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een praktijkopleiding tot filmmaker 

Bert smijt met stoelen



Nita Haanstra-Wijtmans, geschilderd door Bert Haanstra (1944)
familie 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
35mm-projector op zijn kamer staan, waar ze liefdevol de blik op richtten. Voor-
dat de in 1899 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.1 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
eku, 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.2

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.3 Vermoede-
lijk was mevrouw Hasselman een volgelinge van het in kleine kring bewonderde
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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’.4 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’.5 Naast particulieren
droegen het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (okw) 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.6

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 1946 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-
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kend fotografeerde hij tegen die tijd nauwelijks meer, maar elke cent was meege-
nomen.7 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 1947 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 7
februari 1947 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.’8 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 1927 en behoorlijk verouderd.9 Er bleef dus reden te over voor
zenuwen en tijdens de eerste draaidagen liep Haanstra weer met kalmeringsta-
bletten op zak.10

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
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veelbetekenend om zich heen kijkt.11 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 dkw-motorfiets naar het labo-
ratorium van Multifilm in Haarlem vertrokken om er het laatste ontwikkelde
filmmateriaal te gaan bekijken.12 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.13

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 okw. 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.’14

De ploeg die het Huis te Manpad bewoonde, moest tot een echte artistieke
gemeenschap uitgroeien. Schreiber lijkt zich wat dit betreft te hebben gespiegeld
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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.15 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 5 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.’16

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.’17 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.’18

Op 14 mei 1948 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’.19 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-
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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 20th 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 25 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 16oktober 1948– 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.20

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.’21 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 1948werd 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
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merkwaardige verhaal niet waarderen, al vond hij het geheel ‘sympathieker dan
de meeste tot nu toe gemaakte Nederlandse films’.22 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.23 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 Myrte de 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.24 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.25

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 1948 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.26 De meubels werden bij het Man-
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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 1949 was de film klaar.

Lang daarna, op 17 maart 1950, 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.27 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 Dagblad was een uit-
zondering met de kwalificatie ‘bescheiden sympathieke Nederlandse film’.28 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.’29 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
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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.30

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.31 Films maakte hij niet meer, wel maakte hij een tijdje later bekend een
methode te hebben uitgevonden waarmee, tegen verwaarloosbare kosten en
zonder 3D-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.32 In de jaren zestig vestigde
hij zich weer in Duitsland, waar hij in 1981 overleed.

Bert en Nita Haanstra woonden na hun vertrek van het Manpad jarenlang
met Rimko in bij Nita’s moeder op Pretoriusstraat 151. 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 1940-1945, 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.33 Pas eind 1951 kregen ze een
bescheiden portiekwoning op Bolkstraat 5 in een typisch naoorlogs nieuwbouw-
buurtje in de Watergraafsmeer. Op 27 februari 1952 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 Myrte bezig 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 (1948), Aalsmeer (1949) en Kleurrijk Holland (1950), 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
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voor de montage. Mogelijk is dit een Engelstalige versie van Kleurrijk Holland,
misschien ook een vierde door hem voor Van Tol gemonteerde film.34

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 1949 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 6 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!’35

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-
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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.36 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 okw 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’.37 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’.38 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 okw zo voortvarend was geweest de film in te sturen naar het festival
van de kunstfilm in Brussel. De vertegenwoordiger van een vooraanstaand Ne-
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derlands kunsttijdschrift liet weten dat we er ‘een uitermate slechte beurt’ mee
hadden gemaakt.39 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 1949 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.40 Of Coen Betzhold de projector nog bediende, is
onbekend.
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