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vroege invloeden

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 (1963) filmmuseum/bha



‘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.1 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
n.v. Forum Filmproducties. 

De voormalige muziekleraar Van Moock was in 1945directielid 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 1950werd 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.2 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 1927 en 1933 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
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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.3

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 1931, 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.4

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’.5Van 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.6
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Ook in Haanstra’s kast stond het boek Soviet Cinema. Het was een Britse uitgave
uit 1948met 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.7 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.8 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 1934 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 1950: Chaplins Modern Times (1936), die iederéén
had gezien, Frank Capra’s It’s A Wonderful Life (1946), waarvoor hetzelfde geldt,
en Jean Cocteaus Les parents terribles (1948), die waarschijnlijk eind jaren veertig
in De Uitkijk heeft gedraaid.9

Welke films hij in de Van Moock-tijd zag, blijft onduidelijk. Vanaf begin 1947
tot ergens in 1949 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-
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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.10 Maar volgens Van der Velde ging Haanstra vrijwel nooit
naar de Amsterdamse Filmliga en speelde deze in zijn vorming ‘geen rol’.11

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 1950 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 1950 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 8-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.12 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
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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 1949 gestalte aan gaf’.13

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.14 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 0,70. Haring 1,50. Telefoon 0,50. Stalling, eten Ouderkerk 10,50. 18 l.
benzine + 1½ olie + 5 l. motorfiets 11,25. Chocomel 0,80. Filmpje 6x9 1,85.’15

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. 

69



Na de première op 12 december 1950was 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.16 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 1941 actief
was: aan de duizenden scholen die erbij aangesloten waren, leende de nof alleen
al in het jaar 1961 niet minder dan 114 835 keer een zwijgende film uit en 12 567
keer een geluidsfilm.17 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 1951 ‘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.18

‘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
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Côte d’Azur nuchter aan Nita in Amsterdam.19 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.20De 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.’21 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
okw, 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 1951 met
Spiegel van Holland afreisde naar Cannes, was ook Nederlandse beeldhouwkunst al
in première gegaan.22

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 okw over het filmplan was gaan praten
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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’.23

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
okw 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.24

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.’25 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-
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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.’26 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 8 maart 1952 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 1952weer 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’.27 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 1951 en 1952 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.28
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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 1954 jarenlang
ccf-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.29 De collega’s zag hij ook bij de zogeheten
okw-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 1946 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.30

De belangrijkste vooroorlogse Nederlandse filmmaker die zich in Haanstra’s
milieu bewoog was Max de Haas. Begonnen bij Polygoon behoorde hij tot de
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avant-garde van eind jaren twintig, begin jaren dertig. Zijn bekendste film was
Ballade van den hoogen hoed (1937), 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 1949 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
1953 overleed.31 Liga-filmer Joris Ivens zat sinds 1934 in het buitenland en zijn
films werden in de jaren na de Tweede Wereldoorlog weinig in Nederland ver-
toond.32 Het is heel goed mogelijk dat Haanstra pas tijdens de opening van het
Filmmuseum in 1952 voor het eerst iets van de oudere voorganger zag: naast Panta
rhei stond hier een deel van Ivens’ film Zuiderzee uit 1930 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
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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 31 januari op 1 februari
1953. Meer dan 1800mensen 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.33Maar 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.34

Voor Bert Haanstra ontstond er een volgend wrijvingspunt met Polygoon toen
dit bedrijf in 1955 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 35mm-film die hij naar
het Technicolor-laboratorium in West-Drayton in Engeland stuurde. Toen hij
van okw 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.35De 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-
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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 1948 bestond hij als
filmer nog niet eens en in 1951won 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 1953 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.’36 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 1953
in een interview.37 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.38 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.
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