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de tweede wereldoorlog

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 (1944) familie haanstra



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.1 Hij ging nu ook schilderen, ongetwijfeld in navolging van
zijn vader en van zijn broer Johan, die in 1934 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.2

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.3

Op een dag in het begin van 1942 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
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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 4 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.4 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 1935 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 geb’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.5

Op 17 augustus 1944 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 17de 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.6

Tot ze trouwden bewoonde Haansta een zolderatelier boven een smederij in
de Kerkstraat. In september 1943 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 geb moest hij dus rechtstreeks door naar school. De
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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.7 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.8 De kwaliteit ervan was goed tot
redelijk, maar er is aan te zien dat hij nog zoekende was naar een eigen stijl.  

Bij het geb 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 geb 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 geb-netwerk gekomen. Carels, die de schuilnaam Brand aannam,
begon voorbereidingen te treffen voor het gebruik ervan voor illegaal werk. 

Midden 1942 kwam hij in contact met de verzetsorganisatie Ordedienst (od),
waarna tientallen Amsterdamse od-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 od-verbindingen zelfs een
aparte telefooncentrale, gevestigd in het dodenkamertje van het weeshuis aan de
Wielingenstraat in Amsterdam-Zuid. In de nazomer van 1944 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.9
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De Ordedienst was kort na de capitulatie van mei 1940 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 od 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 od. Na een tijdje drong bij de od het
besef door dat de bevrijding op zich zou laten wachten en de organisatie maakte
zich in de jaren 1942-1945 verdienstelijk met onder meer spionagewerk. De od

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 od werkten, waren de eventuele
politieke opvattingen van de leiding onbekend en onbelangrijk. Zij deden ge-
woon hun werk voor ‘Londen’.10

De od 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, geb-
ingenieur en echtgenoot van de later bekende kinderboekenschrijfster An Rut-
gers van der Loeff. Ook Bert Haanstra en diverse andere geb-collega’s behoor-
den tot de Sectie V. Vanuit het kantoor van het geb 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 geb in dienst was als tekenaar, niet als fotograaf zoals vaak wordt
gezegd,11 vervulde hierin een sleutelrol: hij fotografeerde de kaarten en tekenin-
gen in de kelder van het geb. 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 od midden 1942.12

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 geb-kantoor te brengen, waar er
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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 1944 en maart 1945 werd verbruikt – 112,5 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 3500 waren geweest. De resultaten
van het werk in de geb-kelder werden meestal weer door Rutgers van der Loeff
overgebracht naar het geheime hoofdkwartier van de od, dat aan de overkant
van de Tesselschadestraat in de lutherse kerk zat, beter bekend als de – inmiddels
afgebroken – koepelkerk. De landelijke chef van de od, jonkheer Pieter Six, had
hier zijn onderkomen.13

Zijn geb-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.14

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 1944 waren er kortere wegen. 

Haanstra kreeg nog meer werk. In 1941 hadden kunstenaars de Persoonsbe-
wijzen Centrale (pbc) 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 pbc behoorde
fotograaf Carel Blazer, die er zijn eigen atelier voor gebruikte tot hij in april 1943
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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 1944 vrij. Dutilh werd gefusilleerd.15

Na Blazers arrestatie ging de organisatie op zoek naar nieuwe kundige foto-
grafen voor het vervalsingswerk. pbc-verbindingsman Peter de Bie kreeg van ex-
geb-elektrotechnicus Frans Pauli, die ook in het verzet zat, advies contact op te
nemen met Haanstra. De Bie, ook wel bekend als Peter pbc, 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 geb-kelder langs met mensen van wie pasfoto’s moesten worden gemaakt
en met te fotograferen documenten, stempels en handtekeningen.16 pbc-oprich-
ter Gerrit Jan van der Veen werd in 1944 geëxecuteerd nadat hij zwaargewond
was geraakt bij een bevrijdingsactie in het Amsterdamse Huis van Bewaring. Er
waren toen ongeveer honderd mensen voor de pbc 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 pbc onder bij een antiquair op de Bloemgracht. In ruil voor zijn pistool
kreeg hij een vals identiteitsbewijs en na de oorlog verdween hij spoorloos.17

Bert en Nita Haanstra namen na hun huwelijk hun intrek op Insulindeweg 2 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.
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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 1944, toen het zuiden van het land werd bevrijd,
tot mei 1945, 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 1944-1945

zien door te komen. In de steden van het westen heerste grote nood, zodat velen
naar het platteland trokken op zoek naar voedsel. od-commandant C.F. Over-
hoff schreef in januari 1945 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.’18

De honger ging ook aan de Haanstra’s niet voorbij. Vermoedelijk om aan de
voedselschaarste te ontsnappen zochten ze begin 1945 tijdelijk onderdak bij de
tuindersfamilie Mettes in Lutjebroek (tussen Hoorn en Enkhuizen). ‘Eindelijk 5
weken lang, iedere dag genoeg te eten,’ schreef Nita.19 Als dank schilderde Haan -
stra een portret van de gastvrouw. Terug in Amsterdam maakte Nita vervolgens in
maart 1945 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.20 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
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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 15, 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.21

Op de Lüneburger Heide tekende de Duitse opperbevelhebber op 4 mei 1945 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
(bs), 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.22

Op 7 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-
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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. 22 mensen werden doodgeschoten, 120 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.23 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 35-mm-camera,
een getrouwe Duitse kopie van de Franse Debrie Parvo, die toen tot de stan-
daarduitrusting van een zichzelf respecterend filmmaker behoorde.24 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 8 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 1986

nog eens tijdens de presentatie van een boek over de Tweede Wereldoorlog.25 Kort
na de bevrijding fotografeerde Haanstra verschillende leden van het Net Brand
ofwel de Sectie V van de od, onder wie Jaap Carels.26 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
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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 12, 13 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 1, 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.’27

In de Bijenkorf werd al in juni 1945 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 16mm-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.28

In september 1945 vertrok Bert Haanstra bij het geb.29 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 1945 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.30 Net als de andere exposanten ontving hij de Gerrit van der Veen-penning
‘als erkenning van zijn verzet als kunstenaar tegen de overweldiger’. 31 In 1984

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

aan mensenlevens worden vastgesteld. Van de 140000 Nederlandse Joden waren
er meer dan 100000 omgebracht. De grootste Joodse gemeenschap, bijna 88000

mensen, woonde in Amsterdam. Slechts 23000 van hen overleefden de oorlog.
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Het centrum van Rotterdam was door het bombardement van mei 1940 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 1945 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
1949, koffie zelfs nog drie jaar langer. In de hongerwinter van 1944-1945 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 1950 bleven de toekomstver-
wachtingen van de bevolking somber.32

Over de periode na de bevrijding schreef Nita: ‘Wij leefden al die tijd van af
en toe een portretopdrachtje. Daar kreeg Bert ƒ 30,- voor. Onze huur was heel
laag en je kon toch niks kopen want er was nog niks.’33 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 nsb-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.34

Inmiddels leefde hij helemaal temidden van kunstenaars. Niet alleen zat hij tot
zomer 1945 op de Rijksakademie en ging hij dagelijks om met Ger Gerrits en an-
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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.35

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
1935 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.36

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 1945 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.37 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 1949 het hoogtepunt
volgde dat tevens het einde van de groep markeerde: een expositie in het Inter-
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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 1954

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 1988 deel 3 uit de reeks Monografieën van Nederlandse Kunste-
naars aan hem werd gewijd.38

In december 1945 sloot Haanstra zich op zijn beurt in Amsterdam aan bij de
kunstenaarsgroep De Onafhankelijken,39 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 1945 werd het ‘fou-
te’ bestuur afgezet en keerde Gerrits erin terug.

Maar voor Haanstra verdween de schilderkunst nog voor het jaar 1946 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.’40 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
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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 1934 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.
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