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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 vhs 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.
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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.’1 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 1996 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
2004 was het verpakt in niet minder dan 53 verhuisdozen. Hierin bevonden zich
enkele archiefdozen met documenten die blijkens hun opschrift bestemd waren



‘voor Jo Daems’.2 Volgens Haanstra’s secretaresse Yvonne Vluggen had de film-
maker deze papieren zelf voor de schrijver uitgezocht.3 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.4

Een tweede boek dat hier niet onvermeld mag blijven, is De documentaire film
1945-1965 van mediahistoricus Bert Hogenkamp. Deze studie uit 2003 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, 7 mei 2009
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