlandse fotografie tijdens de
Duitse bezetting. Naarden , - en
passim. 

 J.W.M. Schulten, De geschiedenis van de
Ordedienst. Mythe en werkelijkheid van een
verzetsorganisatie. Den Haag . Her-
man de Liagre Böhl en Guus Meershoek,





De bevrijding van Amsterdam. Een strijd
om macht en moraal. Zwolle . C.M.
Schulten, Jonkheer P.J. Six (-),
Amsterdammer en Verzetsstrijder. Nijme-
gen .

 Pensioenverklaring  ten behoeve van
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds,  fe-
bruari .  . Document be-
treffende inkoop van diensttijd --

t/m -- (aangevuld ). Archief
Gemeente Amsterdam Pensioenbureau,
inv.nr. . Stadsarchief Amsterdam.

 De Koppeling,  mei , -. Hek-
king en Bool, De illegale camera. Schul-
ten, De geschiedenis van de Ordedienst.

 Anoniem (M.G. Niessen), ‘Foto’s naar
Engeland’ in: De Koppeling,  mei ,
. Bert Haanstra aan L. de Jong,  juli
. , correspondentie secretariaat.
Veronica Hekking vond deze brief in het
genoemde archief en schreef hem over. Bij
een volgend bezoek stelde zij vast dat de
brief niet meer in het archief aanwezig
was. 

 Notities van Veronica Hekking bij haar
interview met ,  mei . Notities
van Veronica Hekking bij telefoongesprek
met ,  september . 

 Willem Diepraam, Een beeld van Carel
Blazer. Amsterdam  [geen pagina-
nummers].

 Peter de Bie in interview met de auteur,
 mei . H.W. Sandberg in interview
met de auteur,  mei .  aan Stich-
ting -,  december . 

.  aan Flip Bool,  juni . 

-. Transcriptie interview met  door
Paul Moody, , in bezit van de auteur. 

 Peter de Bie in interview met de auteur,
 mei . Harry van Wijnen, ‘Haans-
tra in Spionage’, NRC Handelsblad,  no-
vember .

 Geciteerd in De Liagre Böhl en Meers-
hoek, De bevrijding van Amsterdam, 
-.

 Groen fotoalbum met bloemetjes ‘Ons

eerste huwelijksjaar’, . Zie ook: 

aan S.P.M. Laan (Oranjecomité Lutje-
broek),  april .  .

 Unicefmap Nita. .
 Unicefmap Nita. Transcriptie interview

met  door Paul Moody, , in bezit
van de auteur.  
In de laatste weken voor de bevrijding scho-
ten leden van de Duitse Sicherheitsdienst ter
intimidatie willekeurige voorbijgangers
dood. De Liagre Böhl en Meershoek, De be-
vrijding van Amsterdam, .

 Haanstra’s foto’s uit de meidagen van
 bevinden zich in het Nederlands Fo-
tomuseum in Rotterdam.

 Flip Bool en Veronica Hekking, De Dam
 mei . Foto’s en documenten. Leiden-
Amsterdam .

 Haanstra schijnt de camera te hebben ge-
kocht van de Stichting Nederlandse On-
derwijs Film. Zie Bert Hogenkamp, De
Documentaire Film -. De bloei van
een filmgenre in Nederland. Rotterdam
, , . Volgens Haanstra’s latere
cameraman Anton van Munster was de
camera van regisseur Mannus Franken ge-
weest. Van Munster in interview met de
auteur,  december .

 Peter de Bie in interview met de auteur, 
juni . Mededeling mevrouw De Bie
aan de auteur,  oktober . Het ging
om de presentatie van Zij sprongen bij
maanlicht van de oorlogshistoricus Eddy
de Roever, verschenen bij uitgeverij Hol-
landia in Baarn.

 De foto’s bevinden zich nu in het Neder-
lands Fotomuseum in Rotterdam.

 Unicefmap Nita.
 Tonny van Renterghem aan de auteur, 

maart . 
 Pensioenverklaring  ten behoeve van

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds,  fe-
bruari .  .

 F. Hanf aan ,  oktober . Groene
plastic map Nita, . Nita schreef op
deze brief dat de koop niet was doorge-





gaan door het plotselinge overlijden van
de hiervoor verantwoordelijke bij het
Rijksmuseum. 

 Groene plastic map Nita. Zie ook: Rich-
ter Roegholt, Amsterdam na . z.p.
[Den Haag] , .

 Kees Schuyt en Ed Taverne, . Welvaart
in zwart-wit. Den Haag , . 

 Unicefmap Nita. Foto bloemstilleven in
groene plastic map. .

 Theo Scheffer in interview met de auteur,
 april .

 Riemko Holtrop, Folkert Haanstra Senior
(manuscript) z.d. [].  . 

 Peggie Breitbarth, ‘De Nieuwe Groep, een
halve eeuw later’, Jaarboek Twente ,
-.

 Herinnering opgeschreven door Nita
Haanstra, september . Groene plastic
map. . Bert Haanstra, Tekst voor de
opening van de tentoonstelling in Singer
van werk van Riemko Holtrop,  okto-
ber z.j. [begin jaren negentig] 

 J.G. Fortuin, ‘De “Nieuwe Groep”,’ Jaar-
boek Twente , -. Peggie Breitbarth,
‘De Nieuwe Groep, een halve eeuw later’,
Jaarboek Twente , -. De Nieuwe
Groep  – Reunie  (Catalogus
Rijksmuseum Twente). Enschede .
Folkert Haanstra & Zonen (brochure t.g.v.
tentoonstelling Goors Historisch Mu-
seum). Goor . Marcel Vos, Akker-
man, schilder/painter (Monografieën van
Nederlandse kunstenaars). Amsterdam
. E. van Dooren en W. de Graaf,
Riemko Holtrop. Pionier in de doorbraak
van de moderne kunst na . Ambt Del-
den .

 Willy Broers aan ,  en  december
. .

 Groene plastic map Nita.

 

 Een aantal van Schreibers schilderijen be-
vindt zich bij diens dochter in het Duitse
Möhren. Schreiber zou volgens sommige

bronnen lid zijn geweest van de Berlijnse
Akademie der Künste, maar in de archie-
ven van de Akademie komt zijn naam
niet voor. Mogelijk was hij wel lid van de
Akademie in Dresden, maar daarvan is de
documentatie slechts ten dele bewaard ge-
bleven.

 Mededelingen Familie Van Klaveren-
Schreiber, Möhren (Duitsland) aan de au-
teur,  juli . 

 Over F.J.A.T.M. Vos de Wael: mededeling
familie Van Klaveren-Schreiber, Möhren,
 juli . Over mevrouw Hasselman:
correspondentie tussen Nita en Bert
Haanstra, z.d. [najaar -begin ].
. 

 Het Vaderland,  oktober . Zie ook
enkele van de websites die nog altijd aan
Rulof (-) zijn gewijd:
www.wayti.com en www.jeus.info 

 Dirk de Herder, dagboek  oktober .
Aanwezig bij Louky van den Brink, Den
Haag.

 Jozef Rulof, Maskers en menschen. Den
Haag .

 Welke foto Bert Haanstra had ingestuurd,
was noch in het  noch in het archief
van de Amsterdamse Amateur Fotografen
Vereniging (Stadsarchief Amsterdam) te
achterhalen.

 Dirk de Herder, dagboek  februari . 
 Guido Seeber, Der praktische Kamera-

mann. Berlijn .
 Hans Pars, ‘Myrte in Wonderland’, ge-

sprek met Dirk de Herder in Cinema-
theekkrant (Haags Filmhuis), mei .

 Bert Haanstra, Gegevens voor een biogra-
fie door Jo Daems.  -.

 Dit alles blijkt uit het dagboek van Dirk
de Herder. 

  aan Leo Uittenbogaard,  januari
.  .

  aan Nita Haanstra, z.d. [eind -
begin ]. .

 Dirk de Herder, dagboek  augustus
.





 Dirk de Herder, dagboek  september
. 

 Dirk de Herder, dagboek  oktober .
 Vrij Nederland,  juni .
 De Tijd,  maart .
 Nita Haanstra aan ,  maart . .
 Bert Haanstra, Zonder opleiding doe je

jezelf tekort, z.d. [conceptartikel, geschre-
ven rond eind jaren zestig].  -.

  aan Nita Haanstra, z.d. [najaar ].
. 

  aan Nita Haanstra, z.d. [-].
.

 Wim van der Velde in interview met de
auteur,  oktober . Van der Velde en
Haanstra waren in Engeland voor de
montage van een van de bloembollendo-
cumentaires (zie verderop in dit hoofd-
stuk) en waren samen bij deze
Myrte-voorstelling aanwezig. 

 Roger Manvell, ‘Myrte and the Demons.
An Anglo-Dutch Production’, Sight and
Sound, zomer .

 Notitie Nita Haanstra uit de jaren negen-
tig. Nita Haanstra aan ,  maart .
Beide: .

 Bert Haanstra, Gegevens voor biografie
door Jo Daems.  -.

 Achtereenvolgens geciteerd uit: Het Pa-
rool,  maart , de Volkskrant,  maart
, Nieuwe Rotterdamse Courant, 
maart , De Tijd,  maart , en Al-
gemeen Dagblad  maart . 

 Manvell, ‘Myrte and the Demons. An
Anglo-Dutch Production’.  aan Nita
Haanstra, z.d. [begin ]. .

 Eddy van der Enden in interview met de
auteur,  november .

 Mededeling Familie Van Klaveren-Schrei-
ber,  juli .

 Vrij Nederland,  mei .
 Herinnering van Nita Haanstra, geschre-

ven achter op een foto van het door
Haanstra ontworpen affiche van Stichting
-. z.d. [ca. ]. . 

 Brief  aan redactie Nieuw Weekblad

voor de Cinematografie, z.d. []. Wim
van der Velde in interview met de auteur,
 oktober . De kopie met de titel Lets
Talk Facts werd in een partij oude films
gevonden door filmverzamelaar Tony van
Maren uit Nijmegen.

 Bert Haanstra, Gegevens voor een biogra-
fie door Jo Daems map -.  -. 

 L. Strengholt, ‘Over de Muiderkring’ in:
Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van
de Renaissance naar de Romantiek. Leuven
, -. H.W. van Tricht, Het leven
van P.C. Hooft. Den Haag .

  aan ministerie van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen. z.d. [ca. ].
Op  juni  ontving  subsidie van
. Beide:  -. 

 Bert Haanstra, Gegevens voor een biogra-
fie, map -.

 Leo Braat in onbekend tijdschrift z.d.
[],  -. Braat was (hoofd)redac-
teur van het blad Kroniek van Kunst en
Kultuur. 

 Ongeïndentificeerd knipsel.  aan H.A.
Keuls,  november . Beide:  -.

 

 Theo van Haren Noman in interview met
de auteur,  augustus . 

 Anton van Munster in interviews met de
auteur,  december  en  januari
. Wim van der Velde in interview
met de auteur  oktober .

 Menno ter Braak, Cinema militans.
Utrecht . Menno ter Braak, De abso-
lute film. Rotterdam . Céline Linssen,
Hans Schoots en Tom Gunning, Het gaat
om de film! Een nieuwe geschiedenis van de
Nederlandsche Filmliga -. Amster-
dam . 

 Zie ook: Hans Schoots, ‘Zooming out:
Walter Ruttmann and Joris Ivens’ in Peter
Zimmermann en Kay Hoffmann (red.),
Triumph der Bilder: Kultur- und Doku-
mentarfilme vor  im internationalen
Vergleich. Stuttgart/Konstanz . Het





artikel werd op internet gepubliceerd als
‘The avant-gardes adaptability to the ide-
ologies of the th century. Walter Rut-
tmann and Joris Ivens compared’. 

 Wim van der Velde geciteerd in: Arnold
Hubbers, Forum Filmproducties. Een na-
oorlogse productiemaatschappij (afstu-
deerscriptie Universiteit Utrecht ), .

 Hubbers, Forum Filmproducties, .  
 Thorold Dickinson en Catherine De la

Roche, Soviet Cinema. Londen . Zie
o.a. p.  en . Toen de familie Haanstra
in  de boeken van Bert Haanstra aan
het Filmmuseum overdroeg, zat ook dit
boek daarbij.

 Wsewolod Pudowkin, ‘Filmregisseur und
Filmmaterial’ () in: Wsewolod Pu-
dowkin, Die Zeit in Grossaufnahme. Ber-
lijn , -. Karel Reisz en Gavin
Milar, The Technique of Film Editing.
Londen , -.

 Deze toptien werd gepubliceerd in Het
Parool,  december .

 Marjolijn van Riemsdijk, De kleine bio-
scoop met de grote naam. Driekwart eeuw
filmtheater De Uitkijk. Amsterdam z.d.
[], passim. Het Filmmuseum bezit
programmabladen van de naoorlogse Am-
sterdamse Filmliga vanaf . De pro-
grammagegevens in het archief van
bioscoop Kriterion, waar de Liga-voorstel-
lingen voornamelijk plaatsvonden, begin-
nen in -. Archief Kriterion, inv.nr.
, Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis, Amsterdam. Ook het ar-
chief van de Stichting Amsterdamse Film-
liga bevat programmabladen vanaf ,
toegangsnummer , inv.nr. , Stadsar-
chief Amsterdam. Verder baseer ik mij op
de jaargangen van het Nieuw Weekblad
voor de Cinematografie dat regelmatig over
De Uitkijk-programmering berichtte.

 Mededeling van Wim van der Velde aan
de auteur,  april .

 Bert Haanstra, Gegevens voor een biogra-
fie door Jo Daems, map -.  -.

 Het Nieuws van de Dag,  januari . Zie
ook: de Volkskrant,  januari , De Tijd,
 januari , en De Telegraaf,  januari
. Koen van Os overleed in . 

 Wim van der Velde in interview met de
auteur,  oktober .

 Bert Haanstra, notitieboekje tijdens opna-
men Spiegel van Holland. Archief Piet van
Moock, inv.nr. . Filmmuseum, Amster-
dam.

 Nieuwe Rotterdamse Courant,  december
. Filmfront,  januari .

 Bert Hogenkamp, De Documentaire Film,
-. De bloei van een filmgenre in
Nederland. Rotterdam , -. Ook
Haanstra’s film over Rembrandt uit 

werd via de  op scholen vertoond.
 Bob Bertina, ‘Cannes de krabbenmand’

in: Bob Bertina e.a., Filmfestival. Utrecht
, . 
 in interview met Elsevier,  mei .
Volgens sommige berichten deelde Spiegel
van Holland de Grand Prix met de Poolse
film De oost-westspoorweg. Dit is onjuist.
De oost-westspoorweg kreeg een Grand Prix
Special, een eenmalige prijs die losstond
van de gangbare prijzen. In de heden-
daagse officiële prijzenoverzichten van het
festival van Cannes wordt de Poolse film
zelfs niet meer genoemd. 

  aan Nita Haanstra, z.d. [april ].
.

 Anton van Munster in interview met de
auteur,  december .

 De Waarheid,  april .
  maart  in De Uitkijk, Amsterdam.
 Alle citaten uit brief  aan R.N.A.

Vroom (ministerie van ),  juli .
 -.

  aan ,  juli ,  -. Over-
eenkomst tussen  en Forum,  septem-
ber .  -.

 Bert Haanstra, Synopsis voor een korte
experimentele film “Panta rhei” [z.d.],
 -.

 Idem.





 Geciteerd in: Bart Hofstede, In het we-
reldfilmstelsel. Identiteit en organisatie van
de Nederlandse film sedert  (Proef-
schrift Erasmus Universiteit Rotterdam).
Delft , .

 Bob Bertina, ‘De fascinaties van Favre le
Bret’ in: Herman de Wit (red.), Herman
van der Horst, cineast. Utrecht ,
-.

 Annemieke Hendriks, Huis van illusies. De
geschiedenis van Paviljoen Vondelpark en het
Nederlands Filmmuseum. Amsterdam ,
-. Anton van Munster in interview
met de auteur,  december . Eddy
van der Enden in interview met de auteur,
 november . Wim van der Velde in
interview met de auteur,  oktober .
Welke films Haanstra er zag is opnieuw
grotendeels onbekend. In het  is alleen
een aantal Filmmuseum-programma’s uit
 bewaard gebleven, waarop Haanstra
vermeldde dat ze in zijn agenda gezet
moesten worden.   en .

 Hans Keller, ‘Voetnoten bij een oeuvre’
in: De Wit (red.), Herman van der Horst,
.

 Wim van der Velde herinnerde zich hem
minder vanwege zijn vroegere werk dan als
een legendarisch, veelvuldig in café Reijn-
ders op het Amsterdamse Leidseplein aan
te treffen figuur. Van der Velde in inter-
view met de auteur,  oktober . 

 Zoals hiervoor al geconstateerd, draaiden
De Uitkijk en de Amsterdamse Filmliga
in die jaren weinig Ivens-films. Zelfs in
het Filmmuseum werd tussen de opening
in  en  zelden iets van Ivens ver-
toond. In  schreef Haanstra in een
vriendelijk stuk ter gelegenheid van Ivens’
vijfenzestigste verjaardag dat hij een aantal
van diens films had gezien en daardoor
beïnvloed was. Welke dat waren en wan-
neer hij ze had gezien, vermeldde hij niet.
Buiten Zuiderzee lijkt de Ivens-invloed
waarop Haanstra in zijn artikel doelde,
vooral betrekking te hebben op de verbor-

gen camera: hij gebruikte die in Alleman
uit  geïnspireerd door Ivens’ toepas-
sing ervan in La Seine a rencontré Paris uit
. Met de Filmliga of de vooroorlogse
esthetiek had dit weinig te maken. Zie:
Wolfgang Klaue, Manfred Lichtenstein en
Hans Wegner (red.), Joris Ivens. Berlijn
() , . De oorspronkelijke Ne-
derlandse tekst van dit stuk is aanwezig in
 -. Dat Haanstra door La Seine a
rencontré Paris werd geïnspireerd, vertelde
hij onder meer in Film (België), novem-
ber . 

 Opname Nova (Notities van  over de
watersnoodramp, januari ).  .
Hogenkamp, De Documentaire Film -
, -.

 , Ytzen Brusse, Herman van der Horst
en Max de Haas aan J.M. Landré,  ok-
tober .  .

 J.M. Landré aan Y. Brusse, A. Haanstra,
M. de Haas en H. v.d. Horst,  oktober
.  . Haanstra had op dat mo-
ment voor Shell al de kleurenfilm The
Rival World gemaakt. 
 aan ministerie van ,  maart
.  .

 Jan Wiersma, ‘Bert Haanstra. Schilders-
oog in de jongste generatie onzer cineas-
ten’, Filmforum, augustus .

 Wiersma, ‘Bert Haanstra’, Filmforum, au-
gustus .

 Algemeen Handelsblad,  maart , ge-
citeerd in Hogenkamp, De Documentaire
Film -, , noot . 

 

 Jan Wiersma, ‘Bert Haanstra. Schilders-
oog in de jongste generatie onzer cineas-
ten’, Filmforum, augustus .

 Eddy van der Enden in interview met de
auteur,  november .

 New York Sun,  februari . Rond 

ontstonden nieuwe richtingen in de docu-
mentaire, zoals direct cinema, die de reali-
teit juist níet creatief wilden behandelen,





maar voor zichzelf wilden laten spreken.
Zie o.a.: Brian Winston, Claiming the
Real. The Griersonian Documentary and its
Legitimations. Londen .  

 Forsyth Hardy (red.), Grierson on Docu-
mentary. Londen . Forsyth Hardy,
John Grierson, A Documentary Biography.
Londen . Ian Aitken, The Documen-
tary Film Movement. An Anthology. Edin-
burgh . Elizabeth Sussex, The Rise
and Fall of British Documentary. The Story
of the Film Movement Founded by John
Grierson. Berkeley . Brian Winston,
Claiming the Real. The Griersonian Docu-
mentary and its Legitimations. Londen
. Andrew Higson, Waving the Flag.
Constructing a National Cinema in Bri-
tain, Oxford . Rudmer Canjels, ‘Van
olie naar celluloid: de geschiedenis van de
Shell-films’ in: Jan Luiten van Zanden,
Geschiedenis van Koninklijke Shell, deel .
Amsterdam , .

 Samantha Lay, British Social Realism.
From Documentary to Brit Grit. Londen
, -.

 John Grierson, ‘First principles of docu-
mentary’ (voor het eerst gepubliceerd in
Cinema Quarterly, ) in:  Hardy (red.),
Grierson on Documentary, .

 Brian Winston gaat een stap verder en
stelt dat ze door deze houding juist ‘so-
ciale betekenis ontliepen’: Winston, Clai-
ming the Real,  ev. 
‘Goede public relations,’ schreef Grierson,
‘dat wil zeggen goede relaties met het pu-
bliek, goede relaties met de verantwoorde-
lijke krachten in de samenleving, goede
relaties met de verschillende krachten van
nationaal leiderschap.’ John Grierson,
‘The film industry’s public relations in
war and peace’, Variety,  januari .

 Brian Winston zegt zelfs: ‘Het ging erom
films gemaakt te krijgen, filmmakers te zijn
– om niets anders.’ Claiming the Real, . 

 Sussex, Rise and Fall, . A.P. [Bert] Ho-
genkamp, The British Documentary Move-

ment and the - Labour Governments
(Proefschrift Westminster College) Ox-
ford , - en passim. Alan J. Har-
ding, ‘The closure of the Crown Film
Unit in : Artistic Decline or Political
Machinations?’, Contemporary British His-
tory, winter , -.  

 Dit is mooier dan ooit te overzien sinds
het British Film Institute in  een
dvd-box met  minuten film uitbracht
onder de titel Land of Promise. The British
Documentary Movement -, een uit-
stekend overzicht van het werk van de
Britse documentaire beweging. 

 Checklist of producers and directors of
Shell-films -‘.  -. 
De leidende positie van Elton bij Shell
bleef al die tijd bestaan, hoewel zijn for-
mele status niet steeds dezelfde was. Zo
was hij vele jaren niet zozeer in vaste
dienst bij Shell, maar er gedetacheerd
door Film Centre Ltd., een kantoor van
filmconsultants dat vanuit de Grierson-
beweging was opgericht, met Elton als
een van de directeuren. Er was vanaf het
begin een bijzonder intensieve band tus-
sen Film Centre en de Shell Film Unit.
Zie: Persbericht  januari  over een
nieuwe benoeming van Arthur Elton bij
Shell.  . Verder: Sussex, Rise and
Fall, , -.  

 Sir Arthur Elton, How we use films at
Shell. Londen  [geen paginanum-
mers].

 Sussex, Rise and Fall, , .
 Anoniem, The film as a medium of com-

munication between the Shell Group and
its publics (draft), november .  -
. Met name in Nederland bestaat de
eigen Shell-distributie nog steeds, al is het
karakter ervan met de komst van  en
dvd veranderd. 

 ‘ etmalen film’, Olie, december .
  aan Nita Haanstra, z.d. [ november

?]. .
 Idem. A.D. Segaller aan ,  november

.  -.





  aan Arthur Elton, z.d. [najaar ].
 -.  aan Ir. Bolderdijk,  novem-
ber .  -. Prosper de Keukeleire
aan Cinetone Filmstudio’s,  november
.  -. 

  aan Nita Haanstra,  november .
.

  aan Arthur Elton, z.d. [ca. november
].  -.

 Stuart Legg, ‘Shell Film Unit: Twenty-one
Years’ in: Sight and Sound, april-juni . 

 Rimko Haanstra in interview met de au-
teur,  november .

 Nita Haanstra aan ,  oktober .
. 

 Jansje Haanstra aan familie Haanstra in
Londen, z.d. [eind oktober ]. 

. Correspondentie tussen Willem
Sandberg en Folkert Haanstra. Omslag
, Archief Stedelijk Museum Amster-
dam. Welke schilderijen er precies waren
geëxposeerd, was vooralsnog niet na te
gaan. Wel zijn de werken bekend die het
Stedelijk aankocht en de twee die Folkert
Haanstra aan het Stedelijk schonk. Re-
spectievelijk Object no. A , A ,
A , A  in collectie Stedelijk  Mu-
seum Amsterdam.

 Shell-publiciteitsmateriaal over The Rival
World, z.d. [].  -.

 Erik Barnouw, Documentary. A History of
the Non-Fiction Film. Oxford  (revi-
sed edition), . 

 Canjels, ‘Van olie naar celluloid’ in: Ge-
schiedenis van Koninklijke Shell, deel , 
, .

 Elton, How we use films in Shell.
 Shell Film Unit aan ,  februari ,

geciteerd in Jo Daems, Teder testament: de
films van Bert Haanstra. Een biografie.
Leuven , .

 Nita Haanstra aan alle ouders,  januari
. Unicefmap, . 

 Nita Haanstra aan alle ouders,  februari
. Unicefmap, . Overeenkomst tus-
sen Shell en ,  december . 

-.

 Nita Haanstra aan alle ouders,  januari
. 

  aan Jan Hulsker,  maart . 

. 
 Revue, ongedateerd knipsel []. Fotoal-

bum Venezuela. Beide:  .
 D. aan ,  maart .  .
 Nita Haanstra, -tijd [ca. ]. Uni-

cefmap, .
 Nita Haanstra aan alle ouders,  en 

januari . Unicefmap, .
 Persbericht Bataafsche Petroleum Maat-

schappij [] No /,  januari .
 .  aan ,  juni . 

.
 Shell aan ,  september .  .

Shell aan ,  september .  .
Haanstra komt niet voor in de credits van
De lage landen. Toen Sluizer in een inter-
view met het Utrechts Nieuwsblad Haan-
stra’s rol onvermeld liet, kreeg deze er
spijt van te hebben afgezien van credits.
Zie onverzonden brief van  aan George
Sluizer z.d. [midden jaren zestig]. . 

  aan Shell Film Unit in Londen, 
september .  .

 Bert Haanstra, Gegevens voor een biogra-
fie door Jo Daems, map -.  -.

  in rapport over ‘Cannes’ voor het mi-
nisterie van , mei .  .

 Rimko Haanstra in interview met de au-
teur,  augustus . Dat Jurre voor de
tekeningen werd betaald, is een feit: hij
ontving  pond. Scottish Television aan
,  maart .  . 

 Glasgow Herald,  februari . 
 In het  zijn voorstellen te vinden van

onder meer: Vereniging voor Vreemdelin-
genverkeer afdeling Overijssel, Gemeente
Nijmegen, Rijksvoorlichtingsdienst, ,
Royal Academy of Science in Londen en
uit Uruguay.

 Van de Stork-film zijn twee versies ge-
maakt. De eerste heette in de credits ‘een
Forum Film van Bert Haanstra’ en in de
documentatie van Piet van Moocks 





Forum Filmproducties een werk van ‘Pro-
ductiegroep Bert Haanstra’. De tweede
(geluids)versie stond volgens deze docu-
mentatie onder regie van Wim van der
Velde – met gebruikmaking van eerder
geschoten beeldmateriaal. De cryptische
aanduidingen ‘een Forum Film van Bert
Haanstra’ en ‘Productiegroep Bert Haans-
tra’ bij de eerste versie verbloemen mis-
schien dat Haanstra te weinig deed om als
regisseur te kunnen gelden. Mogelijk liet
hij het meeste werk over aan anderen,
onder wie cameraman Jan van der Hoe-
ven. Dit meent Wim van der Velde zich
ook te herinneren in een interview met de
auteur,  oktober . Zie Archief Piet
van Moock, inv.nr. . Filmmuseum, Am-
sterdam.

 Begrotingen, februari  en z.d.;  aan
Minister van Onderwijs, Kunsten en We-
tenschappen,  juli ;  aan directie
Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek,
 september . Alle:  -. Over-
eenkomst Rijksvoorlichtingsdienst, Glas-
fabriek en A. Haanstra,  november ,
herzien mei . Doos Contracten, ord-
ner kontrakten II. . De overheid en de
glasfabrieken hielden recht op niet-com-
merciële (besloten) vertoning. 

 Haanstra had Jour de fête () en Les
Vacances de M. Hulot () gezien en mo-
gelijk ook al Mon Oncle die voorjaar 

werd vertoond in Cannes. 
 Louis van Gasteren in interview met de

auteur,  juli .
  aan dhr. Doets (directeur Leerdam),

 september .  -.
 Bert Haanstra, Concept voor een artikel

in Elseviers Weekblad,  december .
 .

 Johan Soetens en Job Meihuizen, Glas op
celluloid. Nederlandse cineasten en de glas-
fabrieken -. Amsterdam , .

 H. Gabriëls, ‘Het filmgezicht van Shell.
In gesprek met Bert Haanstra’, Olie, -
.

  geciteerd in Algemeen Dagblad,  mei
. 

 Mededelingen van OKW, februari . De
Gooi- en Eemlander,  januari .
Filmcontact (uitgave van de Rijksvoorlich-
tingsdienst), maart .

 Amos Vogel aan de Amerikaanse distribu-
teur Georges Best,  januari , geci-
teerd in Jo Daems, Teder testament, . 

 Eddy van der Enden in interview met de
auteur,  november .

 Mededeling van Cees Schillemans, voor-
malig hoofd  van de Koninklijke Glas-
fabriek Leerdam/Royal Leerdam, aan de
auteur,  oktober .

 Hans Schoots, ‘Zooming out: Walter Rut-
tmann and Joris Ivens’ in: Peter Zimmer-
mann en Kay Hoffmann (red.), Triumph
der Bilder. Kultur- und Dokumentarfilme
vor  im internationalen Vergleich.
Stuttgart/Konstanz , -.

 

 Het woord modernisering betekent hier
verandering door de introductie van
nieuwe technologie en rationalisering,
meestal gepaard gaande met een groot ge-
loof in de vooruitgang die daaruit zal
voortkomen. Modernisering is dus niet
hetzelfde als verandering: de vervanging
van de fiets door de auto is modernise-
ring, de vervanging van de auto door de
fiets kan vooruitgang zijn, maar is geen
modernisering.

 A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en ken-
tering in de Nederlandse politiek. Haarlem,
achtste herziene druk . -. Kees
Schuyt en Ed Taverne, . Welvaart in
zwart-wit. Den Haag , . 

 Schuyt en Taverne, . Welvaart in
zwart-wit, passim. Zie ook: interview met
Kees Schuyt en Ed Taverne in NRC Han-
delsblad,  maart . Verder: Ernest
Zahn, Regenten, rebellen en reformatoren.
Een visie op Nederland en de Nederlanders.
Amsterdam , -. James C. Ken-





nedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Neder-
land in de jaren zestig. Amsterdam ,
- en passim. Piet de Rooy, Republiek
van rivaliteiten. Nederland sinds . Am-
sterdam , -.

 Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw, -
. W.J. Dercksen, Industrialisatiepolitiek
rond de jaren vijftig. Een sociologisch-econo-
mische beleidsstudie. Assen , -.
J.W. Schot e.a. (red.), Techniek in Neder-
land in de Twintigste Eeuw. Deel VII: Tech-
niek en modernisering. Balans van de
Twintigste Eeuw. Zutphen , -.

 J.W. Schot e.a. (red.), Techniek in Neder-
land in de Twintigste Eeuw. Deel VI: Stad,
bouw, industriële productie. Zutphen ,
.

 Zie database Filmmuseum  .
 Susannah Handley, Nylon. The Story of a

Fashion Revolution. Baltimore , .
 Begin jaren vijftig bestond er weliswaar

vrees voor een derde wereldoorlog, maar
het aantal Nederlanders dat hem binnen
tien jaar zag uitbreken, liep tussen  en
 terug van  naar  procent, en hoe
betrekkelijk deze vrees bovendien was,
blijkt wel uit het feit dat alleen in , tij-
dens de Korea-oorlog, heel even drie pro-
cent van de bevolking vond dat de
landsverdediging ons belangrijkste pro-
bleem was. Ook de verwachting dát er een
atoomoorlog zou uitbreken, kon, vanuit de
gedachte dat er tegen de vernietigende
kracht van de Bom toch niets te doen was,
tot de conclusie leiden dat je maar het beste
gewoon kon doorleven. Zie: Bart van der
Boom, ‘Oorlogsangst in Nederland’, Leid -
schrift, april , -. J.C.H. Blom, Crisis,
bezetting en herstel. Tien studies over Neder-
land -. Den Haag , -. 

 Correspondentie tussen  en Dora Tho-
mas, Shell Londen,  februari,  maart, 
juni,  juni,  juli,  juli . Alle: 

.  aan H. Daudey, Shell Rotterdam,
 augustus .  .

  aan Shell Rotterdam,  augustus 

, geciteerd in Jo Daems, Teder testa-
ment: de films van Bert Haanstra. Een bio-
grafie. Leuven , -

 Zie voor een overzicht van de ontwikke-
ling van de Nederlandse industrie: J.W.
Schot, Techniek in Nederland in de Twin-
tigste Eeuw. Deel VII, -. 

 Het archief van de tentoonstelling be-
vindt zich in het Stadsarchief Amsterdam.

 Johanna Kint, expo  als belichaming van
het humanistisch modernisme. Rotterdam
, . Thomas Schriefers, Für den
Abriss gebaut? Anmerkungen zur Geschichte
der Weltausstellungen. Hagen , -.

 Kint lijkt humanistisch modernisme ge-
lijk te stellen aan de overtuigingen van de
Britse bioloog en humanist Julian Huxley
(-). 

 Tsvetan Todorov, Le Jardin imparfait. La
pensée humaniste en France. Parijs .
Hier wordt geciteerd uit de Nederlandse
vertaling De onvoltooide tuin. Het huma-
nistische denken in Frankrijk. Amsterdam
, .

 Peter Derkx, ‘Humanistische waarden als
grondslag van de pluriforme Nederlandse
samenleving’ (lezing  januari ,
Utrecht). Derkx is hoogleraar humanisme
en levensbeschouwing aan de Universiteit
voor Humanistiek in Utrecht.

 Jerry Mason (red.), The Family of Man
(Catalogus Museum of Modern Art).
New York . Eric J. Sandeen, Picturing
an Exhibition. The Family of Man and
s America. Albuquerque .

  aan Filmproductiemaatschappij ‘Am-
sterdam’ .., z.d. [ca. -]. 

.
  aan Jan Hulsker,  maart . 

.
 Zie diverse brieven over dit onderwerp in

  t/m .
 Kees Bruin, De echte Rembrandt. Verering

van een genie in de twintigste eeuw. Am-
sterdam , -.

  manuscript d.d.  april  voor een
artikel voor Tussen de Rails.  .





  licht toe hoe dit werd gedaan in de
‘Extra’ bij Rembrandt op de dvd-box Bert
Haanstra Compleet.

24 Filmcontact, uitgave van de Rijksvoorlich-
tingsdienst, maart . 

 In volgorde waren het Rembrandt, Delta
Phase I, Zoo en Glas. Filmcontact, mei
.

 ‘D’ aan ,  mei z.j. [].  . ‘D’
was een medewerker van de Shell Film
Unit die in Engeland voor Haanstra op
zoek was naar een commentaarschrijver.

 

 A. van Domburg, ‘Razen en tieren’, Film-
forum, december .

 Louis van Gasteren werkte toen al aan
zijn speelfilm Stranding (), Wim van
der Velde had de korte speelfilm Tros
(-) gemaakt. 

 Filmforum, november en december ,
passim. 

 Zie o.a.: Ansje van Beusekom, Kunst en
amusement. Reacties op de film als een
nieuw medium in Nederland -.
Haarlem . J. van der Burg en J.H.J.
van den Heuvel, Film en overheidsbeleid.
Van censuur naar zelfregulering. Den Haag
.

 Pim Slot, ‘Janus van Domburg (-
). Filmpaus in Nederland’ in: Karel
Dibbets e.a. (red.), Jaarboek Mediageschie-
denis . Amsterdam , -.

 A. van Domburg, ‘Een kans voor de do-
cumentaire stijl’, Filmforum, november
. Zie ook: Hans Schoots, Van Fanfare
tot Spetters. Een cultuurgeschiedenis van de
jaren zestig en zeventig. Amsterdam ,
-.

 A. van Domburg, Walter Ruttmann en het
beginsel. Purmerend , - en pas-
sim.

 Al op  april  deden  en Rudi
Meyer bij het Productiefonds voor Neder-
landse Films een subsidieaanvraag voor
een speelfilmscenario,  aan productie-

fonds,  april ,  . Rudi Meyer
aan ,  april ,  . In juni werd
de aanvraag gehonoreerd.  aan Stan-
daardfilms,  juni .  .

  aan Jan Blokker,  juni , 

.  aan Productiefonds voor Neder-
landse Films,  januari ,  . 

 ‘De strohalm en de logica’ (niet onderte-
kend redactioneel), Filmforum, april ,
.

 Bert Haanstra, ‘Verslag van het kontakt
en de latere samenwerking tussen Jacques
Tati en Bert Haanstra’, z.d. [ca. ].
.

 Jan Blokker in interview met de auteur, 
december . Algemeen Handelsblad, 

april .
  aan Jan Blokker,  juni , 

.
 Idem. Mieke Bernink, Fons Rademakers.

Scènes uit leven en werk. Abcoude , ,
. 

 Jan Blokker aan ,  juni .  -
. Jan Blokker in interview met de au-
teur,  december .

 Klaas Vos, Haanstra. Hilversum , .
Jan Blokker in interview met de auteur, 
december . Twentsche Courant, 

mei . Mededeling bestuur van de Ko-
ninklijke Harmonie Sophia’s Vereeniging
Loon op Zand aan de auteur,  septem-
ber . 

 Mededelingen van Hans Palland, ge-
schiedschrijver van Fanfarekorps Irene,
aan de auteur,  november . Zie ook
Jan Admiraal jr, Sytske de Haan en Hans
Palland, Achter de muziek aan. Hasselt
. Wijncko Zwiers (zoon van Piet
Zwiers) in De Stentor,  september .

 Hans Heijnen maakte de documentaire
Bokken en Geiten () over de Thornse
troebelen, die het plaatsje al teisteren
sinds de negentiende eeuw. Ferdinand Ex,
afkomstig uit Thorn, heeft Haanstra in
 eens aangesproken over Fanfare en
deze zou toen de ‘Bokken’ en ‘Geiten’





hebben genoemd. Ongepubliceerd artikel
van Ferdinand Ex in bezit van de auteur. 

 Het Parool,  februari .
 Dagblad van het Oosten,  februari .
 VPRO-Gids, nr , .
 Fanfare. Een exposé voor een Nederlandse

film door Jan Blokker en Bert Haanstra,
 januari .  -. Het exposé be-
slaat  pagina’s. Draaiboek z.d. [april-
mei ].  -. Het draaiboek
beslaat  pagina’s.

 Amersfoortse Courant,  april .
  aan H.J.M. Voets,  september .

 . Het betreft een correspondentie
over de uitvoering van Fanfare als open-
luchttheaterstuk. Haanstra zegt in de-
zelfde brief dat hij pas bereid is
toestemming voor de uitvoering te geven
nadat ook bij Blokker om toestemming is
gevraagd. 

 Haagse Post,  oktober .
 Het Vaderland,  oktober . De

Groene Amsterdammer,  november .
 Eddy van der Enden in interview met de

auteur,  november . Albert Mol in
interview met Jos van der Burg, Het Pa-
rool,  mei . Kees Brusse in interview
met de auteur  maart .   

 Anton van Munster in interview met Jos
van der Burg, Het Parool,  mei .

 A. van Domburg, ‘Haanstra’s Fanfare.
Een nieuw begin’, Filmforum, oktober
. Boost: De Groene Amsterdammer, 
november . Wielek: Tijd en Taak, 
november  en  februari . B.J.
Bertina: -radioprogramma De Artis-
tieke Staalkaart,  oktober  en de
Volkskrant,  oktober . B.J. Bertina,
‘n Beeld van ‘n meneer. Verliefd op film,
met de krant getrouwd. Utrecht , .

 Antonia Lant, ‘Britain at the end of em-
pire’ in: Geoffrey Nowell-Smith, The Ox-
ford History of World Cinema. Oxford
, -.

 Christine Geraghty, British Cinema in the
Fifties. Gender, Genre and the ‘New Look’. 

Londen , , -. Schoots, Van
Fanfare tot Spetters, -. 

 De Volkskrant,  november .
 Jan Blokker in interview met de auteur, 

december .
 Spiegel van Nederland, aflevering , .

Aanwezig bij het Filmmuseum. Het film-
journaal Spiegel van Nederland werd uitge-
bracht door Haghefilm-Triofilm.

 De Volkskrant,  november . 
 NRC Handelsblad,  december .
 De Volkskrant,  oktober . De Groene

Amsterdammer,  november . Het Bin-
nenhof,  november .

 B. Vos en T. Vos-Ebeling aan ,  okto-
ber .  -. Directie N.V. M.J.
van der Loeff aan ,  juni . 

.
 Jan Blokker in interview met de auteur, 

december .
 Bij de speelfilm Jenny uit  was een

boekje verschenen. De roman Ciske de
Rat van Piet Bakker werd n.a.v. de ver-
filming van  heruitgegeven met film-
foto’s. 

  aan Jan Blokker,  juni .  .
 Rudi Meyer aan ,  juni .  

(zie voor eerdere tussenstanden  

en ).  in interview met Vrij Neder-
land,  juni .

 Jan Blokker in interview met de auteur, 
december .

 Idem.
 Bob Bertina e.a., Filmfestival. Utrecht

, .
 Le Figaro, z.d. knipsel in  -. 
 Knipsel uit ongeïdentificeerde krant z.d.

[winter -]. Van Moock Archief,
inv.nr. , Filmmuseum, Amsterdam. De
in het artikel genoemde reeds betaalde
vergoeding voor schade aan de instrumen-
ten was overigens niet door de verzekering
maar door Meyer zelf betaald.

 Rudolf Meyer aan H. van Zanten,  de-
cember .  .

 K. Groen aan ,  maart . Rudolf
Meyer aan K. Groen. Beide:  -.





 Dick Schlüter, Bijtanken in Overijssel.
Toerisme toen en nu in de tuin van Neder-
land. Enschede , . Exacte cijfers
over de ontwikkeling van het Giethoornse
toerisme in de jaren vijftig-zestig waren
noch bij de gemeente Steenwijk, waarvan
Giethoorn nu deel uitmaakt, noch bij de
 beschikbaar.

 Het Parool, z.d. (voorjaar ), geciteerd in:
Klaas Vos, Haanstra.Hilversum , .

 Ongeïdentificeerde lokale krant [].
Archief Giethoornse Fanfare.

 De Volkskrant,  augustus . 
 Ongeïdentificeerde lokale krant [].

Archief Giethoornse Fanfare.
 ‘Giethoorn is een sprookjesachtig schoon

waterland’, Ons Eigen Land, nr , .
 Promotiemateriaal Ufa-Filmex.  -. 
 Nikolaï van der Heyde in interview met

de auteur,  januari .
 Jef van der Heijden in de documentaire

Fietser naar de maan, regie Huub van der
Put (). Jef van der Heijden in inter-
view met de auteur,  september .

 Knipsels Algemeen Dagblad en Vrij Neder-
land, beide z.d. in  -.

 , Globale berekening van studiodecors
en daar te draaien instellingen.  -.

  aan Rudi Meyer, z.d. [begin ].
 -. Begroting ‘De zaak M.P.’,  mei
.  -.

 Knipsel uit de Gazet van Antwerpen z.d.
in  -.

 Jef van der Heijden in Fietser naar de
maan.

 Haanstra geciteerd in Jo Daems, Teder tes-
tament: de films van Bert Haanstra. Een
biografie. Leuven , . 
Accountantskantoor K.J. van Amerongen
aan Staatssecretaris van Financiën, 
maart , Doos contracten, ordner kon-
trakten I, bij Rimko Haanstra. Uit de fi-
nanciële documentatie bij De zaak M.P.
die in het  aanwezig is, valt niet goed
te distilleren hoeveel verlies er is geleden.
Later zei Haanstra weleens dat de volle-

dige bezoekcijfers hem indertijd nooit zijn
meegedeeld en hij te weinig uitbetaald
heeft gekregen. Mededeling van Rimko
Haanstra aan de auteur,  november
. Wie de bezoekcijfers had achterge-
houden vertelt de geschiedenis niet, maar
het ligt voor de hand te denken dat Haan-
stra doelde op distributeur Meyer.

 

 Dr. L. de Jong aan ,  januari .
 .  aan Rudi Meyer,  januari
.  . Bijzonderheden over…
[Notities bij een bezoek aan Leeuwarden
en gesprekken met Friese verzetslieden]
(typoscript) z.d.  -. 

 Harry Mulisch aan ,  februari .
 .

  aan Jan Blokker,  juni .  .
 Roger Burford (Christopher Mann Ltd)

aan ,  juli .  . 
Scenario ‘De Leeuwarder Kraak’ [zomer]
.  -.

 Notulen van de -bestuursvergadering
van  april . Afgedrukt in: Harco
Gijsbers, Tussen zwart en wit. Beeldvor-
ming en polarisatie in Nederlandse oor-
logsfilms (afstudeerscriptie Universiteit
van Amsterdam ), .

 Gijsbers, Tussen zwart en wit, .
 Op  september schrijft  De overval of-

ficieel in bij de Nederlandse Bioscoop-
bond, waarvan hij op  oktober 

bevestiging ontvangt.  . Op  sep-
tember tekent De Telegraaf uit Haanstra’s
mond op dat hij regisseur van de film is.
, Aantekeningen over de eerste versie
van het scenario voor ‘De overval’ van Dr.
L. de Jong (typoscript),  september .
 .  

 Alexander Mackendrick aan , z.d. [no-
vember-december ].  .  aan
Carl Foreman,  december .  aan
Alexander Mackendrick,  december
. Beide:  .  in interview met
Haagse Post,  oktober .





  aan Jan van Wieringen,  oktober
.  .
Jan Blokker aan , z.d. [november-de-
cember ],  .  aan Ted Willis,
 januari .  . 

 De kraak en de film, regie Geart de Vries.
Als extra opgenomen op de dvd van de
film De overval. Uit de notities bij de inter-
views die Haanstra met verzetslieden in
Friesland hield ter voorbereiding van de
film, blijkt ten overvloede dat hij de zaak
met grote ernst tegemoet trad. Zie: Bijzon-
derheden over… (typoscript).  -.

 Frank van Vree, In de schaduw van Ausch-
witz. Herinneringen, beelden, geschiedenis.
Groningen , -.

 L. de Jong, De overval. Amsterdam ,
.

 Elsevier,  december . 
 Hans Schoots, Van Fanfare tot Spetters.

Een cultuurgeschiedenis van de jaren zestig
en zeventig. Amsterdam , -, -
.

 Ton Anbeek, ‘De Tweede Wereldoorlog in
de Nederlandse roman’ in: David Bar-
nouw, Madelon de Keizer en Gerrold van
der Stroom (red.), -: Onverwerkt
verleden? Lezingen van het symposium geor-
ganiseerd door het Rijksinstituut voor Oor-
logsdocumentatie,  en  mei . Utrecht
, -.

 Skoop, juni .
 Harry Mulisch aan ,  februari .

 .
 Jan Blokker in interview met de auteur, 

december .
  aan Harry Mulisch (concept), z.d.

[maart ].  .
 Hervormd Nederland,  augustus .
 A.J. van Dijk, ‘Filmen is mee-leven’ in:

Bert Haanstra e.a., Bij de beesten af. Over-
eenkomsten in gedrag van dier en mens.
Amsterdam , .

  in Haagse Post,  januari .
 Jurre Haanstra in interview met de au-

teur,  januari .

 Jo Daems, Teder testament: de films van
Bert Haansta. Een biografie. Leuven ,
.  aan B.V.A. Röling,  juni .
 -.

 Vinkenoog op -nieuwsradio, In de
ban van de week,  mei . 

  aan Henri Storck,  november .
 -.

 De correspondentie met Sovjetfilmers
omvat vele brieven die verspreid door het
hele  te vinden zijn.

 Jahresbericht Internationale Kurzfilmtage
. Archiv Internationale Kurzfilmtage
GmbH, Oberhausen.

 Werner Rose (Club der Filmschaffenden
der ) aan ,  februari . 

-. Hilmar Hoffmann (Westdeutsche
Kurzfilmtage Oberhausen) aan ,  fe-
bruari .  .  aan Werner Rose,
 maart .  -.

 De oorspronkelijke Nederlandse tekst van
dit stuk is aanwezig in  -.

  aan Pim de la Parra,  januari .
 -. Twee ontmoetingen vonden
plaats tijdens de Arnhemse Filmweek van
, de derde op een bijeenkomst van de
Nederlandse Beroepsvereniging van Film-
ers in dat jaar, waar Ivens La Seine a ren-
contré Paris vertoonde en erelid werd. 

 Henri Storck aan ,  oktober . 

aan Storck,  november . Beide: 

-.
 Rob Hartmans, De Groene van . Ge-

schiedenis van een dwars weekblad. Am-
sterdam , -.

 Rimko Haanstra, Jurre Haanstra en
Anton van Munster in interviews met de
auteur, respectievelijk  november ,
 januari  en  december .

  in interview met maandblad Neder-
land-USSR, jubileumnummer  jaar Ver-
eniging Nederland-, .

 

 De Waarheid,  oktober , de Volks-
krant,  oktober , Het Parool,  ok-
tober ,





Algemeen Dagblad,  oktober , Het
Centrum,  oktober , De Maasbode,
 oktober , Trouw,  oktober ,
onbekend dagblad [najaar ], De
Groene Amsterdammer,  november ,
en Nieuwe Haagsche Courant,  oktober
.

 Zie o.a. A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie
en kentering in de Nederlandse politiek,
achtste herziene druk. Haarlem , -
.

 Hoewel het zuiden en oosten van Neder-
land een wat ander landschappelijk karak-
ter hebben dan het westen en noorden,
lijken de gedeelde emoties groter dan de
verschillen. Zo overstroomden ook delen
van West-Brabant tijdens de water-
snoodramp van , grenst Brabant in
het westen aan het ‘typisch Nederlandse’
Zeeuwse waterlandschap en kennen Bra-
bant en Limburg al even typische rivie-
renlandschappen, soms inclusief
overstromingen. 

 Kees Schuyt en Ed Taverne, . Welvaart
in zwart-wit. Den Haag , .

 Rob van Ginkel, ‘De verbeelding van
“Hollands” vissersvolk. Visuele cultuur en
het folkloristische cliché van Marken en
Volendam’, Sociologie, -, -.

 Cultuurhistoricus Kees Ribbens geeft in
zijn boek Een eigentijds verleden. Alle-
daagse historische cultuur in Nederland,
-. Hilversum , - en pas-
sim, een helder overzicht van wat de we-
tenschap sinds de jaren zeventig van de
vorige eeuw te zeggen heeft gehad over
het verschijnsel nostalgie, speciaal die in
de moderne westerse samenleving in de
tweede helft van de twintigste eeuw. De
Amerikaanse socioloog Fred Davis bij-
voorbeeld noemde nostalgie een tegen-
pool van negatief ervaren gebeurtenissen,
stemmingen en omstandigheden in het
heden en zelfs een resultaat van bescha-
digde identiteiten. De Duitse historicus
Volker Fischer zag verband tussen nostal-

gie en het ontbreken van zicht op een be-
tere toekomst. De Britse historici Chris-
topher Shaw en Malcolm Chase stelden
dat een van de kenmerken van nostalgie
het besef is dat het heden ontoereikend en
onbevredigend is, terwijl er geen toekom-
stige verbetering wordt verwacht. On-
danks grote onderlinge verschillen wordt
nostalgie door deze en andere auteurs be-
schouwd als een ernstig probleem, als een
sociaal-psychologisch tekort. In het gun-
stigste geval is het een begrijpelijke vorm
van onvermogen, maar niet zelden wordt
er een uitgesproken negatieve emotie in
ontwaard, waarin het heden wordt afge-
wezen en men de kwalijke en in ieder
geval onmogelijke wens koestert terug te
keren naar een tijd die voorbij is. De be-
nadering van de Duitse filosoof Hermann
Lübbe geeft al meer lucht. Hij beschouwt
het veelvuldig bewaren van oude voorwer-
pen, bijvoorbeeld in musea of door mo-
numentenzorg – musealisering – , als
‘compensatie’ voor een door de moderni-
sering ontstane breuk tussen heden en
verleden. De term compensatie houdt de
mogelijkheid open dat  musealisering een
positieve functie heeft: zij kan mensen
juist met het heden verzoenen. De Ameri-
kaanse historicus David Rosenthal ziet
nostalgie als een manier om in een over-
zichtelijk verleden een schuilplaats te vin-
den voor een chaotisch heden, waarbij hij
echter opmerkt dat nostalgie geen verwer-
ping van het heden hoeft te betekenen. 

 Hermann Lübbe, Der Fortschritt und das
Museum. Über den Grund unseres Vergnü-
gens an historischen Gegenständen (lezing
aan de Universiteit van Londen). Londen
. Svetlana Boym, The Future of Nos-
talgia. New York , .

 Schuyt en Taverne, , , -.
 James C. Kennedy, Nieuw Babylon in

aanbouw. Nederland in de jaren zestig.
Amsterdam , -.

 De eerdere (korte) films hadden via allerlei





wegen al een groot publiek bereikt, maar
een beroemdheid werd Haanstra voor het
grote publiek vanaf Fanfare. Zijn Oscar
voor Glas kreeg hij pas in , ná het suc-
ces van Fanfare. Bij recensenten was hij wel
allang een gevestigd filmmaker met een
onbetwiste reputatie. Onderzoeker Doro -
thee Verdaasdonk heeft ooit een statistiek
met aantallen recensies per Haanstra-film
gepubliceerd waaruit zij een bepaalde ont-
wikkeling in de recensentenbelangstelling
concludeerde. Hierbij zag zij echter een
enorm aantal recensies over het hoofd. In
haar grafiek worden bij Dijkbouw en Rem-
brandt bijvoorbeeld nul besprekingen ver-
meld, terwijl een eerste onvolledige
zoektocht er voor de eerste film vier en
voor de tweede film twaalf oplevert. In
haar conclusie onderschat zij bijgevolg de
reputatie die Haanstra begin jaren vijftig al
onder recensenten had. Ook haar conclusie
dat het hoogtepunt in de belangstelling
voor Haanstra bij Fanfare en De zaak M.P.
lag klopt niet. Zij komt tot deze slotsom
nadat zij zes recensies van het latere Alle-
man heeft gevonden. In werkelijkheid
waren het er minstens , uitgaande van
haar eigen definitie van een recensie die zij
tot haar ‘totale corpus’ rekent: dit zijn re-
censies in landelijke, regionale en lokale
dagbladen, weekbladen en filmbladen.
Overigens kloppen ook andere cijfers uit
de genoemde grafiek niet: de film Delta
Phase  uit  kreeg bijvoorbeeld niet de
door haar vermelde vijf recensies, maar had
er minstens twintig. Zie: Dorothee Ver -
daasdonk, ‘Bert Haanstra en de pers’ in:
Dorothee Verdaasdonk (red.), Bert Haan -
stra. Het bewogen oog (Gouden Kalf-reeks
). Utrecht , -, grafiek op -.
De door mij genoemde, ook altijd nog in-
complete cijfers zijn gebaseerd op het 

en de knipselmappen in de bibliotheek van
het Filmmuseum, Amsterdam.

 Minister Cals aan ,  april . 

-. 

 Rob van Ginkel, ‘Hollandse tonelen. Een
etnologische verkenning’ in: Thimo de
Nijs en Eelco Beukers, Geschiedenis van
Holland  tot , deel IIIb. Hilver-
sum , - en passim.

 Eddy van der Enden in interview met de
auteur,  november .

 Fotoalbum met setfoto’s van …en de zee
was niet meer.  . Theo Scheffer in
interview met de auteur,  mei . 

 -televisieserie over Bert Haanstra, deel
, . Nederlands Instituut voor Beeld
en Geluid, Hilversum.

 Van Ginkel, ‘De verbeelding van “Hol-
lands” visservolk’, -. Adriana Bruns-
ting, ‘Een dynamisch proces. Een
ontmoeting tussen oude tradities en de
moderne wereld’ in: A. Brunsting e.a.,
Typisch Hollands. Zuiderzeetradities op ver-
schillende manieren bekeken. Zutphen
, . Toch waren er op het platteland
her en der nog wel degelijk mensen voor
wie het dragen van klederdracht vanzelf-
sprekend was. Uit eigen ervaring weet ik
dat er nog rond  in niet-toeristische
plaatsen als Axel en Terneuzen (Zeeuws-
Vlaanderen) meestal wel iemand in het
straatbeeld te zien was in traditionele kle-
derdracht.  

 Pastoor Wim Al, die zijn standplaats
begin jaren zestig een klein jaar in Volen-
dam had, in mededeling aan de auteur, 

februari .
 -televisieserie over Bert Haanstra, deel

, . Nederlands Instituut voor Beeld
en Geluid, Hilversum.    

 Noordhollands Dagblad,  oktober ,
geciteerd in Rob van Ginkel, Sociologie, -
, . Fotoalbum met setfoto’s van 
…en de zee was niet meer.  .

 Openbaring :-, vertaling Nederlands
Bijbelgenootschap . 

 Beknopt scenario z.d.  -. 
 Ministerie van  aan ,  mei ;

 aan ,  mei . Beide geciteerd
in Jo Daems, Teder testament: de films van





Bert Haanstra. Een biografie. Leuven ,
-. Daems haalt hieruit onder meer
een passage aan waarin de regisseur hoog
opgeeft van de manier waarop hij ‘het
machtige geweld van de dijkbouw, een
positief en noodzakelijk gebeuren’ in
beeld brengt. Daems onderkent – moge-
lijk doordat hij slechts een selectie uit
Haanstra’s papieren heeft bekeken – te
weinig dat Haanstra deze aanprijzingen in
de strijd wierp om zijn eigen opzet te ver-
dedigen, waarin hij (zie de vorige noot)
géén positieve en ook geen ‘dubbele’ fi-
nale wilde.

 Gegevens verstrekt door de gemeente
Urk. 

 Bert Verhoeff en Rolf Bos, Langs het IJs-
selmeer. Van werkzee tot speelmeer. Thorn
.

 De titel Delta Phase  is verwarrend,
omdat hij suggereert dat hierin het eerste
onderdeel van het Deltaplan wordt ge-
toond. Dit is niet het geval: de uitvoering
van het Deltaplan begon met de bouw
van de waterkering in de Hollandse IJssel.
De filmtitel heeft een meer ambtelijke
oorzaak: het ministerie van Verkeer en
Waterstaat wilde door verschillende regis-
seurs drie films over de Deltawerken laten
maken: fase ,  en . De tweede film
werd gedraaid door John Fernhout, de
derde, over de sluiting van het Haring-
vliet, wilde het ministerie in  door
Joris Ivens laten maken, maar dit ging
niet door na verzet van de Rijksvoorlich-
tingsdienst. Zie: Hans Schoots, Gevaarlijk
leven. Een biografie van Joris Ivens. Am-
sterdam , -.

 Fred Tammes in interview met de auteur,
 juli .

 Dat Haanstra Mondo Cane en andere
films niet gezien had zegt hij o.a. in Het
Parool,  december . Over La Seine a
rencontré Paris: ‘Vragen aan Bert Haans-
tra’, Film (België), november .

 Bert Haanstra en Jan Blokker, ‘Zo is het

volk van Nederland’, maart .  -.
Contract tussen Haanstra en Blokker, 
mei .  -. Productiefonds voor
Nederlandse Films aan Bert Haanstra, 
juni .  -. Het bedrag van 
  is later mogelijk verhoogd naar
  gulden.

 Kees Hin in interview met Twan Huys,
-televisie,  december . Uitzen-
ding De keuze van de kijker waarin de uit-
slag bekend werd gemaakt van de
verkiezing van de beste documentaire
sinds . Alleman won. 

 Jan Blokker in interview met de auteur, 
december .

 Interview met Anton Koolhaas in: Wil-
lem M. Roggeman, Beroepsgeheim . Ge-
sprekken met schrijvers. Amsterdam ,
. 

 Anton van Munster in interview met de
auteur,  januari .

 Opnamenlijst mei [ of ]. 
 -.

 Foto in Alleman-fotoalbum,  .
 Anton van Munster in interview met de

auteur,  december .
 Idem.
 Het Parool, z.d. [februari, maart ].

 -. Anton van Munster in inter-
view met de auteur,  december . 

in interview met Clé Souren in onbekend
tijdschrift z.d. [eind ].

 Welkom in het leven, lieve kleine werd op
 januari  door de  uitgezon-
den. Bas Vroege, Anneke van der Elsken-
Hilhorst en Flip Bool, Ed van der Elsken.
Leve ik! Edam , .

  aan Ralph Sheldon, z.d. [mei ].
 -. Sheldon aan ,  juli ,
 -. Sheldon aan ,  december
.  -.

 Trouw,  november .
  aan Otto Ketting,  april . 

-.
 In Studio Cinetone werd de score voor

Alleman onder Kettings leiding gespeeld





door een aantal leden van het Concertge-
bouworkest plus het Pim Jacobs Kwartet.
Jacobs’ improvisaties werden naderhand
onderwerp van een hoog oplopende ruzie
over de rechten: waren improvisaties op
muziek die Ketting had geschreven eigen-
dom van Jacobs of van Ketting? Het rech-
tenbureau Buma/Stemra loste het conflict
volgens Ketting op door een aantal minu-
ten muziek méér te rekenen dan de film
lang was. De echte lengte ging naar Ket-
ting, de extra minuten gingen naar Ja-
cobs. De documentatie over de kwestie
was bij Buma/Stemra niet terug te vin-
den.

 Otto Ketting in interview met de auteur,
 juli .

  aan Ralph Sheldon, z.d. [midden de-
cember ].  -. Anton van Mun-
ster in interview met de auteur, 
december . Zie ook: Hans Daalder,
Drees en Soestdijk. De zaak-Hofmans en
andere crises -. Amsterdam .

 De Volkskrant,  december . Het Vrije
Volk,  december .

 Elsevier [z.d. december ].  -.
 Tony van Verre, Tony van Verre ontmoet

Simon Carmiggelt. Bussum z.d. [], 
-.

 Idem.
 Fernand Auwera, ‘Simon Carmiggelt’ in:

Fernand Auwera, Geen woorden maar
daden. Interviews. Utrecht, , -.

 Henk van Gelder, Carmiggelt. Het levens-
verhaal. Amsterdam , -.

 Trouw,  november . Het -kantoor
was in het laatste oorlogsjaar door de geal-
lieerden gebombardeerd, zodat de Hitler-
kop daar toen al vandaan moet zijn
gehaald.

 Foto aanwezig in de collectie van het Ne-
derlands Fotomuseum.

 Zie ook: Frank van Vree, In de schaduw
van Auschwitz. Herinneringen, beelden, ge-
schiedenis. Groningen , -.

 Rudi Meyer aan , telegrammen d.d. ,
,  en  december .  -.

 Knipsel uit ongeïdentificeerd dagblad z.d.
[voorjaar ].  -.

 Hoofdredactrice Het Noorderlicht aan ,
 januari ;  aan redactie Het
Noorderlicht,  januari .  -.

 Recept voor de snack ‘Alleman’: korstpas-
tei gevuld met verse champignons in
sherry-roomsaus, daarop een gebakken
kalfsoester en een bouquetje aspergetips,
scheutje chilisaus erover en dan met Par-
mezaanse kaas gratineren. Restaurant Ma-
dras aan ,  december .  -.
Frank Zaagsma, ‘Criticus op afstand’ in:
Verdaasdonk (red.), Bert Haanstra. Het
bewogen oog, -.

 

 Ton Anbeek, Na de oorlog. De Nederlandse
roman -. Amsterdam , -
.

 Anbeek, Na de oorlog, .
 Uitspraak van Appel in Jan Vrijmans film

De werkelijkheid van Karel Appel ().
Gerard Reve publiceerde in de jaren veer-
tig en vijftig nog onder de namen Simon
van het Reve en Gerard Kornelis van het
Reve. 

 Hans Schoots, Van Fanfare tot Spetters.
Een cultuurgeschiedenis van de jaren zestig
en zeventig. Amsterdam , -.

 Mieke Bernink, Fons Rademakers. Scènes
uit leven en werk. Abcoude , .

  aan Jan Blokker,  juni .  .
  aan Jan Blokker, z.d. [februari-maart

].  -.
 Jan Blokker aan , z.d. [getypt op ko-

pijpapier van het Algemeen Handelsblad
uit ]. .

 Skoop, december -januari , -.
Wie de betreffende velletjes papier ziet,
kleingevouwen en later met plakband
terug aan elkaar geplakt, kan moeilijk
twijfelen aan dit verhaal. 

  in interview met Frits Abrahams, Vrij
Nederland,  juni .

 Jan Blokker, ‘Een filmer moet wel liegen’, 





Kunst van nu, november .  aan Jan
Blokker, z.d. [november ],  -.

 Pim de la Parra aan Jan Blokker,  de-
cember . Archief Pim de la Parra,
inv.nr. , Filmmuseum, Amsterdam.

 Jan Blokker, Kunst van nu, november
.

  aan J.M.L. Peters,  januari .
Nouchka van Brakel-de Vries aan J.M.L.
Peters [directeur Filmacademie. De brief
ging Cc. Bert Haanstra] ,  februari .
 aan Nouchka van Brakel-de Vries, 

februari . Alle:  -. Artikel Bar-
bara Meter in Skoop, jg., nr., z.d. []. 

 Mededeling van Barbara Meter aan de au-
teur,  maart .

  aan Nouchka van Brakel-de Vries [Cc.
J.M.L. Peters],  februari .  -
.

 Skoop, maart , . In zijn artikel zei
Haanstra dat alles wel goed zou komen
wanneer Ivens net als iedereen een subsi-
dieaanvraag in zou dienen, maar dit wei-
gerde Ivens nu juist. Hij verlangde
subsidie zonder aanvraag. Zie Hans
Schoots, Gevaarlijk leven. Een biografie
van Joris Ivens. Amsterdam , -.

 Skoop, juni , -. Rimko Haanstra in
interview met de auteur,  november
.

 Skoop, januari ,  en Skoop, juni
, -.

 John Jansen van Galen, Het Ik-Tijdperk.
Amsterdam , . Zie ook: Schoots,
Van Fanfare tot Spetters, -.

 Schoots, Van Fanfare tot Spetters, -.
 Idem, -.
 Idem, -.
  aan minister van ,  juni .

 . Ministerie van  aan , 
september .  . Zie verder
onder meer drie brieven van  aan Ge -
rard Rutten uit februari .  -.

 Vrij Nederland,  november . 
 De Filmkrant, januari , .
 Algemeen Handelsblad,  december .

 Het Vaderland, z.d. [twee verschillende ar-
tikelen uit de tweede helft van december
].  -.

 E.H. Kossmann, Geschiedenis is als een
olifant. Amsterdam , .

 Schoots, Van Fanfare tot Spetters, -.
 Pim de la Parra in interview met de au-

teur,  februari . 
 Jan Blokker in de televisieserie/dvd-box

Allemaal film, deel , Amsterdam .
 Jan Blokker in Skoop, oktober .
 Zia o.a. Hans Kellers film Voetnoten bij

een oeuvre (). Citaat uit interview met
Hans Keller voor de televisieserie Alle-
maal film. Het citaat stond in het script
voor de serie maar werd uiteindelijk niet
gebruikt. 

 Skrien, april .
 Bert Hogenkamp, De Documentaire Film

-. De bloei van een filmgenre in
Nederland. Rotterdam , .

 De jaargangen van Filmforum en andere
tijdschriften en publiciteitsmateriaal van
het ministerie van  zijn aanwezig in
de bibliotheek van het Filmmuseum. In
de hoofdtekst gebruik ik de formule ‘niet
of nauwelijks’: men ziet nu eenmaal ge-
makkelijk wat over het hoofd, maar in de
jaargangen van Filmforum uit de jaren
vijftig heb ik de term Hollandse docu-
mentaire school niet één keer gevonden.

 Hogenkamp, Documentaire Film -
, .

 Hans Keller, ‘Rembrandt in Cannes’, NRC
Handelsblad,  juli . Hans Keller,
‘De Nieuwe Hollandse School’, inleiding
bij een filmprogramma in De Balie, Am-
sterdam,  april . Een uitputtend
onderzoek naar de Franse pers rond het
festival van  is alleen in Frankrijk uit-
voerbaar en laat ik graag aan een volgende
onderzoeker over.

 B.J. Bertina, ’n Beeld van ’n meneer. Ver-
liefd op film, met de krant getrouwd. Am-
sterdam . Bob Bertina, ‘De fascinatie
van Favre le Bret’ in: Herman de Wit





(red.), Herman van der Horst. Cineast.
Utrecht , -.

  aan Simone Brouwers,  augustus
.  .

 Haagse Post,  juni .
 Allemaal film, deel . 
 Annette Schulz schreef dat Haanstra zich

al lang voor zijn eerste speelfilm ()
had onttrokken aan de ‘heroïsch-realisti-
sche’ kijk op de samenleving waarmee de
Nederlandse documentaristen van de
jaren vijftig bekend werden, maar toch
door de jongeren van de Filmacademie
werd afgewezen. Zie Annette Katrin
Schulz, Die Darstellung der Niederländer
im Dokumentarfilm ‘Alleman’ () von
Bert Haanstra (afstudeerscriptie Hum-
boldt Universiteit Berlijn ), .

 Klaas Vos, Bert Haanstra. Hilversum
, .

 Bert Hogenkamp vermeldt in de filmo-
grafie van zijn boek De Documentaire
Film - meer dan  titels uit de
periode -. 

 Zie o.a.: Brian Winston, Claiming the
Real. The Griersonian Documentary and its
Legitimations. Londen , -. Bill
Nichols, Representing Reality. Issues and
Concepts in Documentary. Bloomington
, -.

 ‘Een interview in de Cahiers du Cinéma’
in: Johan van der Keuken, Zien, kijken,
filmen. Foto’s, teksten en interviews. Am-
sterdam , . Het oorspronkelijke in-
terview stamt uit januari .

 Adriaan Ditvoorst aan ,  augustus
.  .

 Gied Jaspars aan ,  juli . 

-.
 Nikolaï van der Heyde in interview met

de auteur,  januari .
 Haagse Post,  december ,  aan G.

van der Molen,  april .  -.
Wim T. Schippers in mededeling aan de
auteur,  april . In de aftiteling van
Summer in the fields wordt vermeld: mon-

tage Bert Haanstra. Schippers kon zich
niet herinneren wat de betekenis hiervan
was, Wim van der Linden overleed in
.

 Haagse Post,  december .
  aan redactie Filmkrant,  februari

.  -. Deze Filmkrant bestond
slechts één jaar en heeft niets te maken
met de Filmkrant van tegenwoordig.

 Haagse Post,  december . Niet geï-
dentificeerd dagblad,  januari  in
 -.

 Haagse Post,  januari .
  aan Jan Vrijman,  september .

Jan Vrijman aan ,  september .
 -.

  aan Jan Vrijman,  december .
 .

 Skoop, jg., nr.  z.d. [].
 Jan Vrijman aan ,  september , 

december . Beide:  . Jan Vrij-
man aan ,  mei .  -. Inter-
view met Jan Vrijman in: Ab van Ieperen,
‘Filmers ‘‘ [gestencilde eigen uitgave,
. Geciteerd uit gecorrigeerde heruit-
gave Utrecht , ]. Jan Vrijman aan
NBF-bulletin,  september .  .
Vrijman distantieerde zich in boven-
staande brieven ‘zowel wat de letter als
wat de geest betreft’ van een uitspraak die
hij volgens Van Ieperens gestencilde versie
van ‘Filmers ‘‘ had gedaan over Haan -
stra als een handige jongen in de omgang
met subsidiegeld.

 Jan Vrijman, ‘Filmers en kritici in Hol-
land’, Podium, januari , .

 Jan Vrijman aan ,  september .
 .

 Jan Vrijman aan ,  septmeber .
 .

 Schoots, Van Fanfare tot Spetters, .
  aan Staatsbedrijf der ,  maart

. Staatsbedrijf der  aan ,  april
. Beide:  .  aan Nederland-
sche Bioscoopbond,  januari . 

.





 Artikel Clé Souren in niet geïdentificeerd
blad, z.d. [eind ].

 Bert Haanstra Filmproductie, Plan voor
een avondvullende film, werktitel ‘De
stem van het water’  [waarschijnlijk be-
stemd voor Productiefonds voor Neder-
landse Films, z.d. ()],  -.

 Anamorfe lenzen in de camera versmallen
het beeld bij de opname, anamorfe lenzen
in de projector verbreden dit beeld vervol-
gens weer bij de projectie.

  aan Productiefonds voor Nederlandse
Films, z.d. [maart ]. Doos ‘contrac-
ten’, ordner Productiefonds. . 

 Simon Carmiggelt in Duys op zondag, te-
levisie-uitzending  maart . Neder-
lands Instituut voor Beeld en Geluid,
Hilversum. 

 Idem. 
 Interview met Klaas Buitenhuis in Alge-

meen Handelsblad,  december .
 Skûtsje-Commissie Heerenveen aan , 

februari .  -/.
 Kommissie Skûtsjesilen Grouw aan , 

augustus .  aan redactie Heeren-
veense Koerier,  augustus . Beide:
 -/.  aan redactie van de
Heerenveense Koerier,  augustus .
 -/.

 Bureau Wijsmuller aan ,  oktober
. Scheepvaartbdrijf Gruno aan , 
januari . Definitief draaiboek  voor
een scène over berging en redding voor de
film ‘De stem van het water’ z.d. [eind
-begin ]. Scheepvaartbedrijf
Gruno: Rapport betreffende scène over
berging en redding van het m.s. ‘Wodan’,
z.d. [februari-maart ]. Alle:  -
/. De Beting. Contactblad NV Bureau
Wijsmuller, november . Haarlems
Dagblad,  december .  

 De Tijd,  december .
 Haagse Post,  december .
 Schoots, Van Fanfare tot Spetters, -.
 Critisch Filmforum resp. januari en maart

. Wikor, februari .  aan Gerry

Waller, voorzitter Van der Rijn Prijs, 
maart .  -. 

 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Cou-
rant,  december .

 Algemeen Handelsblad,  december .
 De Nieuwe Linie en Vrij Nederland,  ja-

nuari , geciteerd in: Annejet van der
Zijl, Anna. Het leven van Annie M.G.
 Schmidt. Amsterdam , . Zie al-
daar ook pagina’s -. Over het kin-
derboekendebat van de jaren zeventig:
Peter van den Hoven, Grensverkeer. Over
jeugdliteratuur. Den Haag .

 Frank Zaagsma, ‘Criticus op afstand’ in:
Dorothee Verdaasdonk (red.), Bert Haan -
stra. Het bewogen oog (Gouden Kalf-reeks
). Utrecht , .

 Ton de Graaff, ‘Haanstra: monkey-busi-
ness’, Skrien, maart-april .

 Wim Voeten, ‘Direct en nieuwsgierig.
Roelof Kiers’ Verolme en de ontwikkeling
van de documentaire in Nederland’, Tijd-
schrift voor Mediageschiedenis, nr. , ,
-. De termen direct cinema en
cinéma vérité werden vaak door elkaar ge-
bruikt. Tegenwoordig wordt met de laat-
ste term gewoonlijk een specifieke Franse
richting aangeduid die sterk afweek van
de direct cinema. 

 Dana Linssen, ‘De Nederlandse docu-
mentaire -‘ in: Jos van der Burg,
Mark Duursma en François Stienen
(red.), Feit – fictie – fake. Documentaire in
beweging. Amsterdam , . 

 Hans Keller, ‘De Nieuwe Hollandse
school’, inleiding bij een filmprogramma
in De Balie, Amsterdam,  april .

 Hier past een bekentenis: ook in mijn
boek Van Fanfare tot Spetters, dat welis-
waar gaat over de Nederlandse speelfilm
en nauwelijks over documentaire, heb ik
een ingesleten standaardomschrijving
voor de ‘Hollandse documentaire school’
gebruikt. Zie pag. -. Een mooie illus-
tratie van kritiekloos herhalen is ook een
artikel over het debat dat ontstond naar





aanleiding van Hany Abu-Assads docu-
mentaire Ford Transit (). In het kader
hiervan werd door een aantal auteurs de
‘Hollandse documentaire school’ van stal
gehaald. Elkaar weinig in bewoordingen
ontlopende omschrijvingen van de school
werden gegeven door onder meer Jan
Blokker en Jos van der Burg, terwijl An-
nelotte Verhaagen erover citeerde uit Bert
Hogenkamps De Documentaire Film -
. Zij allen werden op hun beurt geci-
teerd door Heidi de Mare in het artikel
‘Welsprekende waarschijnlijkheden. Het
misplaatste moralisme in het Nederlandse
documentaire-debat naar aanleiding van
Ford Transit ()’ in internettijdschrift
E-View, nr. , , . Het zijn typische
gevallen van het herhalen van idées reçues.

 

 Aannemingsmaatschappij P. Ter Berg aan
,  april . Johan Haanstra aan ,
 mei .  .

 Accountantskantoor K.J. van Amerongen
aan Staatssecretaris van Financiën, 
maart . Doos Contracten, ordner
Contracten . .

 Elsevier,  mei .
 Anton van Munster in interview met de

auteur,  december .
 Idem.
 Marc van Fucht in interview met de au-

teur,  maart .
 Louis van Gasteren aan ,  juli .

 .
 Bert Haanstra Filmproductie wordt al

vermeld in een Bondscontract tussen
Haanstra en de Koninklijke Glasfabrieken
Leerdam,  oktober .  . Bert
Haanstra Films  werd opgericht per 

mei , Bert Haanstra Films  per 
augustus . Uittreksel Kamer van
Koophandel, Doos Contracten, ordner
Contracten . . In juni  was Bert
Haanstra Filmproductie in elk geval nog
actief. Zie Uittreksel uit Handelsregister

Kamer van Koophandel,  juni .
 -.

 Jan Blokker in interview met de auteur, 
december .

 De vier zijn: Sterren stralen overal (),
Fanfare (), De overval () en Men-
sen van morgen (). Bij De zaak M.P.
() was hij coproducent in een aan
Haanstra ondergeschikte rol. 

 Fred Tammes in interview met de auteur,
 juli .

 Eddy van der Enden in interview met de
auteur,  november .

 Anton van Munster in de film Over
Haanstra van Rolf Orthel, .
Tekst geschreven door Bert Haanstra, mo-
gelijk voor een toespraak voor Filmacade-
miestudenten. z.d. [eind jaren zestig]. 

-.
 Hans Schoots, Van Fanfare tot Spetters.

Een cultuurgeschiedenis van de jaren zestig
en zeventig. Amsterdam , -.

 Filmografie samengesteld door Nico
Crama in: Oeuvreprijs : Bert Haanstra
(Nederlands Fonds voor de Film), zonder
paginanummers. 

 Jurre Haanstra in interview met de au-
teur,  januari . Chriet Titulaer,
Achter glas. Verrassende facetten van de
wondere wereld van glas. Veenendaal ,
. 

  aan minister van ,  juni .
 . Ministerie van  aan , 
september .  . Zie verder
onder meer drie brieven van  aan Ge -
rard Rutten uit februari .  -. 

  aan Rijksvoorlichtingsdienst,  sep-
tember .  aan ,  november
. Beide:  -.

 Zie onder meer Willem Sandberg aan di-
rectie Filmmuseum  mei .  -.
Verslag derde bijeenkomst Raad van Ad-
vies,  mei .  .

 Zie ook: Bart Hofstede, In het wereldfilm-
stelsel. Identiteit en organisatie van de Ne-
derlandse film sedert  (proefschrift





Erasmus Universiteit Rotterdam). Delft
, -. Hier analyseert Hofstede in
meer algemene zin de werking van film-
festivals. Er verscheen een handelseditie
van zijn boek: Bart Hofstede, Nederlandse
cinema wereldwijd. De internationale posi-
tie van de Nederlandse film. Delft ,
-.  

 Clé Souren, ‘Bert Haanstra duikt onder
de grond’, artikel in ongeïdentificeerd
blad z.d. [najaar ]. Knipselarchief
Filmmuseum.

 Rimko Haanstra in interview met de au-
teur,  november . Jurre Haanstra in
interview met de auteur,  januari .

 Overzicht bezetting en improductieve uren
van de geluidsafdeling, . . Doos
contracten, ordner contracten . . 

 Elders in dit boek worden ondermeer de
voorbeelden van Louis van Gasteren,
Harry Kümel, Rolf Orthel, Wim van der
Linden en Wim T. Schippers genoemd.
Toen producent en filmmaker Nico
Crama begin jaren zeventig met het
Haags Gemeentemuseum een film voor-
bereidde over schilder Piet Mondriaan en
de subsidie-instellingen moeilijk deden,
stelde Haanstra zich als producent be-
schikbaar om de schaal ten gunste van
Crama te laten doorslaan. Nico Crama in
interview met de auteur,  december
. Nico Crama, Overzicht van de
gang van zaken rond de productie van de
film over Mondriaan,  juli . Aanwe-
zig bij Crama, Den Haag.

 Franca Pelster aan de auteur,  februari
. Overeenkomst tussen  en Edu-
ard Pelster bij Pelsters indiensttreding, 
december . Notariële Akte d.d.  juli
 mbt geldlening A. Haanstra aan
E.F.A.M. Pelster. Beide: Doos contracten,
ordner contracten . . 

 Brief Ed Pelster aan ,  februari .
Doos contracten, ordner contracten .
. Anton van Munster in interview met
de auteur,  januari . 

 Rimko Haanstra in interview met de au-
teur,  november .

 Nita Haanstra aan Rimko Haanstra, 
mei . . 

 . 
 Alleen wanneer een citaat wordt gebruikt,

is de directe bron aangegeven. Voor het
overige is dit beeld voornamelijk geba-
seerd op interviews van de auteur met
Rimko Haanstra,  november  en 
november ; Jurre Haanstra,  janu-
ari  en  oktober ; Anton van
Munster,  december  en  januari
 en verder met Louis van Gasteren,
 juli ; Jan Blokker,  december
; Wim van der Velde,  oktober
; Eddy van der Enden,  november
; Kees Hin,  februari ; Rolf
Orthel,  juli ; Klaas Vos,  novem-
ber ; Hans Melissen,  april ;
Gineke Breet-Madsen,  juni ;
Yvonne Vluggen,  maart . 

 Interview Jos van der Burg met Anton
van Munster en Albert Mol, Het Parool,
 mei .

  in interview met Haagse Post,  okto-
ber .

 Gineke de Breet-Madsen in interview met
de auteur,  juni .

 Fred Tammes in interview met de auteur,
 juli .

 Jan Blokker in interview met de auteur, 
december .

 Anton van Munster in interview met de
auteur,  december .

 Hans Melissen in interview met de au-
teur,  april .

 Anton van Munster in interview met de
auteur,  december .

 Quote Nita: Rimko Haanstra in interview
met de auteur,  september  en Jurre
Haanstra in interview met de auteur, 
januari . Het citaat is n.a.v. Van
Munsters overlijden in de verleden tijd
omgezet. Yvonne Vluggen in interview
met de auteur,  maart . 





 Otto Ketting in interview met de auteur,
 juli .

 Rolf Orthel in interview met de auteur, 
juli .

 Interview Anton van Munster en Albert
Mol, Het Parool,  mei .

 Jurre Haanstra in interview met de au-
teur,  januari .

 Knipsels uit ongeïdentificeerde Larense
krant. .

 De Bel, z.d.  - album . 
 Anton van Munster in interview met de

auteur,  december .
 Jurre Haanstra in interview met de au-

teur,  januari , Rimko Haanstra in
interview met de auteur,  november
.

 Jurre Haanstra in interview met de au-
teur,  januari .

 Rimko Haanstra in interview met de au-
teur,  november .

 Idem. Ernie Tee, Passie en professie. De ge-
schiedenis van de Nederlandse Film en Tele-
visie Academie. Amsterdam , -.

 Het Parool,  december .
 Tee, Passie en professie, -.
 Duys op zondag,  maart . Instituut

voor Beeld en Geluid, Hilversum.
 Geciteerd in Vrij Nederland,  juli .
 Idem.
 Jurre Haanstra in interview met de au-

teur,  januari .
 Idem.
  aan ,  oktober .  -. 
 Rimko Haanstra in interview met de au-

teur,  november .
 Bert Haanstra, Twintig portretten. Een the-

rapie, Baarn , .
 Rimko Haanstra in interview met de au-

teur  november .
 Haanstra, Twintig portretten, .

 

 David Bellos, Jacques Tati, His Life and
Art. Londen , .

 Bellos, Tati, -.

 Simon Carmiggelt, ‘Werken aan een tekst
met Tati’ in: Simon Carmiggelt en Peter
van Straaten, Mooi kado. Amsterdam
, -. 

 Bert Haanstra in interview met de Volks-
krant,  juli . 

 Zie over Cannes: -radiobericht 

maart . http://anp.kb.nl/
 Bert Haanstra in interview met Clé Sou-

ren, ongeïdentificeerd blad z.d. [najaar
].

 Bellos, Tati, -.
  aan Burgemeester en Wethouders der

gemeente Laren,  september . Ge-
meentebestuur van Laren aan . Beide:
 .

  aan Jacques Tati,  december .
 -.

 Bert Haanstra, Note, z.d. [tweede helft
].  -.

 Tati aan ,  augustus . Tati-ar-
chief, correspondance -, Les
Films de Mon Oncle, Parijs.

  in interview met de Volkskrant,  juli
.

 Jurre Haanstra in interview met de au-
teur,  januari .

  in ongepubliceerd interview in op-
dracht van uitgeverij Beauchez , Den
Haag, juli .  -.  

  in interview met de Volkskrant,  juli
.  in interview met Elsevier,  mei
. 

 Bert Haanstra, Analyse ‘Mon oncle’. 
 -.

 Geciteerd in Bellos, Tati, .
 General outline of the co-production, z.d.

November-december .  -. Dat
dit stuk van Haanstra kwam, blijkt uit de
schrijfmachine.  aan Jacques Tati,  de-
cember .  -. Adjustments for
outline of co-production,  december
.  -.

  aan Jacques Tati,  juni .  -.
 Bernard Maurice aan ,  december

. Tati-archief, correspondance -
, Les Films de Mon Oncle, Parijs.





 Bert Haanstra, General outline of the co-
production, z.d. [eind ].  -.

 Bert Haanstra, Rapport inzake schade
door defect bij een aantal opnamen tij-
dens productie Hulot-film, z.d. [januari-
februari ].  -. Eddy van der
Enden in interview met de auteur,  no-
vember .

  aan Jacques Tati,  maart . 
 -.

 M.A. Wisselink&Co., Memorandum
n.a.v. de besprekingen, gevoerd te Parijs,
 mei . Doos contracten, ordner
contracten . .

 Report Bert Haanstra for Mr. Dorfmann
and Mr. Jacques Tati,  juli . 
 -.

 Jacques Tati, Hulot production No. .
Tati-archief, Les Films de Mon Oncle, Pa-
rijs.

  aan Jacques Tati,  juli .  -.
  aan Jacques Tati,  juli .  -.
 De Volkskrant,  september . Bert

Haanstra, Verslag van het kontakt en de
latere samenwerking tussen Jacques Tati
en Bert Haanstra, z.d. [jaren zeventig].
.

 Proposal for continuation of Franco-
Dutch co-production between Mr. Ro-
bert Dorfmann/Les Films Corona and
Bert Haanstra Films , z.d.[augustus-ok-
tober ].  aan Jacques Tati  april
. Para-Ciné-Export [bedrijf van Tati]
aan ,  en  april . Alle:  -.
 aan Jacques Tati,  maart , 

-.
 Wim Lindner in interview met de auteur,

 maart .
 Eddy van der Enden in interview met de

auteur,  november .
 Wim Lindner in interview met de auteur,

 maart .
 Bert Haanstra, Verslag van het kontakt en

de latere samenwerking tussen Jacques
Tati en Bert Haanstra, z.d. [jaren zeven-
tig]. .

  aan Nederland Film,  juni . 

aan Robert Dorfmann,  juli . Beide:
 .

 O.a.  aan Jacques Tati,  september
.  .  aan Tati,  april .
 .

 Jacques Tati aan ,  juni .  aan
Tati,  juli . Beide:  .

 Trafic in de bioscoop: Bellos, Tati, , -
. 

39  aan Jo Daems,  juni , geciteerd in
Jo Daems, Teder testament: de films van
Bert Haanstra. Een biografie. Leuven ,
.

 Bellos, Tati, .

 

 Cynthia Chris, Watching Wildlife. Minne-
apolis , -. 

 Marga Coesèl, De NJN, een gemeenschap
van individualisten. De geschiedenis van de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie.
Leiden .

 Bert Haanstra in het televisieprogramma
Duys op Zondag,  maart . Instituut
voor Beeld en Geluid, Hilversum. 

 Bert Haanstra e.a. Bij de beesten af. Over-
eenkomsten in gedrag tussen dier en mens.
Amsterdam , . Interview met  en
Gerard Baerends in Skoop, jg. , nr. , z.d.
[eind ], . Notities van , z.d.
[jaren negentig]  -. De meeste van
de genoemde boeken werden door Haan -
stra in de Nederlandse vertaling gelezen,
reden om hier hun Nederlandse titels te
vermelden. 

 Productiefonds voor Nederlandse Films
aan ,  mei . Productiefonds aan
,  november . Beide:  -.
 aan Productiefonds,  december
.  .

 Commentaar van Dick Hillenius bij sce-
nario, z.d. [augustus ].  -. Zie
bijv. ook Gerard Baerends aan , 

maart .  -.
 Aantekeningen reis Stuttgart-München-

Seewiesen, - mei .  -.





 Jane van Lawick-Goodall, In the shadow
of man. Londen . Nederlandse editie:
Mijn leven met chimpansees. In de schaduw
van de mens. Amsterdam .

 Nico de Klerk, ‘De mens in het beest:
The Leopard Son’, Skrien, december
-januari .

  aan Van Lawick,  februari . 

-.
 Van Lawick aan ,  mei .  -

.  aan  de Prins der Nederlanden,
 oktober . Secretaris van  de
Prins der Nederlanden aan ambassadeur
A.M.E. Brink te Dar es Salaam,  novem-
ber . A.M.E. Brink aan Secretaris
Prins der Nederlanden,  november .
Brink aan Ministerie van Buitenlandse
Zaken,  november . Alle:  -.

 Rolf Orthel aan ,  februari . 

-.
 Rolf Orthel aan ,  februari . 

-.
  aan ‘allemaal’ in Laren,  juli z.d.

[].  -.
 Rolf Orthel aan ,  december .

 -. 
 Rolf Orthel en Anton van Munster aan

,  december .  -. De ver-
dere gegevens voor de beschrijving van de
reis naar South Georgia zijn afkomstig uit
het dagboek van Rolf Orthel (in privébe-
zit) en uit interviews met Orthel op  juli
 en Van Munster op  januari .

 Anton Koolhaas aan ,  oktober .
 -. Koolhaas had in mei al gezegd
dat hij het niet meer aankon. Guido Pie-
ters aan ,  mei .  aan Guido
Pieters,  mei . Beide:  -.

 Rolf Orthel aan ,  juni . 
 -.

 Studio,  december .
 Rolf Orthel in interview met de auteur, 

juli .
 Pim de la Parra aan ,  maart .

 . Haanstra kreeg een synopsis toe-
gestuurd voor een film die nog geen titel 

had. Scorpio stelde een coproductie voor
op /-basis, met Haanstra als regisseur.

 Wim Verstappen aan ,  juni en  juni
,  aan Wim Verstappen  juni
. Alle:  -.

  aan Jan Hulsker,  mei . Particu-
lier secretaris van Prins Bernhard aan ,
 juli en  juli .  aan particulier se-
cretaris van Prins Bernhard,  juli .
Alle:  .

  aan Dick Hillenius,  januari .
 -.

 Gerard Baerends, Commentaar op con-
ceptscenario ‘Gedrag bij mens en dier’,
z.d. [april-mei ].  -. 

 Het Parool,  december . De Volks-
krant,  december . 

 Rolf Orthel aan ,  juni . 
 -.

 Vrij Nederland,  januari .
 Wim Verstappen aan ,  juni . 

 -.
 Elsevier,  januari . 
 Antoine Verbij, Tien rode jaren. Links ra-

dicalisme in Nederland -. Amster-
dam , .

 L. de Roo-Vierdag aan ,  februari
.  -.

 R.J. Voorhaar, Bert Haanstra, de beesten,
de bijbel en wij. Bijlage bij R.J. Voorhaar
aan ,  februari .  -. Zus-
ter Jeanne Bellens aan  (met bijlage
brief aan Belgische Radio en Televisie), 
september .  -. 

 De Tijd, knipsel zonder datum in knipsel -
archief Filmmuseum [eind -begin
]. De Roo-Vierdag aan ,  febru-
ari . 

 Elsevier,  januari . Libelle,  decem-
ber .

 Dit cijfer was niet exact te controleren.
Dat het om heel veel landen ging, blijkt
wel uit het Haanstra-archief.  

 Visit to Los Angeles, notities Bert Haan -
stra  t.m.  februari .  -.
Unicorn Productions aan leden van de
Academy,  maart .  -.





 NRC Handelsblad,  augustus . 
 Intermediair,  december . Utrechtse

Biologenvereniging aan ,  maart .
 aan Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij tot bevordering der Geneeskunst,
 september . Programma Congres
Bevordering der Geneeskunst - oktober
. Alle:  -. Gerard Baerends aan
,  februari . Gerard Baerends,
Verslag van een rondreis langs universitei-
ten in Oost-Canada. Beide:  -.

 Correspondentie tussen  en Niko Tin-
bergen, najaar .  -.

 Intendant Koninklijk Paleis Amsterdam
aan genodigden, februari .  -. 

 De toespraken van antropoloog Lionel
Tiger van de Amerikaanse Rutgers Uni-
versity, kindergeneeskundige N.G. Blur-
ton Jones van London University en de
Londense psychiater Antony Storr zijn
bewaard gebleven in het Koninklijk Huis-
archief, archief particulier secretariaat
H.M. de Koningin inv. nr. A-do... 

 De Volkskrant,  februari . Haagse
Post,  februari . Het Vrije Volk, 

februari .
 Dick Hillenius’ verspreide artikelen over

ethologie zouden het jaar daarop worden
gebundeld in het boek Sprekend een dier.
Amsterdam .

 Rudy Kousbroek, Ethologie en cultuurfilo-
sofie. Amsterdam , -, , .

 Bert Haanstra e.a., Bij de beesten af. Over-
eenkomsten in gedrag van dier en mens.
Amsterdam , .

 D. Hillenius, Sprekend een dier, Amster-
dam  [paginaverwijzingen naar
tweede druk met een voorwoord van
Midas Dekkers, Amsterdam ], -,
, . 

 Konrad Lorenz had met zijn opvattingen
een kwalijke rol gespeeld in het weten-
schappelijke denken in de nazi-tijd. Frank
van Vree, In de schaduw van Auschwitz.
Herinneringen, beelden, geschiedenis. Gro-
ningen , -. In zijn publicaties

uit de jaren zestig nam Lorenz deels af-
stand van eerdere denkbeelden, bijv. in
Konrad Lorenz, Das sogenannte Böse. Zur
Naturgeschichte der Agression. Wenen .
Maar in hoeverre er toch een directe lijn
is gebleven tussen zijn latere opvattingen
en die tijdens de nazi-periode bleef een
onderwerp van debat. Zie o.a. Theodora
J. Kalikow, ‘Die ethologische Theorie von
Konrad Lorenz: Erklärung und Ideologie,
 bis ’ in: H. Mehrtens en S. Rich-
ter (red.), Naturwissenschaft, Technik und
NS-Ideologie. Beiträge zur Wissenschaftsge-
schichte des Dritten Reiches. Frankfurt am
Main, . Lorenz overleed in .

 G.P. Baerends, ‘Bij de beesten af’, een bio-
logische visie op menselijk gedrag (manu-
script voor een artikel in Intermediair), p.
-.  -. Zie verder o.a. Lorenz, Das
sogenannte Böse, hoofdstuk . Hillenius,
Sprekend een dier, -.

 Peter Bootsma en Willem Breedveld, De
verbeelding aan de macht. Het kabinet-Den
Uyl -. Den Haag , -.
Hans Schoots, Van Fanfare tot Spetters.
Een cultuurgeschiedenis van de jaren zestig
en zeventig. Amsterdam , -.
Verbij, Tien rode jaren, -. De term
‘progressieve consensus’ is van James Ken-
nedy, geciteerd in Verbij, -. Zie ook
James C. Kennedy, Nieuw Babylon in
aanbouw. Nederland in de jaren zestig.
Amsterdam , passim.

 Elsevier,  januari . Studio,  decem-
ber . Vrij Nederland,  juni . 

  aan redactie Achter het Nieuws,  ok-
tober .  . Door Ruud Bischoff
en Johan van der Keuken opgestelde open
brief aan het bestuur van de Nederlandse
Beroepsvereniging van Filmers, z.d. [janu-
ari ]. Ruud Bischoff aan ,  janu-
ari . Johan van der Keuken aan , 
februari . Alledrie:  .

  aan Piet Nak,  november . 

.





 

 Het op mm opgenomen materiaal van
De eekhoorn, inclusief een vertoningsko-
pie ( -), bevindt zich in het Film-
museum, Amsterdam. 

  aan Productiefonds voor Nederlandse
Films,  september .  -.
Harry Kümel in interview met de auteur,
 juni . 

 Harry Kümel in interview met de auteur,
 juni .

 Idem.
 Mededeling van Ate de Jong aan de au-

teur,  september . 
 Anton Koolhaas, Screenplay.  -.
 Hans Melissen in interview met de au-

teur,  april .
 Rimko Haanstra in interview met de au-

teur,  augustus 

 Idem.
 De Telegraaf,  oktober , de Volkskrant,

 oktober , Het Parool,  oktober
.

 Haagse Post,  oktober .
 Knack,  december .
 Ate de Jong in mededeling aan de auteur,

 september .
 Haagse Post,  oktober .
 Jurre Haanstra in interview met de au-

teur,  okt . Anton van Munster in
interview met de auteur,  december
.

 NRC Handelsblad,  oktober .
 Arnhemse Courant, NRC Handelsblad,

Utrechts Nieuwsblad, alle  oktober .
Het Parool,  en  oktober , de Volks-
krant,  oktober , De Telegraaf,  en 
oktober . Algemeen Dagblad, Het Vrije
Volk, Het Vaderland, alle  oktober .
Trouw,  november .

 Haagse Post,  oktober .
 Hans Schoots, Van Fanfare tot Spetters.

Een cultuurgeschiedenis van de jaren zestig
en zeventig. Amsterdam ,  en -
. Zie ook René van Dams website ‘Alle
Nederlandse speelfilms van  tot nu’: 

http://www.geocities.com/Hollywood/
Theater//

 Haagse Post,  oktober .
 Het ging om de volgende titels: Blue

Movie,Wat zien ik?, De inbreker, Rooie
Sien, Help! De dokter verzuipt, Turks fruit,
Keetje Tippel, Soldaat van Oranje, Spetters,
Grijpstra en De Gier, Frank en Eva en Een
vrouw als Eva. De enige documentaire
was Bij de beesten af. De grens van een
half miljoen bezoekers is enigszins arbi -
trair, maar toch verhelderend, vooral
omdat er in de jaren zeventig zoveel films
vér boven die grens zaten en er in de jaren
zestig maar twee films net ónder kwamen:
Rademakers’ Als twee druppels water en
Haanstra’s De stem van het water. Pygma-
lion had ook hoge bezoekcijfers, maar was
een heruitbreng van een vooroorlogse
film. Bezoekcijfers: Schoots, Van Fanfare
tot Spetters, -. Zie over de seksgolf en
de ‘gouden jaren’: Van Fanfare tot Spetters,
- en -.

 Notulen van de algemene aandeelhou-
dersvergadering van Bert Haanstra Films
,  oktober . Doos contracten, ord-
ner contracten . . Homi D. Sethna
aan ,  september .  . Zie
ook  - t/m -.

 Filmproductiebegroting. Bert Haanstra
Films  aan Productiefonds voor Neder-
landse Films z.d. [ december ]. 

-. Later verklaarde Haanstra dat hij
drie ton eigen geld had geïnvesteerd. Vrij
Nederland,  juni .

  aan Productiefonds voor Nederlandse
Films,  december .  -.
Schoots, Van Fanfare tot Spetters,  en
. Bij Scorpio was er inzage in de boe-
ken in het kader van een schuldsanering,
bij Du Mee naar aanleiding van zijn fail-
lissement. 

 Haagse Post,  oktober . Bert Haan -
stra Films , Afd. Verhuur, Financieel
overzicht per  december  en Finan-
cieel overzicht per . Beide:  -
. Zie ook  -. 





 J. Walter Thompson Company aan ,
 maart,  mei,  mei . Alle:  .  

  in interview met Vrij Nederland, 

juni .
 Het Parool,  januari .
 J.G.M. Weck (red.), In contact met het

werk van moderne schrijvers: Anton Kool-
haas. Amsterdam , -.

 Het Parool,  januari .
 Jurre Haanstra in interview met de au-

teur,  januari . Deventer Dagblad,
 december . 

 Overeenkomst tussen Bert Haanstra
Films en Tuschinski Film Distribution, 

maart . Productiefonds aan ,  fe-
bruari . Beide:  -.

 Aanvraag Bert Haanstra Films  bij Pro-
ductiefonds voor Nederlandse Films, 

november . Anton Koolhaas aan ,
datum onleesbaar [najaar ]. Beide:
 -. Productiefonds voor Neder-
landse Films, Notulen van de vergadering
van het Bestuur gehouden op  decem-
ber . Archief Productiefonds, inv.nr.
. Filmmuseum, Amsterdam.

 Rimko Haanstra in interview met de au-
teur,  maart .

 Jurre Haanstra in interview met de au-
teur,  oktober .

 Rimko Haanstra in interview met de au-
teur,  november .

 Jurre Haanstra in interview met de au-
teur,  januari .

 Algemeen Dagblad, Haagsche Courant,
beide  december . De Telegraaf, NRC
Handelsblad, de Volkskrant, Het Parool,
Het Vrije Volk, Utrechts Nieuwsblad,
Twentsche Courant, Twentsch Dagblad Tu-
bantia, Het Binnenhof, Het Vaderland, alle
 december . De Waarheid,  de-
cember . 

 De Volkskrant,  december .
  aan C.J. Stolk,  januari . 

.
 John Jansen van Galen in Haagse Post, 

januari .  aan Jan Willem Holsber-
gen,  februari ,  -. 

 Interviews met Vrij Nederland,  juni
 en NRC Handelsblad,  april .

  aan Jan Willem Holsbergen,  februari
.  -.

 Yvonne Vluggen in interview met de au-
teur,  maart .

 Vrij Nederland,  juni .
 Bert Haanstra, Twintig portretten. Een the-

rapie, Baarn , -.
 Jo Daems, Teder testament: de films van

Bert Haanstra. Een biografie. Leuven ,
, . Klaas Vos, Haanstra. Hilversum
,  (herziene editie: Klaas Vos, Bert
Haanstra Compleet. Hilversum , ).

 Haanstra, Twintig portretten, . 
 Jurre Haanstra in interview met de au-

teur,  oktober .
 Het door Bert Haanstra geschreven ver-

haal heb ik voorgelegd aan twee huisart-
sen die toen al praktiseerden (níet
Haanstra’s eigen huisarts, die gezien het
beroepsgeheim niet kon meewerken).
Deze artsen denken dat het gezien kleur
en werking bij de pilletjes ging om x

mg valium. Een naar hun mening hoge
dosis voor een niet-geregelde gebruiker,
die er in combinatie met alcohol van in
een comateuze slaap kan vallen.

 Wim van der Velde in interview met de
auteur,  oktober .

 Twintig portretten, .
 Diverse brieven tussen  en Wim Kan

en Corry Vonk.  .
 Rimko en Jurre Haanstra in interviews

met de auteur, respectievelijk  novem-
ber  en  oktober .

  aan Anton van Munster  januari en
 februari . Van Munster aan , 

januari . Alle:  128.
 Folkert Haanstra jr aan ,  oktober

. Johan Haanstra aan ,  oktober,
 oktober,  november . Alle: 

. 
 Folkert Haanstra aan ,  maart .

. 
 Bert Haanstra, Bijlage  t.m. Bijlage , fe-

bruari-maart .  -. 





 Rimko Haanstra in interview met de au-
teur,  november . 

 

 Interview met Vrij Nederland,  juni
. Utrechts Nieuwsblad,  september
.

  aan Simon Carmiggelt,  november
.  -. Yvonne Vluggen in inter-
view met de auteur,  maart .

 John Kraaijkamp aan ,  januari .
 .  aan Louis van Gasteren, 
september .  .  in interview
met De Telegraaf,  april .

  in interview met NRC Handelsblad, 

april .
 Gesprek S. Carmiggelt – Bert ..’ –

bij Simon thuis. e gesprek met Simon
Carmiggelt –  januari . Beide: 

-. Yvonne Vluggen in interview met
de auteur,  maart .

 Begroting Carmiggelt-film (rubriek hono-
raria).  -.

 Gesprekken met Carmiggelt  december
 en  januari .  -.  aan
Wim Kan en Corry Vonk,  maart .
 -.

  in interview met NRC Handelsblad, 

april .
 Rimko Haanstra in interview met de au-

teur,  november .
 Zie o.a.  aan Productiefonds voor Ne-

derlandse Films,  januari  en Pro-
ductiefonds aan ,  april . 

-. 
 Over  en  samen  . Cijfer

verstrekt door Nederlandse Vereniging
van Filmdistributeurs, Amsterdam.

 Otto Adang, De machtigste chimpansee
van Nederland. Leven en dood in een men-
sapengemeenschap. Amsterdam , -.

 Louis van Gasteren in interview met de
auteur,  juli .  aan ministerie
van ,  juni .  . De naam
van het ministerie veranderde rond die
tijd van  in .

 In  ontving Ivens, opnieuw buiten
alle procedures om, direct een ton van de
Nederlandse overheid voor beheer van
zijn archief (waarvoor het niet werd ge-
bruikt). Gelijktijdig ontving hij zonder
verdere plichtplegingen drie ton voor de
voltooiing van zijn film Une histoire de
vent van het Productiefonds voor Neder-
landse Films. Zie: Hans Schoots, Gevaar-
lijk leven. Een biografie van Joris Ivens.
Amsterdam , -, -.

 Raad voor de Kunst aan , z.d. [eind au-
gustus ].  -.

 Louis van Gasteren in interview met de
auteur,  juli .  in interview met
NRC Handelsblad,  april . 

 Raad voor de Kunst aan ,  oktober
 met bijlage. Ministerie van  aan
,  november .  aan de 

Televisie  juni . Alle:  .  in
interview met Utrechts Nieuwsblad, 

september .
  in interview met Utrechts Nieuwsblad,

 september . Met de drie bedoelde
hij Anton van Munster, camera-assistent
Raymond Grégoire en zichzelf. 

 Anton van Munster in interview met de
auteur,  december . Alle:  -.
 aan de  Televisie  juni . 
 . 

  - en -.
  aan Geoffry Jones,  januari .

 . Desmond Morris aan ,  juni
.  -. Jane Goodall aan , 
juli .  -.

 Frans de Waal aan ,  juni en  juli
.  aan Frans de Waal,  juni .
Alle:  -. 

 Adang, De machtigste chimpansee van Ne-
derland, .

 Frans de Waal aan ,  april . 

-.
 Nog in het jaar  waren Bij de beesten

af, Chimps onder elkaar en de volgende
apenfilm Monument voor een gorilla inter-
nationaal veel vertoonde films. Medede-





ling van Henny Kegge aan de auteur, 
oktober . Henny Kegge was vele
jaren verantwoordelijk voor de internatio-
nale distributie van Bert Haanstra’s films
via de salesafdeling van Radio Nederland
Wereldomroep in Hilversum.

 John Sparks aan ,  juli . 
 -.

 Opgenomen in de dvd-box Bert Haanstra
Compleet, dvd .

 John Sparks aan ,  november .
 . Zie verder   t/m .

 Bert Haanstra, -documentary project
for the international youth year  z.d.
[ca. september ].  -.

 Reisverslag Bert Haanstra, International
Youth Year .  -.

 Reisverslag, zondag  maart.  -.
 Reisverslag.
 Wim van der Velde in interview met de

auteur,  oktober .
 Kan en zijn theaterpartner en echtgenote

Corry Vonk stuurden in  een bedank-
briefje waarin ze zich erover verbaasden
‘dat U altijd weer energie en tijd hebt, om
onze voorstelling te komen bekijken.’
Wim Kan en Corry Vonk aan Bert en
Nita Haanstra,  januari .  .
Zie verdere correspondentie met Kan en
Toon Hermans verspreid over het Haan -
stra-archief. 

 Lemmata Antoine Gerard Theodore Her-
mans en Willem Cornelis Kan in Biogra-
fisch Woordenboek van Nederland door
respectievelijk Henk van Gelder en Wim
Ibo. 

 Marc van Fucht in interview met de au-
teur,  maart .

 Youp van ’t Hek, ‘Fax aan Bert Haanstra’,
x Youp, Amsterdam  (in  eer-
der verschenen in NRC Handelsblad).

 Callsheet Toon Hermans documentaire 
t/m  april .  .

 Haarlems Dagblad, z.d. [ca.  oktober
]. Knipsel in  -.

  in interview met Drents Groningse
Pers,  oktober . 

  aan Annie M.G. Schmidt,  novem-
ber .  . Annie M.G. Schmidt
aan ,  december .  .

  aan Otto Adang, z.d. [], in bezit
van Otto Adang, Heeze.  aan Alek-
sandr en Nana Zgoeridi,  januari .
 .

 Bij DoBe  in Weesp verschenen op :
Fanfare, De zaak M.P., Dokter Pulder
zaait papavers, Alleman, De stem van het
water en Bij de beesten af. Bij Cor Koppies
Video  in Amsterdam was in  de
-box Het beste van Bert Haanstra ver-
schenen, die de meeste van zijn korte
films bevatte.  

  aan Yvonne Vluggen,  .
 Marc van Fucht in interview met de au-

teur,  maart .
 Bert Haanstra, Plan voor een retrospec-

tief, z.d. [-]. . In tegenstelling
tot wat weleens wordt verondersteld, had
Haanstra de mogelijkheid het overgrote
deel van zijn werk bij de  weg te
halen. De overheid (, ministeries) had
slechts rechten op een kwart ervan, zoals
blijkt uit de overdrachtsdocumenten
waarmee de erven Haanstra de filmcollec-
tie in  overdroegen aan de staat, die
deze vervolgens onderbracht bij het Ne-
derlands Instituut voor Beeld en Geluid. 
Met het bedrag van drie ton dat Haanstra
noemde voor Joris Ivens, zat hij ernaast:
het was op dat moment een ton van 

voor ontsluiting van Ivens’ papierenar-
chief uit , ongeveer   gulden
van  voor restauratie en conservering
van Ivens’ nitraatfilms bij het Filmmu-
seum en   gulden voor de eerste
twee gesubsidieerde jaren van de Ivens-
stichting. In totaal al bijna negen ton. In
de loop der volgende jaren zou het totaal-
bedrag dat door de overheid aan Ivens’
nalatenschap werd besteed oplopen tot
ruim boven de anderhalf miljoen euro.

 De master is de basiskopie die getrokken
is van het negatief zoals dat in de camera 





is belicht. Meestal is het een positief, soms
wordt een tweede negatief als master ge-
bruikt. De master zelf wordt in principe
niet vertoond, slijt dus niet in de projec-
tor en wordt in het geval van een filmar-
chief onder optimale klimatologische
omstandigheden bewaard. Een restauratie
of conservering krijgt meestal zijn neer-
slag in een nieuwe master. 

 Zie Ryclef Rienstra aan ,  september
.  . Rienstra onderhield al een
tijd voor de Oeuvreprijs contact met
Haanstra over de digitalisering en conser-
vering van diens films. Zie o.a. Rienstra
aan ,  juli . . Verder diverse
brieven in  . Mededelingen van
Ryclef Rienstra aan de auteur,  december
. Nico Crama in interview met de
auteur,  december . Mededelingen
Rob Hogeslag en Cas Willers (ex-mede-
werkers  filmarchief ) aan de auteur,
respectievelijk  december  en  mei
.

 Ryclef Rienstra in mededeling aan de au-
teur  maart . In de gedrukte publi-
catie bij de prijs wordt deze inderdaad
nog geen ‘Bert Haanstra Oeuvreprijs’ ge-
noemd.

 Oeuvreprijs : Bert Haanstra (Neder-
lands Fonds voor de Film). Amsterdam
, zonder paginanummers. 

 Mededeling Ryclef Rienstra aan de auteur,
 maart .

  aan Jo Daems, z.d. [ca. ].  .
 Deze artikelen zijn verspreid over het

Haanstra-archief te vinden bij de afzon-
derlijke films. Soms stuurde Daems de
concepten van zijn artikelen eerst op. Zie
bijv.  aan Jo Daems,  maart  en Jo
Daems aan ,  juni .  .  

 Yvonne Vluggen in interview met de au-
teur,  maart .

 Zie voor een inhoudelijk commentaar op
Daems boek mijn voorwoord. 

  aan Aleksandr Zgoeridi,  augustus
.  aan G. van Ameringen,  mei
. Beide:  -.

 Jurre Haanstra in interview met de au-
teur,  oktober .

  aan Zgoeridi,  januari .  aan
Paul Witteman,  februari .  aan
Steigerberger Kurhaus Hotel,  maart
. Alle:  .

 Marc van Fucht in interview met de au-
teur,  maart .

 Idem.
 Brief z.d. [oktober ]. .
 Klaas Vos in interview met de auteur, 

november . Het voorval op de bin-
nenplaats vond plaats toen Klaas Vos en
Rimko Haanstra op bezoek waren op
Zonnehoeve. Marc van Fucht in inter-
view met de auteur,  maart .

 Toespraak Rimko Haanstra tijdens de be-
grafenisplechtigheid op  oktober . 

 Het Parool,  november .
 Margreet van der Horst-Admiraal aan

Nita Haanstra,  oktober . .
 Alle toespraken tijdens de begrafenis-

plechtigheid zijn bij de familie Haanstra. 



 Frank Zaagsma, ‘Criticus op afstand’ in:
Dorothee Verdaasdonk (red.), Bert Haan -
stra. Het bewogen oog (Gouden Kalf-reeks
). Utrecht , .

 Jan Hulsker figureert veelvuldig in het
Haanstra-archief. Deze filmambtenaar op
het ministerie van , ,  etc.
was een schrijver en academicus die zelf
ondermeer een uitstekende film over Vin-
cent van Gogh vervaardigde. Zie ook:
Bert Hogenkamp, De Documentaire Film
-. De bloei van een filmgenre in
Nederland. Rotterdam , -.

 Een indicatie hiervoor is ook de verkoop
van Haanstra-dvd’s. Van de grote films
die los te koop waren, deden deze het
achtereenvolgens het beste: Fanfare, Alle-
man, De stem van het water, Bij de beesten
af. Opmerkelijk is het geringe aantal ver-
kochte exemplaren van Dokter Pulder
zaait papavers. Het best verkocht werd 





overigens de box met het complete werk
van Haanstra. Cijfers per  december
 beschikbaar gesteld door de erven
Haanstra.

 W.T.M. Frijhoff, ‘Identiteit en identiteits-
besef. De historicus en de spanning tussen
verbeelding, benoeming en herkenning’
in: Bijdragen en Mededelingen betreffende
de Geschiedenis der Nederlanden  (),
-.

 Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef’,
-. Willem Frijhoff, ‘Nieuw Neder-
land: cultuur onder vuur’ in: Willem Frij-

hoff, Maria Grever en Bas ter Haar Ro-
meny, Cultuur en identiteit (-Huy-
genslezing ), Den Haag , -.

 Alan Williams (red.), Film and nationa-
lism. Piscataway () , -. 

 De Filmkrant, juni .
 Ulrich Haase, ‘Glas. Analyse und Unter-

richtsentwurf zum Film “Glas” von Bert
Haanstra’, Film, Bild, Ton, maart , 
-. 

 Marc van Fucht in interview met de au-
teur,  maart .

  in interview met Elsevier,  mei .







Hier worden alleen boeken vermeld, naar tijdschriftartikelen wordt 
verwezen in de noten.

    Door Bert Haanstra en de zijnen
   Over Bert Haanstra
  Film in Nederland
v  Film internationaal
v    Algemeen



      

Gait Berk, De zaak M.P. Naar de film van
Bert Haanstra, Amsterdam z.d. []

Jan Blokker, Fanfare, Amsterdam 

Simon Carmiggelt, Anton Koolhaas en
Anton van Munster, Alleman. Een film
van Bert Haanstra, Amsterdam 

Bert Haanstra e.a., Bij de beesten af. Overeen-
komsten in gedrag van dier en mens, Am-
sterdam 

Bert Haanstra, Twintig portretten. Een thera-
pie, Baarn 

Anton Koolhaas, De nagel achter het behang,
Amsterdam 

Anton Koolhaas, Een pak slaag, Amsterdam


Paul B. Schreiber, Myrte en de demonen,
Heemstede z.d. [?]

   

Henk ten Berge, Bert Haanstra, Hilversum
.

Henk ten Berge, Bert Haanstra. De animales
y hombres, Valladolid .

Jo Daems, Teder testament: de films van Bert
Haanstra. Een biografie, Leuven . 

Folkert Haanstra & Zonen (brochure bij ge-
lijknamige tentoonstelling in Goors His-
torisch Museum), Goor .

Kodjo Gonçalves, Bert Haanstra: monograp-
hie d’un cinéaste néerlandais (afstudeer-
scriptie Université de Paris X Nanterre,
).

Oeuvreprijs : Bert Haanstra (Nederlands
Fonds voor de Film), Amsterdam .

Annette Katrin Schulz, Die Darstellung der
Niederländer im Dokumentarfilm ‘Alle-
man’ () von Bert Haanstra (afstudeer-
scriptie Humboldt Universiteit Berlijn,
).

Dick Smits (red.), Bert Haanstra Festival 

(programmabrochure), Zwolle .
Dorothee Verdaasdonk (red.), Bert Haanstra.

Het bewogen oog, Utrecht (Gouden Kalf-
reeks ) .

Klaas Vos, Haanstra, Giethoorn .
Klaas Vos, Bert Haanstra Compleet (herziene

editie van uitgave uit ), Hilversum
.



    

Rommy Albers, Jan Baeke en Rob Zeeman
(red.), Film in Nederland, Amsterdam
.

Egbert Barten e.a., Film+geschiedenis. Het na-
oorlogse Europa in de film, Den Haag
.

Sandra van Beek, De grote illusie. Leven en
liefde van Ellen en Gerry Waller, Breda
.

Hans Beerekamp, Grote verhalen. Jan Vrij-
man in gesprek met Hans Beerekamp, Rot-
terdam .

Hans Beerekamp (red.), Occupation, collabo-
ration and resistance in Dutch film,
Utrecht . 

Hans Beerekamp en Jan Heijs (red.), Nether-
Landscapes.  Years Of Dutch Filmmaking,
New York .

Mieke Bernink, Fons Rademakers. Scènes uit
leven en werk, Abcoude . 

Mieke Bernink (red.), Johan van der Keuken.
Bewogen beelden, Breda .

B.J. Bertina, ’n Beeld van ’n meneer. Verliefd
op film, met de krant getrouwd, Utrecht
.

Ansje van Beusekom, Kunst en amusement.
Reacties op de film als een nieuw medium
in Nederland -, Haarlem .

Charles Boost, …de goede films komen er
toch…, Baarn .

— , Film (uitgave Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen), Amsterdam
z.d. [] (van dit boekje verschenen uit-
gaven in een reeks andere talen, bijv.
Dutch Art of Today. Cinema, Amsterdam
).  

— , Uitkijken, Amsterdam .
— , Van Cinéclub tot filmhuis. Tien jaren die

de filmindustrie deden wankelen, Amster-
dam .

Menno ter Braak, Cinema militans, Utrecht
.

— , De absolute film (Monografieën over
filmkunst no. ), Rotterdam .

Simone Brouwers, Herman van der Horst,

De Klare Taal van een Dichter (afstudeer-
scriptie Universiteit Utrecht ).

Simone Brouwers en Bert Hogenkamp, Trio-
film - (-werkuitgave), Amster-
dam .

J. van der Burg en J.H.J. van den Heuvel,
Film en overheidsbeleid. Van censuur naar
zelfregulering, Den Haag .

Jos van der Burg, Mark Duursma en François
Stienen (red.), Feit – fictie – fake. Docu-
mentaire in beweging, Amsterdam .

Simon Carmiggelt en Peter van Straaten,
Mooi kado, Amsterdam .

Daan Cartens e.a. (red.), Film en literatuur
(Bzzlletin ), Den Haag .

Peter Cowie, Dutch Cinema. An Illustrated
History, Londen .

Karel Dibbets en Frank van der Maden
(red.), Geschiedenis van de Nederlandse
film en bioscoop tot , Houten . 

Karel Dibbets e.a. (red.), Jaarboek Mediage-
schiedenis  t/m , Amsterdam  t/m
.

Ralph Dingemans en Rian Romme, Neder-
land en het Marshall-plan. Een bronnen-
overzicht en filmografie -, Den
Haag .

A. van Domburg, Levende schaduwen. Aante-
keningen over film, Utrecht z.d. [].

— , Walter Ruttmann en het beginsel, Purme-
rend .

Dutch Film  t/m Dutch Film  (jaar-
lijkse uitgave van het ministerie van ),
Den Haag  t/m .

Thomas Elsaesser (red.), Hollywood op straat.
Film en televisie in de hedendaagse media-
cultuur, Amsterdam .

Film-repertorium bevattende alle documenta-
tiekaarten van de documentatiedienst der
KFA (uitgegeven door de Katholieke Film
Actie), deel  t/m deel , resp. , ,
, . 

Films from the Netherlands.  Dutch Films
Produced Between - (uitgave

Netherlands Government Information Ser-
vice), Den Haag z.d. [?]. 





Louis van Gasteren, Allemaal rebellen, Am-
sterdam -, Amsterdam .

Henk van Gelder, Hollands Hollywood, Am-
sterdam .

Harco Gijsbers, Tussen zwart en wit. Beeld-
vorming en polarisatie in Nederlandse
oorlogsfilms (afstudeerscriptie Universiteit
van Amsterdam ).

— , Theo van Haren Noman. Een filmogra-
fisch overzicht (Werkuitgave ), Amster-
dam . 

Jitze de Haan, Polygoon spant de kroon, Am-
sterdam .

Annemieke Hendriks, De pioniers. Interviews
met  wegbereiders van de Nederlandse ci-
nema, Amsterdam .

— , Huis van illusies. De geschiedenis van Pa-
viljoen Vondelpark en het Nederlands Film-
museum, Amsterdam .

Bart Hofstede, In het wereldfilmstelsel. Identi-
teit en organisatie van de Nederlandse film
sedert  (proefschrift Erasmus Universi-
teit Rotterdam), Delft .

— , Nederlandse cinema wereldwijd. De inter-
nationale positie van de Nederlandse film,
Amsterdam .

Bert Hogenkamp, De Nederlandse documen-
taire film -, Amsterdam .

— , De Documentaire Film -. De
bloei van een filmgenre in Nederland, Rot-
terdam .

Bert Hogenkamp e.a. (red.), Nico Crama:
filmmaker, Utrecht .

Bert Hogenkamp, Harry Hosman en Her-
man de Wit (red.), Direct cinema, maar
soepel en met mate, Utrecht .

Ab van Ieperen, Filmers ‘ (gestencilde uit-
gave in eigen beheer), Amsterdam .

— , Filmers ’ (Gouden Kalf-reeks ),
Utrecht  (gedrukte en herziene versie
van de uitgave uit ).

L. de Jong, De overval. Het verhaal van de ge-
lijknamige film, Amsterdam .

L.J. Jordaan,  jaar bioscoopfauteuil, Amster-
dam . 

Johan van der Keuken, after-image/nabeeld,
Amsterdam .

— , Zien kijken filmen. Foto’s teksten en inter-
views, Amsterdam .

Rudy Kousbroek e.a., Een maan van Satur-
nus. De film te midden van de kunsten,
Baarn .

Sonja de Leeuw, De man achter het scherm.
De televisie van Erik de Vries, Amsterdam
.

Miryam van Lier, De documentaire-film
-. Opvattingen versus praktijk
(afstudeerscriptie Universiteit Utrecht
).

Céline Linssen, Hans Schoots en Tom Gun-
ning, Het gaat om de film! Een nieuwe ge-
schiedenis van de Nederlandsche Filmliga
-, Amsterdam .

Ot Louw, Spatsync. Postproduktie in film,
Laren (Gld.) z.d. [].

Nederlandse Filmdagen catalogi  t/m
.

Nederlands Film Festival catalogi  t/m
. 

Claudy Op den Kamp, Audiovisual archives
and the legal consequences of untracable
copyright owners: tracing the copyright
owner to De overval (afstudeerscriptie
Universiteit van Amsterdam ).

Mustafa Özen, Op de Hollandse toer. Een
receptieonderzoek naar de Hollandse
speelfilm van  tot  (ongepubli-
ceerd onderzoek voor het Filmmuseum,
Amsterdam ). 

Jan Marie Peters, Het bezielde beeld. Inleiding
in de filmmontage, Amsterdam .

Marjolijn van Riemsdijk, De kleine bioscoop
met de grote naam. Driekwart eeuw film-
theater De Uitkijk, Amsterdam z.d. []

Ryclef Rienstra en François Stienen (red.),
Fons Rademakers. Bert Haanstra Oeuvre-
prijs , Amsterdam .

Gerard Rutten, Mijn papieren camera. Draai-
boek van een leven, Bussum .

Rob van Scheers, Paul Verhoeven. De biogra-
fie. Amsterdam .

Hans Schoots, Gevaarlijk leven. Een biografie
van Joris Ivens, Amsterdam .





— , Van Fanfare tot Spetters. Een cultuurge-
schiedenis van de jaren zestig en zeventig,
Amsterdam .

Rob Schouten (red.), Cinema literair. Film in
de Nederlandse literatuur, Houten .

D.H. Schram en C. Geljon (red.), Overal
sporen. De verwerking van de Tweede We-
reldoorlog in literatuur en kunst, Amster-
dam .

Johan Soetens en Job Meihuizen, Glas op cel-
luloid. Nederlandse cineasten en de glasfa-
brieken -, Amsterdam .

Ernie Tee, Passie en professie. De geschiedenis
van de Nederlandse Film en Televisie  Aca-
demie, Amsterdam .

Dorothee Verdaasdonk, De eerste golf. De eer-
ste afgestudeerden aan de Nederlandse film-
academie (Gouden Kalf-reeks ), Utrecht
. 

Dorothee Verdaasdonk (red.), Fons Radema-
kers. Literatuur als film (Gouden Kalf-
reeks ), Utrecht .

Chris Vos, Televisie en bezetting. Een onder-
zoek naar de documentaire verbeelding van
de  Tweede Wereldoorlog in Nederland, Hil-
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Onderwerp van dit boek is het werk van filmmaker Bert Haanstra (-) in
zijn historische, filmhistorische en biografische context. Hiervoor wordt ener-
zijds gekeken naar de invloeden en omstandigheden waaronder zijn films vorm
kregen: zijn talenten, zijn karakter, het milieu waaruit hij voortkwam, de film-
wereld en de maatschappij waarvan hij deel uitmaakte. Omgekeerd wordt nage-
gaan welke invloed zijn werk op de filmgeschiedenis, de samenleving en zijn di-
rectere omgeving heeft gehad. Geen andere regisseur als Haanstra heeft zich zo
beziggehouden met het in beelden vangen van Nederland en de Nederlanders en
daarmee een zo overweldigende weerklank gevonden. Dit onderzoek beoogt
dan ook tevens bij te dragen tot ons inzicht in de geschiedenis van Nederland, in
het bijzonder van de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw.

Bert Haanstra – Filmer van Nederland lijkt een vanzelfsprekende boektitel.
Toch kan hij ook misverstanden oproepen. Haanstra keek verder dan Nederland:
hij was wat in dit boek een typische jaren-vijftig-humanist wordt genoemd, ie-
mand die geloofde in de gelijkheid van alle wereldburgers, zijn blik richtte op de
hele wereld, een humanist die na de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog een
gematigd vertrouwen koesterde in een meer menselijke samenleving, mede
dankzij modernisering en technologie. Slechts zeer ten dele stond hij in de Ne-
derlandse cinematografische traditie. Hij was een autodidact die verder vooral
werd beïnvloed door de Britse film.

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van uiteenlopende bronnen. Allereerst de
films van Bert Haanstra en zijn Nederlandse tijdgenoten en voorgangers, verder
buitenlandse films, in het bijzonder uit Groot-Brittannië. De belangrijkste
schriftelijke bron was het zeer omvangrijke Bert Haanstra Archief, dit wil zeggen
Haanstra’s eigen archief, dat door de erven is overgedragen aan het Filmmuseum
in Amsterdam. Naast een vrijwel complete documentatie van zijn producties
geeft dit archief goed inzicht in zijn contacten in de filmwereld en een redelijk
beeld van de distributie en receptie van zijn films. Ook een aantal andere archie-
ven en particuliere collecties is gebruikt. Interviews vullen de schriftelijke en
filmbronnen vooral op twee punten aan: Haanstra’s werkwijze als filmmaker en
zijn persoonlijkheid. De literatuurstudie was hoofdzakelijk gericht op de Neder-
landse naoorlogse geschiedenis en de Nederlandse en Britse filmgeschiedenis.



De structuur van het boek is deels chronologisch, deels thematisch. Het begint
met enkele hoofdstukken die primair biografisch zijn, daarna volgen hoofdstuk-
ken waarin afwisselend de filmhistorische context, de maatschappelijke context,
de productiegeschiedenis van bepaalde films of het biografische centraal staat. 

In de eerste twee hoofdstukken worden de levensjaren besproken die aan Bert
Haanstra’s professionele filmloopbaan vooraf gingen. Hij werd opgevoed in een
milieu waar het cultuursocialisme zijn invloed deed gelden: zijn ouders waren
van eenvoudige komaf maar geloofden in culturele (zelf )verheffing: cultuur,
kunst en werk voor het algemeen nut waren belangrijk. Als beroepsfotograaf en
kunstschilder is Haanstra vanaf jonge leeftijd met beelden bezig geweest. Mede
als gevolg van zijn ervaringen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
hij een overtuigd pacifist, een thema dat in hoofdstuk  terugkomt naar aanlei-
ding van een discussie die hij erover voerde met de schrijver Harry Mulisch.
Haanstra’s films bleven het stempel dragen van de wereldbeschouwing die hij in
zijn jeugd en in de oorlogsjaren heeft opgedaan. 

Haanstra kende maar weinig films van anderen toen hij in  een Grand Prix
op het festival van Cannes ontving voor zijn korte film Spiegel van Holland.
Hoofdstuk ,  en  laten zien hoe hij in enkele jaren zonder veel filmachtergrond
beroepsfilmer werd. Op basis van zijn eigen talenten wist hij in deze periode in
hoog tempo praktische ervaring op te doen, onder meer in de Britse Denham
Studio’s, bij Forum Filmproducties in Amsterdam en tijdens zijn werk voor de
vanuit Londen opererende Shell Film Unit. Zijn werk bleef tot het einde toe ge-
kenmerkt door een creatieve manier van omgaan met het filmmedium, superi-
eure montage die tegelijk aan esthetische gevoelens appelleert als een middel is
om inhoud over te brengen, een bijzonder oog voor het veelzeggende menselijke
– later ook dierlijke – detail, een persoonlijke, optimistische, welwillende en be-
trokken kijk op de medemens en niet in de laatste plaats humor. 

Het heldere en zakelijke karakter van een aantal van Haanstra’s documentaires
uit de jaren vijftig wordt besproken in contrast met de (industrie)films die de
vooroorlogse Nederlandse avant-garde maakte. Het utopisme dat bij laatstge-
noemde films uitgangspunt was geweest, was bij Haanstra vervangen door een
veel minder ideologisch bevlogen vanzelfsprekend vooruitgangsgeloof, dat in
zijn films leidde tot meer realisme en zakelijkheid.  



Zijn werk uit de eerste twee naoorlogse decennia beweegt zich tussen nostalgie
en modernisering. In zijn visie op eigen land staan aan de ene kant arcadische
‘oud-Hollandse’ landschappen en oude tradities, aan de andere kant een snel
veranderende ‘maakbare samenleving’. Meestal gaan deze twee polen voor hem
probleemloos samen. Nostalgie en modernisering lijken ook in de Nederlandse
samenleving van die tijd relatief gemakkelijk te zijn samengegaan. Onder de
warme deken van de nostalgie moet vertrouwen in de verenigbaarheid van oude
waarden en vernieuwing breed aanwezig zijn geweest.  

De Nederlanders die Haanstra in zijn films laat zien zijn vriendelijk en eenvou-
dig, zonder grote gebaren, maar ondernemend, vindingrijk en daadkrachtig,
bijvoorbeeld in hun strijd tegen de zee. Ze voelen zich thuis in hun waterland
waar de gemeenschap zijn kracht juist ontleent aan eenheid in verscheidenheid.
Met zijn landgenoten deelde de regisseur een voorliefde voor ongecompliceerde
humor. Deze was wellicht uitdrukking van een gevoel van bevrijding, dat vele
Nederlanders tijdens de wederopbouw moeten hebben gevoeld na de crisis van
de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog. Talloze Nederlanders herkenden
zich in het beeld dat Haanstra van ze gaf. Ze wilden gráág zijn zoals ze in zijn
films waren. Deze films werden een bevestiging van hun zelfbeeld en hun beeld
van wat Nederland was. Doordat zijn films op grote schaal in het buitenland
werden vertoond, droegen ze ook daar bij aan de beeldvorming over Nederland.
De wisselwerking tussen beeld en zelfbeeld wordt verder nagegaan aan de hand
van historicus Willem Frijhoffs opvattingen over identiteitsvorming. 

In Bert Haanstra – Filmer van Nederland worden enkele heersende concepties uit
de Nederlandse filmgeschiedschrijving verlaten. Allereerst de gedachte dat Haan-
stra de vooroorlogse documentairetraditie, die sterk verbonden was met de inter-
nationale avant-garde-esthetiek, voortzette of navolgde. Hierboven is al aangege-
ven dat hij weinig van dit werk kende en als autodidact met vooral Britse invloe-
den vroeg een eigen kant op ging. Haanstra en zijn collega Herman van der Horst
zijn vaak beschouwd als de voormannen van de ‘Hollandse documentaire
school’. Deze zou in de naoorlogse periode tot in de eerste helft van de jaren ze-
stig de Nederlandse documentairefilm hebben bepaald. Hier wordt betoogd dat
deze ‘school’ een filmhistorische mythe is. Niet alleen voldoet slechts een be-
perkt deel van Haanstra’s werk uit de betreffende periode aan de kenmerken die
aan de ‘school’ worden toegeschreven, ook het geheel van de toenmalige Neder-
landse documentaireproductie kan er in haar veelzijdigheid beslist niet mee on-
der één noemer worden gebracht. Omgekeerd zijn de filmische verschillen tus-



sen de veronderstelde ‘typisch Nederlandse’ documentaire en die uit andere lan-
den kleiner dan de term ‘Hollandse documentaire school’ doet geloven.

Het eenzijdige beeld van de naoorlogse Nederlandse documentaire werd
sterk bepaald door de strijd die in de jaren zestig ook in Nederland is gevoerd tus-
sen de nieuwe golf en de ‘cinéma de papa’. Voor zover hij de documentairefilm
betreft wordt deze strijd om artistieke vernieuwing, culturele verandering en
macht in dit boek geanalyseerd. Haanstra speelde er een belangrijke rol in omdat
hij gold als dé Nederlandse representant van de ‘cinéma de papa’. 

De avondvullende documentaire De stem van het water werd in  een kantel-
punt in Haanstra’s filmloopbaan. Hij wordt in dit boek het laatste werk uit zijn
klassieke periode genoemd. De hoopgevende kijk op de mensheid die zijn werk
kenmerkte, verdween daarna naar de achtergrond en de taal kreeg in zijn volgen-
de films een relatief grotere nadruk. In de jaren zeventig werd hij maatschappij-
kritischer. In zijn grote documentaire Bij de beesten af waarschuwde hij voor een
ecologische catastrofe en met zijn oude opdrachtgever Shell kreeg hij onenig-
heid over de houding van het bedrijf ten aanzien van het milieu. Hoewel het vi-
suele bij Haanstra altijd belangrijk bleef, was Bij de beesten af nadrukkelijk ook
een betoog, en in de speelfilms die hij in de jaren zeventig maakte, werd de esthe-
tiek meer dan voorheen dienend aan het verhaal en het acteren, bijvoorbeeld
door de toepassing van ‘onzichtbare’ continuïteitsmontage. 

Na de kritiek van de jonge garde in de jaren zestig en een soort wapenstilstand in
de daarna volgende periode, brachten de jaren negentig herwaardering en ver-
zoening tussen de generaties. Bert Haanstra wordt nu algemeen beschouwd als
een van Nederlands grootste filmmakers.





The subject of this book is the work of the Dutch filmmaker Bert Haanstra
(-) as seen within a historical, film-history and biographical context. It
surveys the influences and circumstances under which his films took shape: his
talents, his character, the milieu from which he came, and the film world and so-
ciety of which he was a part. And it assesses the influence that his work has had
on film history, on society and on his immediate environment. No other direc-
tor has focused so sharply on capturing the Netherlands and the Dutch people
on film, nor struck such a sympathetic chord in the attempt. Therefore, this
study also aims to contribute to our insight into the history of the Netherlands,
especially during the s and ‘s.

Bert Haanstra – Filmer van Nederland  (‘Filming the Netherlands’) appears to
be a logical title for the book. Yet it can be misleading. Haanstra looked beyond
the Netherlands – he was what is referred to in this book as a typical s hu-
manist, someone who believed in the equality of all world citizens. His gaze fo-
cused on the entire world. He was a humanist who, following the horrors of the
Second World War, nurtured a measured trust in a more humane society, in
some part based on modernisation and technology. Only to a very limited de-
gree was he a part of the Dutch cinematographic tradition. He was a self-educat-
ed filmmaker who was especially influenced by British film.

In this study, a range of sources were used. First and foremost, the films of Bert
Haanstra and those of his Dutch contemporaries and predecessors. Also foreign
films, especially those from Great Britain. The most important written source
tapped was the Bert Haanstra Archives, that is to say, Haanstra’s personal archives
that were passed on by his heirs to the Filmmuseum in Amsterdam. In addition to
containing a nearly complete documentation of his productions, these archives
provide insight into his contacts within the film world and produce a reasonable
picture of the distribution and reception of his films. A number of other archives
and private collections was used. Interviews supplement both the written and film
sources on two points in particular: Haanstra’s work method as a filmmaker and
his personality. The study of the available literature primarily focused on post-war
history in the Netherlands and on Dutch and British film history.



The structure of the book is partly chronological, partly thematic. It begins with
several chapters that are largely biographical, followed by chapters in which the
focus shifts between a context within film history, a social context, the produc-
tion history of certain films and biography. 

The first two chapters focus on the years in Bert Haanstra’s life prior to his pro-
fessional film career. He was raised in an environment in which cultural social-
ism was a dominant factor. His parents were both from simple backgrounds, but
believed in (self ) improvement through culture, art and work for the common
good. As a professional photographer and a painter, Haanstra focused on images
from a young age. In some part due to his experiences as a member of the resist-
ance during the Second World War, he became a confirmed pacifist, a theme
that returns in Chapter  in the context of a discussion he had with the writer
Harry Mulisch. Haanstra’s films bear the stamp of a world view that he devel-
oped in his youth and during the war. 

Haanstra was relatively unfamiliar with the films of other filmmakers when he
was awarded the Grand Prix du court métrage at the Cannes Film Festival in 

for his short film Spiegel van Holland (Mirror of Holland). Chapters ,  and  re-
veal how he became a professional filmmaker in the span of a few years without
having much background in film. On the strength of his personal talents, he
managed to gain practical experience rapidly during this time, particularly at the
Denham Studios in Britain, at Forum Filmproducties in Amsterdam and work-
ing for the Shell Film Unit operating out of London. Throughout his career, his
work was characterised by a creative approach to the film medium, by superior
editing that appealed to a sense of aesthetics and was simultaneously used as a
means of conveying content, by an exceptional eye for revealing detail, by a per-
sonal, optimistic, sympathetic and involved look at his fellow man and, signifi-
cantly, by a sense of humour.  

The clear and practical character of a number of Haanstra’s documentaries from
the s is discussed in contrast to the (industrial) films produced by the pre-
war Dutch avant-garde. Utopianism lay at the foundation of these latter films.
Haanstra’s work expressed a much less ideologically inspired, matter-of-course
belief in progress, which led to greater realism and objectivity.  

His work from the first two decades after the war fluctuates between nostalgia
and modernisation. His vision of his native country, from one perspective, pres-



ents ‘old Dutch’ pastoral landscapes and old traditions - and from another,
shows a rapidly changing ‘society in the making’. Usually he combined these
two poles without problem. Nostalgia and modernisation in Dutch society dur-
ing those years appeared to walk hand in hand relatively easily. Under the warm
blanket of nostalgia, trust in the compatibility of old values and modern life was
apparently widespread.  

The Dutch citizens that Haanstra shows in his films are friendly and simple peo-
ple - sans grand gestures, yet enterprising, inventive and energetic, particularly
in their battle against the sea. They feel at home in their native water dominated
landscape where the community finds its strength from unity in diversity. The
director shares a penchant with his countrymen for uncomplicated humour.
This was perhaps an expression of the liberation that many Dutch people felt
during the years of reconstruction after the depression of the s and the Sec-
ond World War. Countless ordinary Dutch people recognised themselves in the
picture Haanstra presented of them. These films were a confirmation of their
self-image and their image of the Netherlands. Because his films were shown
abroad on a large scale, they also contributed to creating the world’s image of the
Netherlands. The interaction between image and selfimage through Haanstra’s
films is further explored using historian Willem Frijhoffs views on the origins of
identity.

In Bert Haanstra – Filmer van Nederland several prevailing perceptions from
Dutch film historiography are abandoned. Firstly, the thought that Haanstra
continued or followed the pre-war documentary tradition that was closely linked
to international avant-garde aesthetics. As mentioned previously, he was relative-
ly unfamiliar with this body of work and, as a self-taught artist, followed his own
path and was particularly influenced by British film. Haanstra and his colleague
Herman van der Horst are often considered as the leaders of the ‘Dutch docu-
mentary school’ which, it is said, dominated Dutch documentary film in the
post-war period up through the first half of the s. This book contends that
this ‘school’ is simply a myth in the annals of film history. Only a limited portion
of Haanstra’s own work from this period contains the characteristics that are at-
tributed to this ‘school’. And the total sum of Dutch documentaries produced at
the time is much too diverse to lump into a single school. From another perspec-
tive, the cinematic differences between the supposed ‘typical Dutch’ documen-
tary and the documentaries from other countries is smaller than the term ‘Dutch
documentary school’ would lead one to believe. 



The one-sided image of the post-war Dutch documentary was strongly influ-
enced by the struggle fought in the Netherlands in the s between the new
wave and the ‘cinéma de papa’. To the extent that it affected the documentary
film, this struggle for artistic renewal, cultural change and power is analysed in
this book. Haanstra played a significant role in this struggle because he was con-
sidered as the pre-eminent Dutch representative of the ‘cinéma de papa’. 

The feature-length documentary De stem van het water (The Voice of the Water,
) became a pivot point in Haanstra’s film career. It is the last work from his
classical period, as it is called in this book. The hopeful look at humanity that
had characterised his work disappeared into the background and compared to
image, language took on a relatively greater role in his next films. In the s he
became more critical of society. In his large documentary Bij de beesten af (Ape
and Super-Ape, ) he sounded the alarm of an impending ecological disaster
and fell into a dispute with Shell concerning the company’s attitude towards the
environment. Although the visuals always remained important in Haanstra’s
films, Bij de beesten af was an express plea to the world and in the feature films
that he made in the s his sense of aesthetics began to serve the storyline and
the acting more than it had before - seen in his use of ‘invisible’ continuity edit-
ing, for instance. 

Following the criticism of the young guard in the s and an informal ceasefire
in the period that followed, the s saw a renewed appreciation and reconcil-
iation between the generations. Bert Haanstra is now generally considered as
one of the Netherlands greatest filmmakers.
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