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de vrolijke jaren vijftig

Speelfilms uit Giethoorn en Duivendrecht 



Met producent Rudi Meyer (links) in Giethoorn (1960)
filmmuseum/bha



De grootste rel in de nationale filmwereld van de jaren vijftig werd veroorzaakt
door de ‘Open brief aan de Nederlandse producenten van speelfilms’ die in ok-
tober 1957 op de voorkant van het toonaangevende blad Filmforum werd afge-
drukt. Vier van de zeven ondertekenaars hadden zich weliswaar teruggetrokken
omdat ze te tekst te kras vonden, maar toen was het blad al naar de drukker.1 Er
bleven in ieder geval drie invloedrijke filmcritici over die er helemaal achter
stonden: A. van Domburg – voor vrienden Janus van Domburg – Charles Boost
en H. Wielek (pseudoniem van Wilhelm Kweksilber). Ze waren alledrie betrok-
ken bij Filmforum en daarnaast actief als recensenten in landelijke dag- en week-
bladen.

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

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

lende scenario’s en het vaak ondermaatse acteren waren reden tot wanhoop. Bij
het weinige dat werd gemaakt, was maar af en toe iets wat enthousiasme opriep.
Ciske de Rat, geregisseerd door de Duitser Wolfgang Staudte, was zo’n gunstige
uitzondering. Zo gezien leek het niet eens een gek idee de regisseurs van docu-
mentaires een poging te laten doen. Maar wie moesten dat dan zijn? Herman
van der Horst, naast Haanstra de voornaamste kandidaat, voelde er zelf niets
voor en Louis van Gasteren en Wim van der Velde deden al respectabele pogin-
gen, maar leken ook geen uitweg uit de impasse te willen of kunnen wijzen.2 Het
Filmforum-voorstel kon dus hooguit als noodkreet dienstdoen: in plaats van tot
verbetering zou werkelijke uitvoering ervan vrijwel tot opheffing van de toch al
schamele speelfilmproductie hebben geleid. De producenten, de Bioscoopbond
en de Nederlandse Beroepsvereniging van Filmers waren dan ook woedend en
de kwestie liep zo hoog op dat zelfs de Tweede Kamer erover discussieerde.3

Bij al deze ophef was er weinig aandacht voor de achterliggende motieven van
de briefschrijvers. Want hoe kwam het dat de Nederlandse speelfilmproductie
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zo beroerd was? Pas anderhalf jaar eerder was het gelukt tot magere structurele fi-
nanciering te komen door de oprichting van het Productiefonds voor Neder-
landse Films. Door gebrek aan continuïteit kon er weinig ervaring worden op-
gebouwd, zodat dilettantisme een terugkerend probleem bleef. Dit alles was niet
helemaal los te zien van het feit dat de speelfilm bij een deel van de maatschappe-
lijke en culturele elite in een kwade reuk stond als plat volksvermaak.4 De speel-
film moest weerstanden overwinnen om zich te kunnen handhaven. 

In Nederlandse filmkringen bestond bovendien een invloedrijke stroming,
waarvan Filmforum zelf de spreekbuis was, die vanuit nauw omschreven kunst-
principes sceptisch stond tegenover speelfilms en ze alleen bij uitzondering kon
waarderen. Van Domburg was hun onbetwiste ideologische voorman. Hij hing
al sinds begin jaren dertig de filmtheorie van Ter Braak aan, al was die in zijn ge-
val uitgebreid met katholieke ethiek.5 Van Domburg legde een maand na de ge-
ruchtmakende open brief in Filmforum uit wat voor speelfilms hij van de docu-
mentairefilmers verwachtte: ‘Zij zullen alle gedachten aan de “speelfilm” moeten
doden om daarna het conflict te benaderen in de documentaire expressie, die de
hoogste expressie van filmkunst mag heten. De speelfilm immers, zelfs de beste,
is altijd nog een soort compromis tussen toneel en film, al hebben we die vorm na-
tuurlijk allang aanvaard omdat er niets anders op zit.’ Innerlijk had de schrijver
de speelfilm dus juist niet geaccepteerd, tenzij deze voldeed aan het smalle crite-
rium van de ‘documentaire expressie’.6 In zijn eigen woorden werd film pas kunst
door ‘de beweging tussen de beelden’, niet door ‘beweging in de beelden’. Acteurs
bewogen ín de beelden, het montageritme was beweging tússen de beelden.7

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

Het toeval wilde dat Bert Haanstra toen al een halfjaar bezig was met de voorbe-
reidingen voor een speelfilm.8 Hij was bijzonder onaangenaam verrast door de
interventie van Filmforum omdat die ‘dreigde onze hele poging in het water te
doen vallen’. Een van de namen die niet bijtijds onder de klaagzang in het film-
blad waren verwijderd, was namelijk die van schrijver en filmjournalist Jan
Blokker, Haanstra’s beoogde scenarist. De vermelding van zijn naam zette zware
druk op de zakelijke gesprekken die Haanstra op dat moment aan het voeren was
met Rudi Meyer, een van de doelwitten van Filmforum. Meyer had vroeger in
Berlijn in de import en export van films gezeten en was in de Hitler-tijd naar Ne-
derland gekomen, waar hij in de tweede helft van de jaren dertig als producent
een belangrijke bijdrage leverde aan een kortstondige bloeiperiode van de Ne-
derlandse speelfilm. In de jaren vijftig verdiende hij veel geld met de Nederland-
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se distributie van publiekslievelingen als de Sissi-films, over de echtgenote van de
keizer van Oostenrijk, gespeeld door Romy Schneider. Haanstra was pas gerust
toen Blokker zich ‘openlijk distantieerde van deze uiterst onprettige affaire’.9

Toen doordrong dat Bert Haanstra al een speelfilm voorbereidde, eiste Film-
forum met terugwerkende kracht de eer op voor het geval hij met iets goeds voor
de dag zou komen. ‘Niemand kan het vuriger hopen dan wij. Maar áls dat zo is,
laat men dan niet uitroepen: zie je wel, de goede speelfilm is dan toch maar ge-
komen! Die goede speelfilm zal dan gekomen zijn omdat men een koers is gaan
varen die door ons is aangewezen, door de zakenlieden van gisteren honend is af-
gewezen maar thans door de verstandigsten onder hen is aanvaard.’10

Hoe Haanstra Blokker had leren kennen, is onduidelijk, maar al in 1953 waren
Bert en Nita Haanstra en Jan en Anneke Blokker samen in Cannes, waar de twee
mannen na het zien van Jacques Tati’s Les Vacances de M. Hulot eens te meer beslo-
ten samen een filmkomedie te gaan maken.11 Blokker had in die jaren een roman
en enkele novellen geschreven. Voor zijn novelle Séjour kreeg hij in 1950 de Reina
Prinsen Geerligs-prijs, die in diezelfde periode ook aan Gerard Reve en Harry Mu-
lisch werd toegekend. Als filmrecensent, eerst bij Het Parool en vanaf 1954 bij het
Algemeen Handelsblad, gaf Blokker blijk van filmpassie en een vlotte pen. Haanstra
vroeg hem de commentaartekst te schrijven voor Over glas gesproken en ze brachten
vele gezellige avondjes bij de regisseur thuis aan de Larense Van der Tongelaan door,
samen met de ook in het dorp wonende Pim Jacobs, die aan de score van Glas werkte.
‘Het was de eerste keer dat ik in mijn leven in de fabriek van een filmmaker kwam,’
aldus Blokker. Spoedig begonnen ze samen aan een speelfilmscenario te werken.12

Vrijwel gelijktijdig was er nog iemand die aanstuurde op een debuut als speel-
filmregisseur: Fons Rademakers, een ervaren acteur en regisseur van het theater-
gezelschap De Nederlandse Comedie, die een tijdje in de leer was geweest bij en-
kele grote buitenlandse filmmakers, onder wie de Italiaan Vittorio de Sica. Wan-
neer er een paar dingen anders waren gelopen, hadden Haanstra en Rademakers
hun eerste speelfilm misschien samen gemaakt, want in het voorjaar van 1957

vroeg Rademakers aan Haanstra of hij een scenario wilde lezen, gebaseerd op de
streekroman Dorp aan de rivier van de Brabander Antoon Coolen. Haanstra had
daar nee op gezegd, schreef hij aan Jan Blokker, omdat hij toch niet bij het ver-
volg zou worden betrokken. Maar een paar maanden later had hij toch eens aan
Rademakers gevraagd ‘waarom hij – als hij zich als filmregisseur niet veilig voel-
de – niet ronduit samenwerking tussen hem en mij had voorgesteld’. Daarop
antwoordde Rademakers, aldus Haanstra, ‘dat hij dat al vanaf het begin af aan
had bedoeld en gehoopt maar dat hij veronderstelde, dat ik alleen maar iets al-
leen zou willen doen’. 
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Alsnog vroeg Rademakers nu of hij mee wilde doen met Dorp aan de rivier en hij
kwam naar Laren met een nieuwe versie van het scenario. ‘Ik moet zeggen, het is
voor het grootste deel héél goed met veel filmische mogelijkheden,’ schreef
Haanstra aan Blokker. ‘En waar zijn wij? Goed we hebben een begin.’13 Toch
ging hij niet met Rademakers in zee. Misschien omdat hij zich in de tussentijd te
veel met zijn eigen project had geïdentificeerd, misschien ook wel omdat Rade-
makers beter dan hijzelf had doorzien dat Haanstra niet met twee kapiteins op
één schip kon werken. Hij is daarna – op een mislukte uitzondering na – ten-
minste altijd alleen blijven regisseren. 

Rademakers gaf wel toe dat hij ook een praktische reden had voor het nastre-
ven van samenwerking. Hun planning liep ongeveer gelijk op, ze wilden voor
Dorp aan de rivier en de film die later Fanfare ging heten allebei Eddy van der En-
den als cameraman hebben en moesten putten uit hetzelfde reservoir aan ac-
teurs. Rademakers was intussen dan ook wel zo slim geweest de Cinetone Stu-
dio’s alvast voor een periode te reserveren. Anno 1957-1958 was het in Nederland
niet eenvoudig het enorme aantal van twee speelfilms gelijktijdig te maken,
maar uiteindelijk kon er een regeling worden getroffen: Rademakers maakte zijn
opnamen iets eerder dan Haanstra, Van der Enden deed het camerawerk voor al-
lebei en een aantal acteurs trad in beide films op.14

Pas rond de jaarwisseling van 1957-1958 namen Haanstra en Blokker een defini-
tief besluit over het onderwerp van hun eigen film. In de voorafgaande periode
hadden ze verschillende scenariomogelijkheden geëxploreerd. Slechts een daar-
van vonden ze uiteindelijk bruikbaar: een blijmoedig verhaal over een dorpsge-
meenschap waaraan ze al sinds de zomer van 1957 bezig waren. Alles viel pas op
zijn plaats toen ze op een dag een verhaal hoorden over een ruzie bij een of ander
muziekkorps.15 Fanfare werd een lichte komedie waarin het muziekgezelschap
van het waterdorp Lagerwiede in twee partijen uiteenvalt door een conflict tus-
sen de leden Geurtsen (Hans Kaart) en Krijns (Bernard Droog), tevens concur-
rerende horeca-uitbaters. Na veel verwikkelingen rond de vraag welke van de
twee gezelschappen het enige echte korps is, vertrekken ze allebei naar een mu-
ziekconcours in een dorp verderop, waar op wonderbaarlijke wijze de hereni-
ging tot stand komt. In Fanfare gebeurt niks wereldschokkends en dat is juist het
mooie eraan. De samenleving in de film is er een van bijna rimpelloze harmonie
waar de drukte alleen maar gaat om kleinigheden. 

In welke plaats het inspirerende conflict zich in werkelijkheid heeft afge-
speeld, is niet zeker. Elke plattelandsgemeente had wel een of meer muziekkorp-
sen en schermutselingen kwamen in en tussen die gezelschappen regelmatig
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voor. Het onderwerp van Fanfare was in den lande dus zo vertrouwd dat het ei-
genlijk niet uitmaakte waar de makers hun idee hadden opgedaan, maar het bleef
een onderhoudend gespreksonderwerp op welke dorpsruzie Fanfare nu eigenlijk
gebaseerd was. Volgens een latere notitie van Nita was zij de bron van het idee ge-
weest, nadat ze op de radio een uit het Engels vertaald hoorspel had gehoord over
een conflict in een muziekkorps. Maar in Blokkers herinnering was Bert op een
dag tevoorschijn gekomen met een krantenknipsel over zo’n ruzie. Hij dacht dat
het ‘ergens in Brabant’ was geweest en de Twentse Courant wist indertijd zelfs Loon
op Zand te noemen, maar voor zover is na te gaan ging het in die jaren vredig toe
in dit dorp onder de Drunense Duinen.16

Wel vonden er in Hasselt, niet ver van Giethoorn, gebeurtenissen plaats die
opvallend veel gelijkenis vertonen met die in Fanfare. Naar aanleiding van een
intern conflict splitste een groep dissidente leden zich af van de Hasseltse Fanfa-
re, om op 8 april 1957 het Christelijk Fanfarekorps Irene op te richten. Gezien de
datum kan het zijn dat Haanstra’s krantenbericht daarover ging. In de daarop-
volgende jaren speelden zich in het Hasseltse kluchtige taferelen af. De twee
korpsen marcheerden door-elkaar-heen-spelend door de straten, tot de toestand
zo uit de hand liep dat ze van het gemeentebestuur opdracht kregen ieder aan een
andere kant van het Zwarte Water te blijven dat door het stadje loopt. Toen het
conflict later enigszins was bijgelegd, hebben de gezelschappen samen Fanfare
nog bekeken. 

Volgens weer andere bronnen zou het verhaal gewoon zijn ontstaan in Giet-
hoorn zelf, waar een bepaalde rivaliteit bestond tussen het noordelijke en het
zuidelijke deel van het dorp. Haanstra kende de ter plaatse wonende beeldend
kunstenaar Piet Zwiers en bij hem thuis zou het idee zijn neergedaald.17 En in de
jaren negentig zou Haanstra op een vraag van iemand uit het Limburgse Thorn
hebben gezegd dat hij en Blokker zich hadden laten inspireren door de aloude
vete tussen de ‘bokken’ en de ‘geiten’, de twee rivaliserende harmonieën van
Thorn, die inmiddels vereeuwigd is in de documentaire Bokken en Geiten van
Hans Heijnen.18

Begin 1958 was er een scenario af en was bepaald dat Giethoorn de locatie zou wor-
den, maar regisseur en scenarist waren het erover eens dat er nu eerst iemand met
meer ervaring naar hun werk moest kijken. Daarvoor kon je maar beter naar het
buitenland gaan. Groot-Brittannië had een filmindustrie waar al die kennis en
ervaring bestond die in Nederland op speelfilmgebied zo deerlijk ontbrak. Daar
was een comedy maken een vak, waarvoor je moest weten hoe een humoristische
scène diende te worden opgebouwd, hoe komische dialogen in elkaar werden
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gezet en hoe er lijn in een hele film kon worden gebracht. In januari had Bert
Haanstra in Londen een gesprek met de Brit Alexander (‘Sandy’) Mackendrick,
die net terug was uit Hollywood, waar hij Sweet Smell of Success had geregisseerd.
Belangrijker was dat hij een aantal populaire Ealing Comedies uit de Ealing Stu-
dio in West-Londen op zijn naam had staan en dus zeker een expert genoemd
mocht worden op het gebied van de filmkomedie. 

Met films als Whisky Galore, The Maggie en de net twee jaar oude hit The La-
dykillers was Mackendrick ook in ons land bekend. Hij vond dat zijn Hollandse
collega in Londen een goed verhaal bij zich had en de maand daarop kwam hij
naar Nederland als adviseur. Bij zijn aankomst op Schiphol onthulde hij aan de
verzamelde journalisten dat hij behalve Haanstra’s nog nader te bespreken …en
de zee was niet meer nog nooit een Nederlandse film had gezien.19 Haanstra en
Blokker vertelden de pers dat ze de filmkomedies van Mackendrick als voorbeel-
den voor hun eigen film beschouwden.20 Later schreef Blokker over de Britse
gast: ‘Hij had een kamer in het Amsterdamse Carlton Hotel, en daar zijn we al
die acht dagen niet uit weg geweest – van de vroege ochtend tot de late avond is
daar alles wat ik had geschreven (“veel vlees, maar weinig botten”, was Sandy’s
eerste reactie geweest) scène voor scène, karakter na karakter en dialoog na dia-
loog onder het mes gegaan, bijgesneden, aangescherpt, weggeknipt en in feite,
op het oeridee na, onherkenbaar veranderd, dat wil zeggen verbeterd.’21

Hoewel veel scenarioversies verloren moeten zijn gegaan en er geen aanteke-
ningen van de sessies met de Britse scriptdokter zijn overgeleverd, is in grote lij-
nen wel na te gaan welke invloed Mackendrick heeft gehad. Er is namelijk een
exposé van Fanfare bewaard gebleven dat enkele dagen voor Mackendricks be-
zoek gedateerd is. Wanneer dit wordt vergeleken met het latere draaiboek en de
uiteindelijke film, valt op dat de meeste basisideeën wel degelijk van Blokker en
Haanstra zelf afkomstig zijn. Aan de sterke openingsminuten en het verrassende
hoogtepunt tegen het eind heeft de Brit nauwelijks wat veranderd. De rivaliteit
tussen Krijns en Geurtsen, de strijd om de meerderheid in de fanfare, de rol van
de burgemeester, de componist en kruidenier Koendering, al deze elementen za-
ten er al in. Flinke delen uit het exposé kregen vrijwel ongewijzigd hun neerslag
in de film.22

Met de bewering dat alleen het oeridee was overgebleven, was Blokker dus te
bescheiden, maar dat de Britse bezoeker drastisch huishield is waar. Volgordes
werden veranderd, uitweidingen weggestreept, personages geschrapt en andere
samengevoegd. Geurtsen en Krijns waren eerst geen caféhouders maar rivalise-
rende verhuurders van punters en naast die twee waren er ook nog twee kroeg-
bazen. Andere elementen zijn toegevoegd, zoals de scène op de waterplas, waar-
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bij de partijen zich met bootjes tussen het riet voor elkaar proberen te verbergen
en de burgemeester temidden van het strijdgewoel in het water terechtkomt.
Mackendrick was in Giethoorn gaan kijken en moet gedacht hebben dat zo’n
prachtig rietlandschap niet ongebruikt mocht blijven. De slotscène werd ook
veranderd: in de film loopt Krijns op het laatst weer boos weg uit de repetitie van
de fanfare, nadat Geurtsen hem opnieuw heeft uitgelachen. In de oorspronkelij-
ke versie grinnikte Krijns uiteindelijk ook mee en barstte vervolgens de hele fan-
fare in lachen uit. Eind goed, al goed. Maar zo’n verzoening vond Mackendrick
blijkbaar al te veel van het goede. 

De sessies met de gast uit Londen waren wel zo ingrijpend dat Blokker en Haan-
stra twee maanden later nog bezig waren met de verwerking ervan. De regisseur zat
toen al in hotel Elzevier in Giethoorn. Hier ontving hij op zijn minuscule kamer
een journalist aan wie hij vertelde dat de Britse adviezen een enorme hoeveelheid
aantekeningen hadden opgeleverd: ‘’t Is geen eenvoudig karwei. Telkens ontdek je
weer andere mogelijkheden. Al drie maal ben ik opnieuw begonnen.’23 Oschoon
de twee intensief samenwerkten, vond Haanstra achteraf dat Blokker iets meer had
bijgedragen dan hijzelf: ‘Hoewel het idee van mij is en ook de keuze van Giethoorn
en ik volledig heb meegewerkt aan het scenario, is Blokker toch – in zijn functie als
schrijver – degene die de meeste aanspraak maakt op het scenario-recht. In de titel
op mijn film staat hij daarom ook als eerste genoemd.’24

Met de komst van de Fanfare-crew veranderde Giethoorn in een grote open-
luchtstudio. De filmlui verbleven in Het Wapen van Giethoorn en andere hotels
of logeerden bij particulieren. Het gezin Haanstra streek een tijdje neer in een
nabijgelegen zomerhuisje. Haanstra’s oude mentor Piet van Moock werd pro-
ductieleider, George Sluizer regieassistent, Eddy van der Enden cameraman en
Anton van Munster diens assistent. Het provinciale elektriciteitsbedrijf legde
speciaal voor de film een zwaardere voedingskabel naar het dorp en zelfs de mon-
tage werd voor een deel ter plaatse gedaan. De gemeente stelde een voormalige
school beschikbaar waar producent Rudi Meyer en Van Moock hun kantoor in-
richtten. Van zeildoek werden een paar buitenstudio’s gebouwd, met daarin on-
der meer een nagebouwde versie van het paviljoen van Krijns, zodat er ook bij re-
gen kon worden gedraaid. Tijdens de hele productie was Meyer enthousiasme-
rend aanwezig. Hij kon tekeergaan, maar ‘de hoofdzaak was zijn hartelijkheid,
zijn attentheid. Altijd op het juiste moment kwam Rudi binnen met een blad
met ijsjes’, aldus Haanstra in een terugblik.25 Voor elke opname riep de produ-
cent door een grote toeter: ‘Schtilllte!’ De moeders in het dorp hielden dan zelfs
hun baby’s stil. De betrokkenheid van de dorpelingen was groot doordat de le-
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den van de muziekkorpsen van Giethoorn en het verderop gelegen Wanneper-
veen een belangrijke rol in de film kregen. Om het belang van de gebeurtenissen
te onderstrepen bracht de commissaris van de koningin van Overijssel Ridder de
van der Schueren een officieel bezoek aan de set.

Nu stond Bert Haanstra dus voor de taak te laten zien dat hij niet alleen do-
cumentaires kon maken, maar ook speelfilms. Hij deed er nogal laconiek over.
Al tijdens de opnamen zei hij dat hij de acteurs eigenlijk maar hun gang liet gaan,
en kort erna: ‘Toen ik met Fanfare bezig was, heb ik nooit het gevoel gehad: nu
ben ik met iets heel anders bezig dan wanneer ik aan een documentaire werk. Ik
moest op dezelfde manier denken, in beelden, in continuïteit, in ritme.’ Hij be-
toogde dat ook in documentaires met mensen wordt gewerkt en dat daarin ook
regie plaats vindt. De ‘présence’ van de acteurs was volgens hem belangrijker dan
hun acteerkwaliteit.26

Zo geredeneerd was de slag al bijna gewonnen bij de casting. Cameraman Van
der Enden, die tegen het einde van zijn loopbaan een stuk of vijftien grote speel-
films van Haanstra, Tati, Rademakers en Harry Kümel op zijn naam had staan,
zei terugblikkend op het werk in Giethoorn: ‘Het was een productie van ontzet-
tend veel lachen. Een happy family. Het was de meest harmonische, gezellige
film die ik ooit heb gedaan.’ En over Haanstra: ‘Hij had de gave met iedereen
overweg te kunnen. Hij begreep wat voor iemand je was en op dat niveau praatte
hij met je. Ik heb altijd het gevoel gehad dat hij een soort vriendschapsrelatie met
iedereen had.’ Acteur Albert Mol, die een van de hoofdrollen speelde, uitte zich
in vergelijkbare bewoordingen: ‘Bert was altijd genereus voor zijn medewerkers.
De opnamen waren een feest van begin tot aan einde. Nee, ik overdrijf niet als ik
zeg dat er een sfeer heerste van een vakantiekolonie. Natuurlijk werd er hard ge-
werkt, maar ook ongelooflijk veel gelachen.’ Ook de intimiteit van het wat afge-
legen waterdorp en het werken op bootjes en pontons maakten Fanfare voor alle
betrokkenen tot een ongewone ervaring die een bijzondere saamhorigheid te-
weegbracht. Haanstra had alleen bij het amateurtoneel gezeten en ontbrak het
aan ervaring in acteursregie, maar hij kwam toch tot resultaten. Deels gebeurde
dat door sfeer te scheppen en de acteurs de ruimte te geven. Volgens Kees Brusse,
die niet in Fanfare zit, maar wel een belangrijke rol speelde in vier andere Haans-
tra-films, was diens methode de acteur om een voorstel te vragen. Dan ging hij ak-
koord of zei: ‘Zouden we het niet zó doen?’ Hij liet dus veel aan de acteurs over.27

Toch is een speelfilm zonder actieve regie vrijwel onmogelijk. Het is iets fun-
damenteel anders dan een toneelstuk: de afzonderlijke scènes worden om prak-
tische redenen nooit in chronologische volgorde opgenomen, zodat een acteur
niet het overzicht heeft van de regisseur. De voor Nederlandse begrippen goede
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acteursprestaties in Fanfare moeten dan ook wel degelijk deels op Haanstra’s
conto worden geschreven. 

Er ging ondanks alles ook veel mis. Elke dag moest de ploeg ’s ochtends om
zes uur aanwezig zijn, maar daarna volgde voor sommigen een dag van nietsdoen
omdat het weer niet meewerkte. Albert Mol zat een paar keer een dag tevergeefs
op een bootje, waar hij moest wachten op de opnameploeg, maar die verscheen
niet. Erger was dat er net zoiets gebeurde met Hans Kaart. Toen de opnamen
werden onderbroken vanwege slecht weer, zat hij op een eilandje samen met een
koe en vergaten ze hem op te halen. Als hoofdrolspeler met status in het theater
en rollen in drie eerdere Nederlandse films verwachtte Kaart een sterbehande-
ling en het moet gezegd dat hij inderdaad de beste acteur in Fanfare is. Toen hij
eenmaal weer boven water was, liet hij boos weten dat hij niet meer meedeed. ‘Ja,
dat was een enorm tumult,’ aldus Anton van Munster. ‘Kaart was woedend, dus
die beende door dat Giethoorn, met een rennende Rudi Meyer achter hem aan:
“Hans kom terug. Hans kom terug.” ’ Even later werd er alsnog vrede gesloten.28

De première van de film vond plaats op donderdag 23 oktober 1958 in het Amster-
damse Tuschinski Theater. Voor het begin van de voorstelling rookte de regisseur
met bevende handen de ene Roxy-sigaret na de andere in afwachting van het
schervengericht, waarvoor tal van prominenten hun opwachting maakten. Een
nieuwe speelfilm, en dan zeker van de hooggewaardeerde Bert Haanstra, ging ook
aan de autoriteiten niet onopgemerkt voorbij. Minister-president Willem Drees,
die zijn komst had aangekondigd, moest wegens dringende staatszaken verstek
laten gaan, maar wel aanwezig waren een minister, een staatssecretaris, de voor-
zitter van de Tweede Kamer en de burgemeester van Amsterdam. Onder de vele
vertegenwoordigers uit de culturele sector waren de directeur van het Stedelijk
Museum Willem Sandberg, literatuurpaus Victor van Vriesland, de directeur van
de Haagse Comedie Cees Laseur en cabaretier Toon Hermans. De voltallige Giet-
hoornse fanfare gaf een uitvoering en ook de echte burgemeester van het dorp H.
van der Goot was van de partij. Haanstra’s angsten smolten snel weg: zowel de
voorfilm Glas als Fanfare kreeg een daverende ovatie. 

Hij had in Fanfare een mooi evenwicht weten te bereiken tussen zijn filmische
talenten en de eisen van de verhalende cinema. Dat dit een echte Haanstra-film
was, bleek al direct uit de visuele grapjes, met als bekendste de ogenschijnlijk
door het gras glijdende koeien, maar ook de snaterende eenden die na ruziënde
muzikanten zijn gemonteerd, een meisje dat haar haren goed doet, gevolgd door
een eend die zijn veren schudt, of de acteurs Albert Mol en Ineke Brinkman, die
achter een laken aan de waslijn staan te praten, maar elkaar van de andere kant
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gezien lijken te omhelzen. Haanstra zocht graag visuele oplossingen. Samen met
de humorvolle vertelling, het effectieve gebruik van Giethoorns omgeving en de
bij tijden ironische muziek van Jan Mul was het een film die in heel Nederland
indruk maakte. 

De meeste recensenten beschouwden de film, al dan niet samen met het kort
daarvoor uitgekomen Dorp aan de rivier, als een nieuw begin voor de Neder-
landse cinema. Beide films waren goed gemaakt en hadden aansprekende the-
ma’s, zodat je je eindelijk niet meer hoefde te schamen voor een Nederlands pro-
duct, zo was de teneur. Wel legden de redacteuren van Filmforum, die zich enigs-
zins misplaatst als peetvaders van Fanfare zagen, onderling nogal verschillende
accenten bij hun beoordeling van het eindresultaat. Voor A. van Domburg en
Charles Boost was nu bewezen dat hun idee de speelfilms aan documentaristen
over te laten juist was geweest. In Haanstra’s film werd tenminste ‘gezonde film-
taal’ gesproken, vond Van Domburg. Zijn collega H. Wielek was minder te spre-
ken. De film bevatte wel humor, maar naar zijn mening was het geen ‘filmhu-
mor’, en hij voegde eraan toe dat filmtechniek nog geen filmkunst was. Reto-
risch stelde hij de vraag: ‘Welke filmvondsten zijn in Fanfare te bewonderen. Ja,
wélke…?’ Filmforum-redacteur en Volkskrant-recensent B.J. Bertina zei in zijn
vaste filmpraatje voor de vara-radio: ‘Haanstra staat hier en daar nog teveel in de
schoenen van de toneelregie.’ Met andere woorden: de filmische vorm had onder
het verhaal geleden en dat was tegen de Filmforum-filosofie, waarin de kunst juist
tússen de beelden, in het ritme van de montage te vinden was. Van de positieve
bespreking die Bertina daags na de première in de Volkskrant schreef, had hij later
spijt. In zijn memoires bekende hij in de jaren tachtig dat hij ‘Haanstra’s over-
schatte komedie’ indertijd ondanks zijn eigen twijfels positief had besproken on-
der invloed van het dolenthousiaste premièrepubliek.29 De kanttekeningen van
verschillende Filmforum-mensen waren logischer dan de lof van Van Domburg
en Boost: Fanfare had filmische hoogstandjes maar was daarnaast ook een gewo-
ne verhalende film met acteurs en niet de zuivere ‘documentaire expressie’ waar-
op ze hadden gehoopt. 

Fanfare paste meer in de Britse speelfilmtraditie dan in de Nederlandse en niet
alleen omdat Mackendrick adviseur was en diens landgenoot Ralph Sheldon de
montage deed. Sheldon was eerder editor geweest van Britse documentaires
voor onder andere Shell en was ook al betrokken bij Glas. Fanfare was schat-
plichtig aan de Ealing Comedies waarin het filmische en het verhalende even-
eens twee kanten van één medaille vormden. Ze werden volgens een Britse on-
derzoeker gemaakt naar het adagium ‘klein is mooi’ en kenmerkten zich door
‘realistisch, op de documentaire geïnspireerd camerawerk met het doel een ver-
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trouwde achtergrond te creëren […] en in die setting een fantasierijk, contraste-
rend plot tot ontwikkeling te laten komen, dat humor oplevert’.30 Bij Macken -
drick had deze humor vaak een scherp randje en werd er nogal eens commentaar
mee geleverd op de Britse samenleving.31 Daarbij vergeleken was Fanfare uiterst
mild, wat zowel Nederlands als des Haanstra’s kan worden genoemd. Maar de
van Ealing bekende kleinschaligheid, het documentair realisme, de vertrouwde
omgeving en het hilarische verhaal, kwamen in de Giethoorn-film terug. Ook
sommige details waren aan Ealing Comedies ontleend, zoals het gesleep met
muziekinstrumenten om ze te verstoppen voor de tegenpartij. Dat idee kwam
uit Whisky Galore, waarin de bewoners van een Schots eiland met veel omhaal
dozen whisky voor de autoriteiten verbergen die ze hebben geroofd uit het ge-
strande schip ss Cabinet Minister. 

De humor van Fanfare heeft met zijn pretentieloze eenvoud iets wat bij de jaren
vijftig lijkt te horen. Toch is moeilijk te zeggen waar dat in zit. Fanfare-scenarist,
tijdgenoot en dus tevens ervaringsdeskundige Jan Blokker deed een poging de
humor van de jaren vijftig te duiden en vroeg zich af wat voor stemming er in die
tijd heerste. In 1997 schreef hij er bij de verschijning van deel vier van de Werken
van schrijver Godfried Bomans een treffend stuk over met de titel ‘De vrolijke ja-
ren vijftig’.32 Volgens hem was Bomans met zijn nu vaak voor oubollig versleten
humor de zuiverste en veelzijdigste representant van zijn tijd. Hij was de belang-
rijkste onder de vele olijke grappenmakers die in de jaren vijftig succes hadden.
De jonge Annie M.G. Schmidt, John O’Mill en de ‘komisch-historicus Roekoe’
waren er andere voorbeelden van. Roekoes echte achternaam was Duif. Zo’n
naamgrapje vond men kostelijk, ook zo’n woord uit die periode. Blokker: ‘Dat ra-
re soort humor, dat meteen na die oorlog loskomt. Ik heb daar zelf heel dicht bij
gestaan, want ik ben in 1952bij Het Parool gekomen en dat was een fabriek van pret.
Annie Schmidt, Simon Carmiggelt, Willem Wittkampf… Wat was het? Het is te
gemakkelijk om te zeggen: het is een reactie op de oorlog.’33

Wat Blokker nog vergat te vermelden, was de lolbroekerij in de commentaren
bij de bioscoopjournaals van Polygoon en gedurende enkele jaren ook het con-
currerende filmjournaal Spiegel van Nederland. Puntdichter en filmmaker Kees
Stip, ook bekend onder zijn pseudoniem Trijntje Fop, was speciaal in de Poly-
goon-redactiecommissie opgenomen om het volk met zijn woordgrapjes te be-
stoken, die werden gecombineerd met even lollige beeldgrappen. Een doorsnee-
voorbeeld, ditmaal uit Spiegel van Nederland: bij een voetbalwedstrijd meldt het
commentaar dat de doelmond door de keeper gesloten wordt. Daaropvolgend
beeld: een man in het publiek met zijn mond open.34 Honderdduizenden men-
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sen hoorden en zagen zulke humor week in, week uit in de filmtheaters, wat het
vermoeden wettigt dat ze erom moesten lachen, want anders zouden de produ-
centen ze op een gegeven moment wel achterwege hebben gelaten. Polygoon
vertoonde op gezette tijden ook nog eens speciale Moppentrommels waarin extra
veel van zulke humor bij elkaar was gebracht. 

Blokker vroeg zich af hoe de explosie van lachlust uit die tijd verklaard kon
worden: ‘Ze lijkt niet te sporen met het gangbare, overwegend deprimerende
beeld van een periode die internationaal werd beschaduwd door Koude Oorlog
en wapenwedloop, en nationaal door betrekkelijke armoede, structurele wo-
ningnood en een rooms-rood herenregime over een gedweeë samenleving. Of
was het juist daarom? Heeft men toen in een vrolijker wereld willen vluchten,
zoals de mensen in de hongerwinter mekaar lekker hadden gemaakt met verzon-
nen recepten  en oude kookboekplaatjes?’ Blokker dacht niet dat de lach een te-
ken was van vlucht of protest: ‘Die laatste veronderstelling wordt op geen enkele
manier bevestigd door de aard van de zo rijkelijk aangeleverde grappenmakerij.
Die vertoont geen spoor van onvrede, eigenlijk in tegendeel. Van wat we later
“engagement” zouden gaan noemen, was in al die humoristische teksten en te-
keningen zelden of nooit sprake; niet op het eerste, maar ook niet op het tweede
gezicht. [Iedereen] maakte zich vrolijk, niemand maakte zich boos. Daarom kon
je onbekommerd lachen om de humor van die dagen; er stak geen kwaad in.’35

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

Toch kon het publiek ook in de jaren dertig op zijn tijd al lachen met een on-
bevangenheid die aan het einde van de twintigste eeuw en het begin van de onze
minder lijkt voor te komen. De komische dierenfoto’s die voor de oorlog promi-
nent in de kranten stonden, gemaakt door onder anderen Bert Haanstra, waren
al in dezelfde trant, ook al waren de tegenstellingen in die crisisjaren groot en be-
stond er naast zulke onschuldige grappen heel wat venijnige politieke humor.
De veranderingen in de humor lijken niet alleen door de maatschappelijke om-
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standigheden van het moment te worden bepaald, er zit een beweging in die zich
over langere termijn uitstrekt. Of die beweging van onbevangen naar cynisch gaat,
‘van tof naar grof’ om met Frits Abrahams te spreken,36 en waarom dan, vergt een
studie apart. 

Al in het tweede weekeinde na de première in 1958 passeerde Fanfare de grens van
200 000 bezoekers en na een maand hadden 700 000 mensen hem gezien. Uit
bioscopen in het land werd bericht dat het publiek geregeld applaudisseerde tij-
dens de voorstellingen. ‘Dat is iets wat we in Nederland nog nooit hebben mee-
gemaakt,’ schreef een van de verslaggevers.37 Mensen die nooit in een bioscoop
kwamen, gingen wel naar Fanfare. Er zijn ongeveer veertig brieven van enthou-
siaste Fanfare-fans aan Haanstra bewaard gebleven:

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

Haanstra vergat zijn land van herkomst niet en zorgde ervoor dat het personeel van
het Twentsch Dagblad Tubantia de film te zien kreeg, met Glas in het voorprogram-
ma en een trip naar het dorp waar het allemaal was gebeurd. Hij ontving weer een
juichende reactie: ‘De artistieke kwaliteiten van deze rolprenten en de gelukkige
aansluiting ervan op ons bezoek aan Giethoorn en de persoonlijke kennismaking
met het fanfaregezelschap zijn voor onze personeelsleden aanleiding geworden om
te spreken van het meest geslaagde uitstapje dat zij ooit met het bedrijf hebben ge-
maakt.’38

Fanfare werd meer dan een film, het werd een gebeurtenis of in hedendaagse
taal: een event. De regisseur werd regelmatig uitgenodigd om persoonlijk te ver-
schijnen bij voorstellingen in het land, waar hij vaak en graag op inging. ‘Er was
een soort langdurige zegetocht door allerlei plekken. Ik had ook wel honderd keer
mee gekund,’ aldus Blokker. ‘Naar Leeuwarden, naar Sneek. Dan was er weer een
speciale voorstelling en Bert ging al die dingen af.’39 Het door Blokker geschreven
boekje-bij-de-film was voor Nederlandse verhoudingen een vroeg voorbeeld van
slimme merchandising.40 De voorstellingen bleven maar doorgaan en het bezoe-
kersaantal passeerde spoedig de 2,6 miljoen. Het is nog steeds de op een na meest
bezochte Nederlandse film ‘aller tijden’, met alleen Paul Verhoevens Turks fruit
boven zich. 
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Bert Haanstra kreeg van de producent in eerste instantie 10000 gulden voor de
regie plus 4500 gulden voor zijn aandeel in het scenario. Blokker ontving 4500

gulden voor zijn scenarioaandeel. Ze waren samen aan het project begonnen en
Haanstra vond dat Blokker er zo te bekaaid af kwam. Een deel van zijn eigen sce-
nariogeld, hoeveel is onbekend, gaf hij door aan Blokker.41 Toen de film een kas-
succes bleek, werd er in het filmwereldje met scheve ogen gekeken. Algauw ging
het verhaal dat Haanstra flink wijzer was geworden van Fanfare maar Blokker niet.
In het begin was dat, zeker gezien Haanstra’s geste aan Blokker, niet waar. Maar op
de langere duur klopte het wel, want met Meyer was overeengekomen dat de regis-
seur 25 procent van de netto opbrengst uit de filmverhuur kreeg vanaf het moment
dat de kosten er voor de producent uit waren. Op basis daarvan ontving Haanstra
tot de zomer van 1965, verdeeld over zesenhalf jaar, ruim 138000 gulden. Later
maakte hij bekend dat het Meyer was geweest die niet net zo’n overeenkomst
met Blokker had willen aangaan.42 In ieder geval hield de scenarist er een onaan-
genaam gevoel aan over.43

Na de overweldigende ontvangst die de film in eigen land ten deel viel, waren
de verwachtingen ook voor het buitenland hoog gespannen. In 1959 ging Fanfare
naar het festival van Cannes en heimelijk werd er gehoopt op een Gouden Palm.
Jan Blokker was bij de eerste voorstelling aan de Côte d’Azur aanwezig: ‘Die film
viel als een baksteen. In de zaal. Dus niet alleen, zoals later bleek, bij de Franse
pers… Het erge was: daar zaten dus die arme Bert, die arme Rudi, maar ook Hans
Kaart en god, de hele crew en cast. Die waren met het idee gekomen: de zaal wordt
afgebroken, want in Tuschinski en op een aantal plekken was de zaal ook afgebro-
ken. Ik had het kunnen voorspellen, want ik kende het Franse filmklimaat tame-
lijk goed. Er werd ook een beetje boe geroepen…’44 De recensent van de Volks-
krant B.J. Bertina had het overigens minder somber ervaren en meldde een ‘wel-
verdiend applaus’.45

Blokker stond later nog bij hoe het filmblad van de Franse jonge generatie Ca-
hiers du Cinéma met hatelijke k’s spelde: ‘Une kras komedie sans krace’ ofwel
‘Une grasse comédie sans grace’, een vette komedie zonder gratie. Waarschijnlijk
was het een van de vele andere Franse filmbladen, want in de Cahiers is het niet
terug te vinden. Zo hard was de rest van de Franse pers niet, maar veel vriende-
lijker dan de kwalificatie in Le Figaro – ‘in ieder geval vermeldenswaard’ – werd
het ook niet.46

Ook in Engeland sloeg de film nauwelijks aan. Daar moest hij zich bewijzen
voor een publiek dat al een jaar of tien uitstekende Ealing Comedies van eigen
bodem achter de rug had. In andere landen maakte Blokker weer wel mee hoe de
zaal plat ging: in het Kremlintheater in Moskou vermaakte het publiek zich uit-
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stekend. Oost-Europa werd het belangrijkste exportgebied voor Fanfare, mis-
schien omdat de staatsinkopers in die landen graag een westerse film vertoonden
die politiek geen kwaad kon, misschien ook omdat men daar in een film graag
een ideale samenleving zag, en daaraan voldeed Fanfare uitstekend. 

Rudi Meyer werd nog wel met een onverwachte financiële eis van het muziekkorps
uit het echte Giethoorn geconfronteerd. In een krant werd de kwestie op de beken-
de humoristische wijze uit de doeken gedaan: ‘Giethoorns fanfarecorps heeft alles
bij elkaar vorige zomer ongeveer 15000 gulden honorarium bijeengetoeterd bij
de opnamen voor Bert Haanstra’s film “Fanfare”. Bovendien heeft achteraf pro-
ducer Rudolf Meyer op rekening van een tevoren afgesloten verzekering alle be-
schadigde muziekinstrumenten laten repareren, zodat ze weer minstens hetzelfde
fraaie volle klankgehalte als voorheen bezaten. Niettemin zijn leden én instru-
menten van de “Fanfare”-fanfare nu ernstig ontstemd. Niet stuk voor stuk en elk
apart – maar wel als men ze bij elkaar hoort. “Onze instrumenten,” betoogt voor-
zitter Timmerman, “produceren weliswaar elk voor zich een zuivere en wellui-
dende klank, maar in het samenspel – het reglementair vastgelegde doel onzer
vereniging – verliest het klankgehalte aan nobelheid en klinkt voor het geoefen-
de oor zelfs vals! Een ondraaglijke gedachte met een concours in het nabije ver-
schiet!” ’47

Hoe vermakelijk opgetekend ook, het was geen grap. Toen tot Giethoorn door-
drong dat Fanfare een massapubliek trok, ontstond er enig ongenoegen tussen de
muzikanten enerzijds en producent en regisseur anderzijds. ‘Ik ben het niet met u
eens,’ schreef Meyer aan de musici, ‘dat het bezoek[ersaantal] van de film gro-
tendeels aan de medewerking van de Giethoornse Fanfare te danken is, maar dat
dit wel terug te voeren is op het werk van Bert Haanstra en zijn medewerkers.’48

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

Na diverse brieven, telefoongesprekken en een onderhoud van het fanfarebe-
stuur met de burgemeester liet de jaarvergadering van het muziekkorps weten
dat de heren Meyer, Haanstra, Van Moock en Sluizer onverwijld in Giethoorn
werden verwacht om de zaak te bespreken, en wel op een maandagavond. Meyer
schreef terug: ‘Ik ben vanzelfsprekend gaarne bereid weer een keer naar Giet-
hoorn te komen, ook al voor de prettige herinneringen, die ik aan Giethoorn
heb, maar ik ben op het ogenblik zeer druk bezet en geloof ook, dat een gesprek
op dit ogenblik niet veel zal opleveren. Verder vind ik, dat deze hele affaire nu
eindelijk toch eens geregeld moet worden en ik herhaal dus mijn verzoek aan U
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om ons precies op te geven, waaruit de nog bestaande schade aan de instrumen-
ten bestaat en hoe deze verholpen zou kunnen worden. U kunt ervan verzekerd
zijn dat ik gaarne aan een regeling zal medewerken.’49 Een vervolg is niet meer
gedocumenteerd, maar afgaand op latere gezamenlijke optredens van Meyer,
Haanstra en de fanfare werd het conflict bijgelegd.

In Giethoorn ontstond zelfs een ware Fanfare-cultus. Hoewel het dorp door
liefhebbers al eerder als reisbestemming was ontdekt, bewerkstelligde Haanstra’s
komedie de doorbraak van het toerisme.50 De belangstelling nam volgens som-
migen ronduit ziekelijke vormen aan, tot uiting komend in de febris fanfarica
gythornensis.51 Het plaatselijke café Waaier, dat in de film dienst doet als Geurt-
sens café, werd voortvarend omgedoopt tot Café Fanfare en profiteert nog altijd
van de oude roem, net als het met water omringde Smit’s Paviljoen, in Fanfare het
paviljoen van Krijns. Een deel van de interieuropnamen in Geurtsens café was, on-
danks de in Giethoorn opgetrokken tijdelijke ‘studio’s’, gemaakt in de Cine tone
Studio’s te Duivendrecht. 

De vereeuwiging van het succes begon al in 1960, toen aan het Giethoornse
Binnenpad een Bert Haanstra-bank en een Rudi Meyer-bank werden neergezet.
Toen de Giethoornse Fanfare in 1977 – diverse herdenkingen en vele toeristen la-
ter – zijn tachtigjarige bestaan vierde, waren Haanstra en Fanfare-acteur Albert
Mol de eregasten. Voor de gelegenheid werd de filmmuziek ‘Mars in Es’ ten ge-
hore gebracht. In 1987 sprak de voorzitter van het muziekkorps bij een volgend
lustrum, verwijzend naar de dagen van de filmopnamen, over ‘een fantastisch
mooie tijd met een goede reclame voor het dorp, waar men nu nog steeds op
teert’.52 Al dan niet toevallig werd de film toen weer op televisie vertoond en in-
terviewde Peter van Bueren van de Volkskrant de regisseur in Café Fanfare.53 In
1991 voeren de Fanfare-acteurs Albert Mol en Herbert Joeks samen met het mu-
ziekkorps door de dorpsgracht om een schilderijententoonstelling te openen.
Vanzelfsprekend werd aan boord de filmmuziek weer gespeeld. Toen een jaar la-
ter Mols vijfenzeventigste verjaardag aanleiding was voor televisiefestiviteiten,
zou ter ere daarvan de Giethoornse fanfare optreden in het praatprogramma Ti-
neke. Het ging niet door vanwege een bommelding. 

Nooit waren er zoveel activiteiten rond de intussen toch al knap oude film als
in de jaren 1997 tot 2000. Data als het honderdjarige jubileum van het muziek-
korps of het veertigjarige jubileum van Fanfare gaven aanleiding tot vieringen,
herdenkingen en manifestaties. De Larense beeldhouwer Pépé Grégoire, een
goede vriend van de Haanstra’s, kreeg van de gemeente opdracht een Haanstra
/Fanfare-monument te ontwerpen. Toen het licht abstracte ontwerp bekend
raakte, besloot een comité onder leiding van de eigenaar van Café Fanfare de
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Gieterse kunstenaar Jan Krikke een tegenopdracht voor een realistischer beeld te
verstrekken. De tweedracht leek rechtstreeks ontleend aan het verhaal uit de ge-
vierde film. Inmiddels staan beide plastieken in Giethoorn opgesteld, het ene –
een wirwar van toeters – tegenover de Haanstra- en Meyer-banken, het andere –
een beeldje ten voeten uit van het oudste in de film optredende fanfarelid met
bombardon – op het terras van Café Fanfare.

In 1998 gaf de commissie 40 jaar Fanfare een krant uit en werd een aantal scènes
uit de film onder grote publieke belangstelling in de dorpsgracht nagespeeld op
een aantal punters. Op een ervan was zelfs net zo’n vrachtwagen van 1800 kilo ge-
hesen als gebruikt was in Fanfare (toen met het dikke achterwerk van Hans Kaart
op de achterklep en daaronder de tekst ‘agrarische producten’, die Haanstra er
nog eigenhandig op had geschilderd). Zes muziekkorpsen concerteerden op het
water van ’t Wiede, er was vuurwerk, er werd een Fanfare-wandelroute uitgezet en
tijdens het toeristenseizoen werd de film dagelijks gedraaid in het plaatselijke mu-
seum. ‘Niemand van ons had kunnen vermoeden dat de film Fanfare van zo’n gro-
te invloed zou zijn op Giethoorn en Brederwiede. Giethoorn werd van bekend …
beroemd’, schreef de burgemeester in het jubileumkrantje, en de oud-voorzitter
van de muziek verzuchtte: ‘Ja, het is werkelijk de mooiste tijd van mijn leven ge-
weest.’54

De zomer van 2008 stond Giethoorn in het teken van weer een jubileum: vijf-
tig jaar eerder was Fanfare gemaakt, hetgeen aanleiding gaf tot een muziekcon-
cours, filmvoorstellingen op het water, een tentoonstelling en nog veel meer.
Wie een vakantiehuisje of appartement in Giethoorn huurt, heeft grote kans er
als service een dvd van Fanfare aan te treffen. 

Een zo intense relatie tussen een Nederlandse film en de bewoners van de
plaats waar hij werd opgenomen is uniek. Lith aan de Maas, waar Fons Radema-
kers de buitenscènes van Dorp aan de rivier opnam, heeft geen activiteiten die
vergelijkbaar zijn met die in Giethoorn, en ook van Turks fruit, dat in de jaren ze-
ventig nog meer bezoekers zou trekken dan Fanfare, worden geen locaties in ere
gehouden. Maar in Giethoorn identificeerde men zich zo graag met de film dat
toen het dorp bij een herindeling opging in een grotere gemeente, de bestuur-
ders zich door de naam van het filmdorp Lagerwiede lieten inspireren tot de ge-
meentenaam Brederwiede. In 1955 had een toeristisch tijdschrift nog geschreven
over Giethoorns oude boerderijtjes onder het lover en zijn stokoude bruggetjes
en daaraan toegevoegd: ‘Of het nog lang zo zal blijven, is echter de grote vraag.’55

Zonder dat hij dit ooit had beoogd, droeg Haanstra er door het succes van zijn
film toe bij dat het inderdaad zo bleef. Giethoorn werd een museumdorp dat ui-
terlijk nog steeds voldoet aan het beeld in Fanfare, van een Nederland zoals wij
graag willen denken dat het vroeger was. 
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Haanstra verkende nu verschillende mogelijkheden voor een nieuw speelfilm-
project. Het eerste dat werd gerealiseerd, was De zaak M.P., net als Fanfare een
lichte komedie. In het middelpunt van het verhaal staat het Brusselse beeldje
Manneken Pis (‘M.P.’), waaromheen zich een nogal ingewikkelde intrige af-
speelt. De Brusselse Camille (Albert Mol) steelt het beeldje om daarna de held te
kunnen spelen die het weer terugvindt. Daarmee hoopt hij indruk te maken op
zijn aanstaande schoonvader (Ko van Dijk), die als oud-strijder enorm ver knocht
is aan Manneken Pis als symbool van de natie. Camille helpt het gerucht de we-
reld in dat Hollandse studenten het beeld hebben gestolen als wraak voor de ne-
derlaag in de voetbalwedstrijd België-Nederland: 2-1. Toen Haanstra tijdens de
echte interland in de Hel van Deurne, opnamen maakte, wonnen de Rode Dui-
vels inderdaad met de cijfers die vooraf al in zijn scenario stonden. Wanneer de
diefstal van het Manneke bekend wordt, stelen Belgen op hun beurt een Neder-
lands plastiek van Hansje Brinker met zijn vinger in de dijk. 

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

Acteur Ko van Dijk vond dat Bert Haanstra als regisseur ‘een unicum’ was, ja
‘een rots in de branding’. ‘Onder geen enkele omstandigheid verliest hij zijn
aanstekelijk gevoel voor humor. Ik heb nog nooit een zó bescheiden man ont-
moet, die zó sterk existeert…’ Ook andere acteurs prezen zijn rust en geduld.56

Een toen onopgemerkte waarnemer zag het echter anders. De latere filmacade-
miestudent en speelfilmregisseur Nikolaï van der Heyde was figurant in De zaak
M.P. Hij had als extra al mogen meedoen in speelfilms in Frankrijk en Zweden.
Naar zijn mening gingen de acteurs met hun rol aan de haal en trokken ze zich
te weinig van hun regisseur aan.57 Scenarist Jef van der Heijden had op zijn beurt
bedenkingen bij de berichten over Haanstra’s rust en geduld. ‘Het vervelende van
onze samenwerking was dat we bijna elke dag ruzie hadden. Bert was een echte
Ajax-fan en ik in die tijd ook wel, en dan reden we […] naar het stadion en kregen
we zo’n ruzie over de film, ook nog in de rust en zo, dat ik geen zin had met hem
mee terug te gaan en dan ging ik met een taxi terug naar Laren, want ik woonde
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bij hem in huis.’ De productie verliep dus niet altijd even vredig, maar waar hun
conflict nu eigenlijk over ging, wist Van der Heijden later niet meer.58 De zaak M.P.
werd meteen het startpunt voor zijn eigen filmcarrière. Terwijl de productie nog
onderweg was, begon hij aan zijn speelfilm De laatste passagier, ook bekend als
Kwikkie. Zijn grootste bekendheid als filmer kreeg hij met Ongewijde aarde (1967)
waarin documentaire beelden van de begrafenis van een pastoor in Hilvarenbeek
kunstig werden gemonteerd in een fictieverhaal over een zelfmoordenaar. Het
werkstuk leidde tot grote verontwaardiging in katholieke kring en werd door de
Nederlandse filmkeuring aanvankelijk niet geschikt geacht voor vertoning.

De pers was vol verwachting over de opvolger van Fanfare en de productie er-
van was op de voet gevolgd. ‘Succes verzekerd,’ schreef het Algemeen Dagblad na
de première van 29 september 1960, en de nestor van recenserend Nederland L.J.
Jordaan sprak in Vrij Nederland zelfs van Haanstra’s ‘aristocratische humor’, die
hij goed vond afsteken tegen bijvoorbeeld de ‘krampachtige kluchtigheid’ in
Billy Wilders Some Like it Hot.59 Dit was schromelijk overdreven. Door het in-
gewikkelde, nogal gezochte verhaal van De zaak M.P. ontbraken de directheid en
de onbevangenheid van Fanfare. Ondanks de sterrencast is er geen centrale ac-
teur die het geheel op een hoger plan trekt. Albert Mol had dit gezien zijn rol
moeten zijn, maar hij slaagt er niet in. Er staat tegenover dat er in doorsnee niet
slecht werd geacteerd en de makers ondanks hun bescheiden speelfilmervaring
vooral visueel en technisch een volwassen vakmanschap lieten zien. De decor-
bouwers en lichttechnici van de Cinetone Studio’s overtroffen zichzelf. Zonder
dat het eraan is af te zien, werd een groot deel van de film in de studio te Dui-
vendrecht gedraaid. Zelfs authentiek lijkende Brusselse straatbeelden, zoals die
van het pleintje waar het beeldje van Manneken Pis staat, blijken in de studio te
zijn opgenomen. De kraamkliniek waar zich een episode uit het verhaal afspeelt,
was in werkelijkheid het oude geb-gebouw aan de Amsterdamse Tesselschade-
straat, waar Haanstra in de oorlog zijn fotowerk voor de illegaliteit had gedaan.60

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

werd het productie en regie Bert Haanstra met Rudi Meyer als co-producent.
Ditmaal eiste Haanstra een groter aandeel in de winst voor zichzelf op, waar te-
genover stond dat hij zijn honorarium voor scenario en regie – 22500 gulden –
ondanks het enorme succes van Fanfare maar anderhalf keer hoger stelde dan het
bedrag dat hij voor die film had gekregen. Hij had zoveel vertrouwen in de winst-
gevendheid van De zaak M.P. dat hij verklaarde een hoger honorarium niet no-
dig te vinden.61 Dit zou een misrekening blijken, want van winst was geen spra-
ke. Een van de problemen was dat de film weinig geschikt was voor de Vlaamse
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markt. Er zitten wel wat Vlaamse acteurs in, maar er zijn er veel meer uit Amster-
dam en omgeving die kromsprekend voor Vlaming spelen. ‘Met zijn uitgespro-
ken Hollandse tongval kan Albert Mol bezwaarlijk als Brusselaar aanvaard wor-
den,’ schreef de Gazet van Antwerpen. Volgens de krant was het beter geweest de
Nederlandse acteurs met de stemmen van Vlamingen na te synchroniseren.62

Nog verder ging de later geuite kritiek van Jef van der Heijden, die uit de acteurs-
keuze concludeerde dat Haanstra weinig begreep van de Vlaamse mentaliteit.63

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

Ondanks het niet geringe aantal van ruim 740 000 bezoekers leed Haanstra
naar het schijnt een ton verlies. Hoe dit precies zat, is niet goed meer te achter-
halen. Zeker is dat hij er eigen geld in stak en hoge kosten had voor de studio en
de zeer uitgebreide cast. Bij alle hoge verwachtingen was het resultaat voor de re-
gisseur-producent in elk geval een teleurstelling.64

130


