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confrontatie in de jaren zestig 

Die rotjongens



Pim de la Parra (links) en Wim Verstappen in Cannes. Met het filmblad Skoop 
en hun productiebedrijf Scorpio waren zij de motor achter de Nederlandse 

nieuwe golf van de jaren zestig
filmmuseum



In 1963 kwam het tot een breuk tussen Bert Haanstra en Jan Blokker. Dat had niet
alleen persoonlijke achtergronden, het was de uitdrukking van een diepere tegen-
stelling in de Nederlandse filmwereld van die jaren. 

Ze waren altijd al sterk verschillende figuren geweest. In Nederland bestonden
al sinds eind jaren veertig twee mentale gesteldheden. Aan de ene kant was er een
grote meerderheid van de bevolking, die met vooruitgangsgeloof en optimisme
aan de wederopbouw werkte en ’s avonds het welbekende radioprogramma De
familie Doorsnee beluisterde, of geliefde boeken las als Bartje van Anne de Vries,
Hollands glorie van Jan de Hartog of Pieter Bas van Godfried Bomans.1 Aan de an-
dere kant stond een tegendraadse minderheid van kunstenaars, intellectuelen en
dwarse jongeren. In de literatuur behoorden de dichters van de Vijftigers ertoe,
en schrijvers als Gerard Reve, Willem Frederik Hermans en Anna Blaman. Hun
werk werd aanvankelijk weinig gelezen en veel ervan werd als pessimistisch of ni-
hilistisch beschouwd. Harry Mulisch heette in afwijking hiervan een lachende
nihilist.2 De beeldend kunstenaars van Cobra hadden met hun wilde kleurig-
heid een optimistischer toon, al lichtte Cobra-man Karel Appel zijn werk toe
met de woorden: ‘Ik schilder als een barbaar in een barbaarse wereld.’3 Onder de
documentairefilmers waren Joan (later Johan) van der Keuken, Louis van Gaste-
ren en Jan Vrijman vroege exponenten van deze naoorlogse recalcitrantie. Een ge-
voel dat hen allen verbond, was dat de bestaande wereld leed aan bekrompen klein-
burgerlijkheid.4

De roman en de novellen die Jan Blokker begin jaren vijftig had geschreven,
pasten in deze tegenwereld. Zijn Bij dag en ontij had een sfeer die deed denken
aan Reves De avonden. Maar hij was ook verbonden aan wat hij de fabriek van
pret Het Parool noemde, waar hij met zijn chef Simon Carmiggelt en diverse an-
dere redacteuren de aandacht voor het kleine alledaagse deelde. Levend in dit
spanningsveld had hij ongetwijfeld van harte meegewerkt aan Fanfare. Blokker
en Haanstra konden het persoonlijk uitstekend vinden, waaraan een gemeen-
schappelijk verlangen professioneel met film bezig te zijn ongetwijfeld heeft bij-
gedragen. Maar zeker is ook dat Blokker ver voor Fanfare al thuis was in een denk-
wereld waarmee Bert Haanstra in zijn vriendelijke vooruitgangsoptimisme geen
verwantschap voelde.
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Zoals vaker in zulke gevallen begon de verwijdering met kleine ergernissen en
toevallige omstandigheden. De eerste vlekjes op hun relatie lijken al kort na Fan-
fare te zijn ontstaan met Blokkers onvrede over zijn honorarium voor deze film.
Ook de summiere maar vernietigende vermelding van Fanfare in een Frans blad
zal hem zwaar op de maag hebben gelegen. Voor culturele vernieuwers in Neder-
land was Parijs in die tijd toch al de plaats waar het allemaal gebeurde en hij was
toen een groot bewonderaar aan het worden van de nieuwe Franse filmers die
zoiets als Fanfare maar niets vonden. Ze lieten in de loop van de jaren vijftig hun
meningen horen in hun blad Cahiers du Cinéma en werden tegen het eind van dat
decennium bekend als de Nouvelle Vague. De verrichtingen van de stevig aan de
weg timmerende woordvoerders Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Eric Roh-
mer en François Truffaut werden door Blokker met groot enthousiasme bespro-
ken in het Algemeen Handelsblad, waardoor hij een belangrijke rol speelde bij de
introductie van de nieuwe Franse ideeën in de Nederlandse filmwereld. De men-
sen van de Nouvelle Vague vonden dat er bij het maken van speelfilms zo weinig
mogelijk belemmeringen moesten worden opgeworpen voor de persoonlijke cre-
ativiteit van de filmmaker, voor wie de camera zoiets moest zijn als een pen voor
een schrijver. Ze wilden dus weg van de kunstmatigheid van de studio’s, geen  ge-
detailleerd uitgeschreven scenario’s, grotere directheid en spontaniteit. De speel-
filmmakers van de vorige generatie stonden hun opmars in de weg. De oudjes
maakten naar hun mening ‘cinéma de papa’, een benaming waarmee ze zelf al aan-
gaven dat hun kritiek iets weg had van vadermoord.

Toen Bert Haanstra in 1959 was begonnen aan De zaak M.P. en Blokker vroeg
voor het scenario, moet deze in één oogopslag hebben gezien dat deze lichte ko-
medie, die grotendeels in de studio zou worden gedraaid, precies het tegendeel
ging worden van wat de jonge honden in Frankrijk propageerden. Hij hield zich
na Haanstra’s verzoek zodanig op de vlakte dat de regisseur zelf wel begreep dat
de scenarist er geen zin in had. In plaats daarvan ging Blokker in zee met Fons
Rademakers, voor wie hij het script schreef voor de meer gedurfde speelfilm
Makkers staakt uw wild geraas, een kritische zedenschets over Nederland rond
1960. Het verhaal speelde zich af op 5 december in Amsterdam en ging over moei-
zame gezinsrelaties die in pijnlijk contrast stonden tot de knusse gezelligheid van
het sinterklaasfeest. Rademakers bood met zijn artistieke imago en zijn open hou-
ding tegenover nieuwe trends meer hoop op verandering dan Haanstra. Voor zijn
volgende film Als twee druppels water haalde Rademakers zelfs de grote Nouvelle
Vague-cameraman Raoul Coutard naar Nederland. Maar Haanstra vermoedde
bij Blokker andere motieven. Rademakers had voor Makkers staakt uw wild geraas
royale financiële steun weten te vinden bij een rijke Rotterdamse reder en – zoals
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hij het zelf uitdrukte – een aantal andere nette heren.5 Toen Haanstra vernam dat
zijn compagnon het met de concurrentie aanlegde, schreef hij dan ook: ‘Je op-
merking daarbij over de aantrekkelijkheid van de wetenschap, dat hier een drietal
mensen achter stond, dat zo’n slordige 300 miljoen gulden vertegenwoordigt, gaf
me de indruk, dat ook dit wel degelijk een rol speelde.’6

Tot een breuk had De zaak M.P. echter niet geleid en aan De overval hadden
ze weer intensief samengewerkt. In 1962 waren ze vervolgens nog samen begon-
nen aan Alleman onder de omineuze werktitel ‘Jan en alleman’. Maar Blokker
liet steeds vaker weten het druk te hebben met andere dingen en vanaf februari
1963 hield hij zich helemaal onbereikbaar. De regisseur ging bij hem thuis langs
in de Grevelingenstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt, maar kreeg alleen
Blokkers echtgenote Anneke te spreken, die enig gefoeter moest aanhoren over
Jans ontwijkende houding. ‘In elk geval is me nu toch duidelijk, dat onze vriend-
schap jou niet zoveel waard is dat je de gelegenheid wilt nemen om een en ander
uit te praten,’ schreef Haanstra vervolgens per brief. Het was zonneklaar dat
Blokker niet verder wilde met hun project en de regisseur concludeerde dat hij
naar een vervanger op zoek moest, wat hem speet ‘omdat ik altijd vond dat wij
op een of andere manier elkaar goed aanvulden’. ‘In de credits van de film zal ik
onder een soort hoofd als: met ideeën van:… jouw naam vermelden. Mocht je
hier niet mee akkoord gaan, dan hoor ik dat graag.’7 Blokker vond vermelding
niet nodig. Ergens in die tijd schreef hij wel een excuusbrief, waarin hij uitlegde
dat zijn onbereikbaarheid gevolg was geweest van het feit dat hij ‘in de soep’ zat,
‘dagen en nachten rondgeklooid’ had, zich had bezopen en al zijn werk had ver-
waarloosd, ook dat voor de krant.8

Haanstra heeft deze brief lange tijd als een troostrijk kleinood in zijn porte-
feuille bij zich gedragen, wat toch wel wat zegt over de emotionele band die hij
met Blokker had.9 Het feit dat zijn voormalige compagnon een andere kant uit
ging, analyseerde hij jaren later geruststellend als een vooral psychologische
kwestie: ‘Als ik zijn stukjes lees, denk ik weleens: “Jan, zo ben je in wezen hele-
maal niet.” Hij is in het persoonlijk contact een alleraardigste man en het heeft
me dan ook hartzeer gedaan dat we zo lullig uit elkaar zijn gegaan. […] Hij heeft
dat spottende natuurlijk altijd gehad, maar hij heeft zich in een vlijmscherpe, cy-
nische richting ontwikkeld. Ik heb de indruk dat hij zijn gevoeligheid ver-
stopt.’10 Met de Nouvelle Vague voelde Bert Haansta geen verwantschap en hij
onderkende er evenmin een bedreiging in voor zijn eigen positie. Dat laatste zou
veranderen toen zich kort daarna ook in Nederland een nieuwe golf jonge film-
makers manifesteerde.
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Blokker heeft hun uiteengaan weleens verklaard uit de rijkelijk vage functie die
hij als adviseur bij Alleman bekleedde. Maar in het najaar van 1963 was duidelijk
dat er tussen hem en Haanstra inhoudelijk een diepe kloof was ontstaan. Toen
kreeg de laatste een wat moeilijk te doorgronden artikel onder ogen, dat Blokker
had geschreven in Kunst van nu, een kort tevoren door dichter Simon Vinkenoog
opgericht tijdschrift dat slechts enkele jaren heeft bestaan. Terwijl Alleman nog in
productie was, schreef Blokker over deze film: ‘Het liegen begint al vóór men op
de knop heeft gedrukt, en de leugenachtigheid verspreidt zich als een kanker:
waarom laat Haanstra uit zijn “candid” visie op Holland neuspeuteraars, gebo-
chelden, debielen en poliopatienten weg?’ Het was een passage in een abstractere
gedachtegang over het filmmedium in het algemeen onder de kop ‘Een filmer
moet wel liegen’, zodat Haanstra het zich niet persoonlijk had hoeven aantrek-
ken, maar hij deed het wel, wat gezien Blokkers woordkeuze te begrijpen is. 

‘Ik voel me beledigd en aangevallen als je me van leugenachtigheid beschul-
digt,’ schreef Haanstra maar weer per brief, en hij noemde het onrechtvaardig
dat zijn voormalige compagnon al een oordeel over Alleman klaar had zonder de
film te hebben gezien. ‘Ik weet wel dat mijn waarheid een andere is dan jouw vé-
rité, maar ik weet dat ik mijn film heb gemaakt zoals ik kijk. Dat je op nog dui-
zend andere manieren kunt kijken weet ik ook.’ Hij concludeerde dat Blokkers
visie op film drastisch was veranderd. ‘Maar ik ben mijzelf daarin gebleven en
heb mij niet laten beïnvloeden door nieuwe stromingen, die ik nog niet de mijne
kan noemen, zolang ik daar niet volledig in geloof.’11 Haanstra bleef de autodi-
dact die zich vooral ontwikkelde op basis van zijn eigen talent, langs de weg van
de praktische ervaring. 

De verwijdering tussen de twee nam een tijdlang haast de vorm van vijand-
schap aan, wat vooral te maken had met de sfeer van opstand tegen de gevestigde
orde die in de Nederlandse filmwereld aan het ontstaan was. Vooral studenten
van de Filmacademie kozen met de rigiditeit die radicale jongeren eigen is tegen-
standers uit om die vervolgens te vuur en te zwaard te bestrijden. Zij wilden, niet
in de laatste plaats geïnspireerd door Blokkers enthousiaste berichtgeving over
de Nouvelle Vague, zo snel mogelijk films naar dat voorbeeld gaan maken. Hun
voornaamste doelwit in de strijd tegen de Nederlandse ‘cinéma de papa’ werd de
zevenenveertigjarige Bert Haanstra. Blokker was wat ouder dan de meeste op-
standigen, maar koos partij voor de omwenteling. De verwijdering tussen hem
en Haanstra betekende het einde van een vriendschap: voorheen waren de twee
gezinnen geregeld bij elkaar over de vloer gekomen, nu zagen de kinderen van
Bert en Nita die van ome Jan en tante Anneke niet meer. 
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Dat er wat gaande was in het Nederlandse filmwereldje, was voor oplettende waar-
nemers ook merkbaar op 18 december 1963, tijdens de Alleman-première in het Al-
hambra. Bert Haanstra had er uitgeroepen dat hij een allemansvriend was, maar
dit betekende niet dat iedereen ook zíjn vriend wilde zijn. De student van de Film-
academie en latere regisseur Pim de la Parra schreef aan Blokker: ‘Bij de première
van Alleman hebben we 400 Skoop-prospectussen uitgedeeld. Ik weet niet of
Haanstra dit leuk heeft gevonden. Hoeft ook niet. Ik heb niets gedronken omdat
ik dit korrupt vond na anderhalf uur verveling die hij mij bood. De man heeft ge-
woon mijn stemming bedorven.’12 Skoop was het nieuwe blad dat sinds het begin
van dat jaar door een aantal filmacademiestudenten werd uitgegeven om de strijd
met de gevestigde machten aan te binden. 

De aanstormende twintigers probeerden ook het premièrefeestje een beetje te
verpesten, hoewel de meeste aanwezigen niet eens begrepen waar het over ging
en het tot de media nauwelijks doordrong. Tijdens de voorstelling werden wat
kreten geslaakt, het boeket voor Nita Haanstra werd door studenten ontvreemd
en tijdens de receptie kwam het zelfs even tot een aanvaring tussen Haanstra en
zijn latere collega Nouchka van Brakel, die dat jaar aan de academie was afgestu-
deerd. Haanstra dacht dat Van Brakel een andere studente was, Barbara Meter,
die in het eerste nummer van Skoop had geschreven dat Zoo ‘bijna een immoreel
filmpje’ was waarin het publiek bedonderd werd. In dit summiere stukje bleef
het bij stevige terminologie zonder toelichting. 

Jan Blokker zette de gedachte uitvoeriger uiteen in zijn artikel in Kunst van
nu: ‘Haanstra neemt – camera in ingenieuze tassen verstopt, of verborgen opge-
steld achter de dierverblijven – de “waarheid” van Artis in ogenschouw, maar de-
coupeert Zoo (10 minuten) tot een filmpje met 400 instellingen: een razendsnel-
le montage die misschien het ritme ten goede komt, maar dan toch de waarheid
aan repen snijdt.’13 Academiedocent Anton Koolhaas had tijdens het mondeling
eindexamen aan Meter gevraagd of ze haar mening over Zoo kon toelichten. Sail-
lant detail: Haanstra was er vermoedelijk bij als gecommitteerde. Dat is tenmin-
ste wat Nouchka van Brakel schreef in een van de brieven die na de schermutse-
lingen rond de Alleman-première werden uitgewisseld, in dit geval een brief ge-
richt aan academiedirecteur Jan Peters, die uiteraard eenvoudig kon controleren
of Van Brakels mededeling klopte of niet.14 Achteraf kon Barbara Meter zelf zich
Haanstra’s aanwezigheid niet meer herinneren. Ze kreeg een onvoldoende,
maar ging ervan uit dat ze die hoe dan ook zou hebben gekregen, gewoon omdat
Koolhaas een hekel had aan haar opvattingen.15

De onaangenaamheden in de marge van de première van Alleman leidden tot
een verwijdering tussen Haanstra en de academie. Hij wilde niet langer als ge-
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committeerde bij de eindexamens optreden en schreef dat zijn gastlessen over-
bodig leken ‘nu daar het peil een hoogte blijkt te hebben bereikt, waaraan mijn
kennis van zaken totaal niets meer kan toevoegen’. Wel wilde hij met individuele
studenten blijven werken om zo zijn bijdrage te leveren aan het scheppen van
mogelijkheden voor jonge filmers.16 Alsof er niets aan de hand was vroeg de re-
dactie van Skoop kort na de Alleman-première aan de verguisde regisseur een ar-
tikel te schrijven over de moeizame subsidierelatie die er tussen Joris Ivens en de
Nederlandse regering bestond naar aanleiding van diens onafhankelijkheidsfilm
Indonesia Calling! en zijn jarenlange werk achter het IJzeren Gordijn. Haanstra
schreef het artikel en begon met de woorden: ‘Ik hoor niet tot degenen, die jui-
chen om alles wat in Skoop staat geschreven. Ook zie ik Skoop niet als het
Spook, dat maar zo gauw mogelijk moet verdwijnen. Hoe was het ook anders te
verwachten van iemand, die bekend staat om zijn “milde kijk” op het leven.’17

In het volgende nummer publiceerde Skoop een zeer kritische collectieve be-
spreking van Alleman, waarin verslag werd gedaan van een tocht die de voltallige
redactie met frisse tegenzin had ondernomen naar het Alhambra, waar de film al
in zijn zeventiende week liep. Na hem nog eens te hebben bekeken concludeer-
den de redacteuren op één na dat hij ‘oneerlijk’ was en bleef en dat er een ‘kwalijk
spelletje’ werd gespeeld met de mensen die in beeld werden gebracht. Pim de la
Parra kon nog wel waardering opbrengen voor enige formele kanten van de film.
Zijn aversie betrof vooral de inhoud: ‘Alleman toont misschien niet hét gezicht
van Nederland, maar wel juist die trekken die mij niet bevallen.’ ‘Die rotjon-
gens,’ zei Haanstra toen hij Skoop onder ogen kreeg.18

In de sterretjesrubriek van het blad kreeg Alleman van alle redacteuren een nul,
behalve van Wim Verstappen, die de film verdedigde en zijn vrienden voorhield:
‘Omdat men zelf proza wenst te schrijven, hoeft men het vers nog niet bij voor-
baat te veroordelen.’ Verstappen sprak zelfs bijzonder lovende woorden toen hij
de discussie over Alleman in een historisch perspectief plaatste: ‘De hele situatie
doet mij denken aan Méliès die in 1902 erg in trek was, waarvoor in 1910 iedereen
zijn neus ophaalde, omdat het toen vieux jeu was. Maar wij zien tegenwoordig
nauwelijks het verschil tussen die late films en de vroege. Alleman is nu net zo ver-
ouderd als Méliès in 1910, maar dat doet eigenlijk aan de kwaliteit niks af.’19 De
Fransman Georges Méliès was een van de grondleggers van de cinema, maar raak-
te vergeten en begon een speelgoedwinkeltje, tot hij in 1928 werd herontdekt. 

Op de academie was Verstappen met zulke weidse gedachten een buitenbeentje.
Het idee dat verschillende richtingen gelijkwaardig naast elkaar konden bestaan
paste niet in de heersende atmosfeer. De stemming was: het nieuwe kan alleen
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groeien wanneer het oude ten onder gaat. Hierbij ging het niet zozeer om de po-
litieke of maatschappelijke strijd waarmee de jaren zestig vaak worden vereenzel-
vigd. Artikelen daarover komen in de eerste vier of vijf jaargangen van Skoop
nauwelijks voor. Het ging vooral om een artistieke omwenteling in de film. 

Eind jaren zestig is de opstandigheid van die tijd door de redactie van het hip-
pieachtige tijdschrift Hitweek eens treffend onderscheiden in de ‘onrechtstro-
ming’ en de ‘lachstroming’.20 Hoe vereenvoudigend ook, het brengt toch enige
lijn in de veelheid van jaren-zestig-verschijnselen. De onrechtstroming, dat wa-
ren volgens deze redenering degenen die zich in bewegingen en organisaties voor
de sociale of politieke strijd verenigden, zoals de studentenbeweging aan de uni-
versiteiten. De lachstroming wilde vooral kunnen doen waar ze zin in had zonder
dat haar wat in de weg werd gelegd. De Skoop-beweging op de Filmacademie ging
jaren vooraf aan die op de universiteiten en had er weinig overeenkomst mee.
Voor zover Skoop maatschappelijk te noemen viel, behoorde de groep eromheen
onmiskenbaar tot de lachstroming.21

Hoofdthema van de films die de nieuwe golf in de jaren zestig maakte was dan
ook het leven van twintigers en vroege dertigers die opgingen in relatieperikelen
en een vrijgevochten leven. Veel van deze films gingen kortom over het privéleven
van de makers. Een kort filmpje van Pim de la Parra over een Surinamer in Neder-
land en Wim Verstappens De minder gelukkige terugkeer van Joszef Katús naar het
land van Rembrandt uit 1966 waren de enige uit de nieuwe golf die aan de politieke
actualiteit raakten. Katús speelde aan de rand van de provobeweging, maar distan-
tieerde zich daar tevens van. Het gaat om de autonome mens die zich als het erop
aankomt niet met maatschappelijke bewegingen inlaat, zoals Katús in de film na-
drukkelijk verklaart.22 Niet onbelangrijk is ook dat de Skoop-generatie zich vooral
bezighield met speelfilm en experiment en weinig interesse had voor de docu-
mentaire. De bewondering van enkele redacteuren voor documentarist Ivens was
een geval apart: hij werd vooral gewaardeerd als een in hun ogen door de autori-
teiten miskende persoonlijkheid. 

De confrontatie in de filmwereld beperkte zich niet tot de vraag hoe je films
moest maken of waarover. Vooral voor de jongeren van de academie was het ook
een machtsstrijd. Vanuit hun perspectief was de gevestigde orde een vesting die
stormenderhand moest worden genomen. Afgestudeerden konden tot hun on-
genoegen moeilijk financiering krijgen voor meer dan een korte film: in de sub-
sidiecommissies overheerste de opvatting dat ze beter eerst als hulpje bij iemand
met meer ervaring konden gaan werken.23 Bert Haanstra behoorde in hun ogen
tot het establishment, alleen al omdat hij vrijwel algemeen werd beschouwd als
Nederlands belangrijkste of in elk geval succesvolste regisseur en bovendien lid
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was van de Adviescommissie Film van de Raad voor de Kunst, die een deel van
de filmgelden verdeelde. Dat hij na een ijverig begin vrijwel nooit meer op de
vergaderingen van deze commissie kwam, was niet algemeen bekend.24

Een van de leden van de oppositie, filmmaker en journalist Ab van Ieperen,
die met zijn in stencilvorm uitgegeven publicatie Nederlandse film en filmers ‘65

indertijd een spreekbuis van de jonge honden was, schreef in de jaren negentig
terugblikkend: ‘Mogelijk meer dan elders betekent in Nederland elke film die
wordt gemaakt dat een andere film níet wordt gemaakt. Succes van een collega
is derhalve zelden aanleiding tot vreugde, want dat kan zijn herkansing op korte
termijn vergroten en daarmee jouw toekomstig emplooi nóg langer verdagen.
Andermans flop geeft dus reden tot leedvermaak, maar ook extra zorg, want hij
is nadelig voor het krediet van de Nederlandse film in algemene zin, bij geld-
schieters, critici en bioscoopbezoekers. Vijfendertig jaar geleden was de situatie
niet wezenlijk anders, behalve dat er twee films per jaar werden gemaakt in plaats
van twintig. Er hoefde maar één regisseur ten val te worden gebracht om ruimte
te maken voor de nieuwe lichting met een diploma van de filmacademie: Bert
Haanstra. In alle eerlijkheid was ik al overtuigd van “Haanstra moet weg” zonder
dat ik zijn werk kende.’25 Skoop-redacteur Wim Verstappen zei het anders: ‘We
dachten echt dat als we niks zouden schrijven, er ook nooit iemand van ons ge-
hoord zou hebben en we dus nooit aan de bak zouden komen als filmmakers.’26

De kritiek die de studenten uitten op Alleman, werd gedeeld door enkele geves-
tigde recensenten van dag- en weekbladen. Blokker onthield zich in het Algemeen
Handelsblad van commentaar. De recensie in deze krant was van theatercriticus
Wim Boswinkel, die  schreef dat Haanstra geen visie had en mensen alleen zag als
filmische anekdotes. De film was naar zijn mening provinciaal en conventioneel.
Hij vond het jammer dat de regisseur ‘niet de moed heeft gevonden, de merk-
waardigheden van zijn (en ons) volk uit te diepen’.27 Ook de recensent van Het
Vaderland, Hans Saaltink, had zware kritiek: de montage was wel briljant en de
film best leuk, maar hij was burgerlijk en zijn monotonie ontlokte de bespreker
af en toe een geeuw. Door het eenzijdig rooskleurige beeld dat erin werd gege-
ven, was het ‘een loos en waardeloos document’.28 Een paar weken later uitte Vrij
Nederland-redacteur Rinus Ferdinandusse zich in zijn blad in dezelfde trant.
Meer dan de studenten van Skoop richtten mensen als Blokker en Ferdinandusse
hun blik op de hele samenleving. Ze hielden zich niet alleen met film bezig maar
ook met journalistiek en ze waren actief op de televisie. In diezelfde dagen schop-
ten ze vrolijk maar hard tegen heilige huisjes in het omstreden satirische vara-te-
levisieprogramma Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Daartegenover stak het
tevreden beeld van Nederland dat in Alleman werd gegeven natuurlijk scherp af.  
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Vanuit zijn jaren-vijftig-humanisme vond Haanstra het juist constructief de goe-
de kanten te laten zien, een houding die wel voor een gebrek aan visie werd gehou-
den, maar die uitdrukking was van een diepe overtuiging. Zijn optimistische kijk
op de dingen paste in de wederopbouwmentaliteit die – hoewel dit door de critici
uit de jaren zestig vaak is miskend – een vorm was van brede maatschappelijke be-
trokkenheid van de Nederlandse bevolking. Pas in de loop van de jaren zestig
kwam een andere maatstaf voor sociaal bewustzijn op de voorgrond te staan: en-
gagement, waaronder het activistisch uitdragen van maatschappijkritiek werd
verstaan. En een activist was Haanstra niet, ondanks zijn stem voor PvdA en psp,
zijn lidmaatschap van het comité van aanbeveling van de Paasmarsen voor de Vre-
de en zijn voorbereidingen voor een film tegen de atoombom met polemoloog
Bernard Röling. Wat de kloof met zijn critici vergrootte, was dat hij allesbehalve
een intellectueel was. Hij was een visueel ingestelde figuur die intuïtief te werk
ging en zelden diepgravende beschouwingen ten beste gaf in teksten of toespra-
ken. Tot theoretiseren was hij niet erg geneigd en hij las vrijwel alleen wanneer
dat voor een project waaraan hij werkte vereist was. Toch was zijn visie op mens
en wereld duidelijk omlijnd. Dit lijkt een tegenspraak, maar zoals de historicus
E.H. Kossmann eens zei: ‘Ieder denkend mens probeert zijn bestaan waarschijn-
lijk op grond van een levensopvatting een zekere vorm en continuïteit te verschaf-
fen. Niet ieder echter voelt de noodzaak die te expliciteren en te legitimeren.’29

Haanstra’s humanistische en pacifistische wereldbeschouwing kwam zonder veel
woorden tot uiting in zijn levenshouding en zijn films.

De afwijzing van Zoo en Alleman was onderdeel van algemenere bezwaren tegen
zowat de hele oudere filmgeneratie in Nederland. Algauw ontstond het beeld
van één grote samenhangende stroming die de Nederlandse film decennialang
had bepaald en waarmee moest worden afgerekend. Om te beginnen behoorden
de gevestigde filmcritici daartoe, vooral die van Filmforum, die in Skoop dan ook
fel werden aangevallen.30 Zij waren inderdaad de erfgenamen van het aloude ge-
dachtegoed van Menno ter Braak waarin een filmer kunstenaar moest zijn, de
vorm in de film alles was en het montageritme als de ultieme uiting van artistici-
teit gold. Interesse in de werkelijkheid was in dit kader voor een filmkunstenaar
weinig relevant. De recensenten van Filmforum waren in het werk van Neder-
landse regisseurs voortdurend op zoek naar de praktische uitvoering van deze
theorieën en waren enthousiast wanneer ze die ook vonden. Maar de jonge garde
had sterk de neiging de theorieën uit Filmforum gelijk te stellen aan de praktijk
van de oudere filmmakers, terwijl beide in werkelijkheid beslist niet samenvielen.

179



Deze ouderen waren vooral documentaristen, want op speelfilmgebied had Ne-
derland in de voorafgaande jaren zo weinig tot stand gebracht dat er nauwelijks
tegen te opponeren viel. Aan de speelfilms van tussenfiguur Fons Rademakers gaf
de redactie van Skoop het voordeel van de twijfel en verder had je dan Haanstra
voor speelfilms én documentaires. De grootste verontwaardiging ontstond toen
academiestudenten de set van De overval bezochten: terwijl er in ons land al zo
weinig speelfilms tot stand kwamen, werd die ene ook nog aan een Brit overgela-
ten.31 Een handicap bij het ontwikkelen van kritiek op de documentaires van de
oude garde bleef dat de studenten aan de Filmacademie er eigenlijk nauwelijks in-
teresse voor hadden. Niet alleen schreven ze in Skoop zelden over documentaires
– behalve die van Joris Ivens –, uit het hele blad blijkt dat ze begeesterd waren door
de internationale speelfilm: de Franse, de Italiaanse maar ook de Amerikaanse.
Hun kritiek op de oude documentaristen was wel emotioneel, maar ook opper-
vlakkig. Het waren vooral anderen die een meer structurele kritiek ontwikkelden. 

Hierin speelde Jan Blokker een belangrijke rol. Veertig jaar later zei hij in de
televisieserie Allemaal film: ‘Er is geen relatie met de maatschappij, er is geen
spoor van wat je later zou noemen engagement in die films.’32 In het al genoemde
artikel in Kunst van nu merkte hij indertijd op dat in de Nederlandse documen-
taire ‘steeds minder het wat en steeds meer het hoe’ nummer één was geworden.
‘Deltawerken, landaanwinningen, inpolderingen en bouwnijverheden werden
in Nederland – vanouds gereputeerd vanwege een “documentaire school” – ob-
jecten van beeldpoëzie, aanleiding tot filmkunstigheden, voorwendsels tot artis-
tieke expressies waarin de eigenlijke voorlichting verdronken raakte.’ 

Haanstra’s Delta Phase I vond hij hierop overigens een uitzondering. In 1966

schreef Blokker in Skoop over ‘de vijf jaar geleden nog zeer courante klacht, dat
in de Nederlandse (korte) film geen mensen voorkwamen’. En hij vervolgde:
‘De hele na-oorlogse generatie – Haanstra, Van der Horst, [Charles Huguenot]
Van der Linden, noem ze maar op – heeft zich mensloos door een gesmeerde car-
rière heen geslagen: ze filmden stenen en dijken en vogels en molens en oliebo-
ringen en zuiderzeewerken en delta-prestaties, en af en toe monteerden ze er een
kop van een boer of een arbeider tussendoor, maar die waren dan ook nauwelijks
als mens gezien, eerder als “bouw”-elementen in het arbeidsproces dat een grote
zaak diende.’33 In hetzelfde Skoop-artikel beschreef hij de periode 1930-1960 als
een samenhangend geheel, dus van de Filmliga tot en met Haanstra en Van der
Horst. Aan de vooroorlogse en de naoorlogse Nederlandse documentaire wer-
den zo gemeenschappelijke kenmerken toegeschreven. 

In 1968 werd Blokker hoofd informatieve televisieprogramma’s bij de vpro.

Daar kwam ook de iets jongere collega Hans Keller als filmmaker in dienst. Keller
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zou in de loop der jaren nog geregeld terugkomen op de ‘Hollandse documentai-
re school’. Volgens hem ging het ‘bij Van der Horst en Haanstra ook helemaal niet
om intermenselijke tegenstellingen. Het ging eerder om “metaforische” mensen
of om dé mens.’34 Anders gezegd: volgens Blokker en Keller ging het bij de oude
garde om de mens als abstractie, als instrument in dienst van de filmische vorm-
geving of van een groot verhaal. Die vormgeving werd bepaald door montage en
beeldrijm, het grote verhaal door de naoorlogse wederopbouw en verschijnselen
als de strijd tegen het water, visserij, scheepvaart en Hollandse luchten. Een redac-
teur van het filmblad Skrien vatte de zaak in 1971 zo samen: ‘Het oude Hollandse
schoolwerk (in de zin van een stijl waarbij de ruige, gegroefde bonken, zich net
niet door de laatste golf van hun vissersboot laten slaan).’35

Een vergelijkbare kijk op de naoorlogse documentaire is te vinden in het boek
De documentaire film 1945-1965 van mediahistoricus Bert Hogenkamp. Hoewel
hij terecht relativerend spreekt van een ‘etiket’ dat uitermate geschikt bleek ‘om
een groep filmmakers zonder gemeenschappelijk manifest en met uiteenlopen-
de stijlen te typeren’, brengt hij hen toch samen onder één definitie: ‘De films
van de “Hollandse Documentaire School” gaven weinig inzicht in de drijfveren
en aspiraties van de mensen die voor de camera kwamen – voor de cineasten wa-
ren zij vooral “metaforen” voor de wederopbouw of de strijd tegen het water.’36

De vraag die hieraan voorafgaat is echter of de ‘Hollandse documentaire school’
wel heeft bestaan.

Het begrip heeft nooit meer dan een wankele status gehad. Hoewel de uit-
drukking om de zoveel tijd opduikt, werd ze in de jaren vijftig en ook later onder
filmbeschouwers niet algemeen gebruikt. In de Nederlandse filmtijdschriften
van de jaren vijftig komt hij zelden voor, ook in artikelen die specifiek gaan over
de Nederlandse documentaire van die periode. Opmerkelijk is vooral dat het
blad Filmforum, dat het meest met de veronderstelde gedachtewereld van de
Hollandse documentaire school wordt geassocieerd, deze term niet of nauwe-
lijks hanteerde. Voor het ministerie van okw, dat de export van Nederlandse
films met verve bevorderde, had zo’n paraplubegrip in de publiciteit heel handig
kunnen zijn, maar in de bij het Filmmuseum bewaarde folders en brochures is
het niet te vinden.37 Een voorbeeld is het in vele talen door okw verspreide boek-
je Film van Charles Boost uit 1958. Ongeveer eenderde van de honderd pagina’s
gaat over de naoorlogse documentaire uit ons land, maar van een Hollandse do-
cumentaire school is geen sprake. Internationaal werd de aanduiding evenmin
gangbaar. Ze komt niet voor in het standaardwerk van de Amerikaan Erik Bar-
nouw, Documentary. A History of the Non-Fiction Film (1974), en evenmin in het
boek van de Brit Peter Cowie Dutch Cinema. An Illustrated History uit 1979.
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Toch gaan beide auteurs uitvoerig in op de Nederlandse documentaire van de ja-
ren veertig en vijftig. Het boek van Cowie was decennialang het enige Engelsta-
lige overzicht van de Nederlandse filmgeschiedenis van enige omvang. De Britse
auteur – en regisseur van De overval – Paul Rotha schrijft in de herziene editie
van zijn invloedrijke filmgeschiedenis The Film Till Now uit 1960 kort wat over
de naoorlogse Nederlandse documentaire, maar van een Hollandse documen-
taire school wordt ook daar niet gesproken. 

De oudste vindplaats van de term die Bert Hogenkamp ontdekte, was een ar-
tikel dat filmjournalist Hans Saaltink eind september 1952 schreef over Haan-
stra’s Dijkbouw.38 Dat was een kleine vijf maanden na het festival van Cannes,
waar vier Nederlandse documentaristen hun gezamenlijke prijs hadden gekre-
gen voor ‘continue inspanningen van Nederland op het gebied van de docu-
mentaire’. Het ligt enigszins voor de hand te veronderstellen dat de term op of
rond dit festival is ontstaan, hoewel daar tot op heden slechts één concrete aan-
wijzing voor is. Volgens Hans Keller heeft festivaldirecteur Favre le Bret zelf ver-
klaard er de uitvinder van te zijn geweest.39 Aan de andere kant noemt de ook
goed geïnformeerde Cannes-bezoeker B.J. Bertina de Fransman niet als schep-
per van het begrip, hoewel Bertina de ontvangst van de Nederlandse documen-
taires op het festival meermaals kleurrijk heeft beschreven.40

Herman van der Horst paste nog het best in het beeld. Zijn poëtische en vaak
ook dramatische beelden en montages verraden een grote hartstocht voor het me-
dium film, waaraan de werkelijkheid niet zelden ondergeschikt werd gemaakt.
Haanstra noemde in de jaren negentig het verschil tussen hem en Van der Horst
‘Hermans neiging tot romantiseren’. De Utrechtse studente Simone Brouwers
vroeg hem toen om commentaar op haar scriptie over Van der Horst. Hij ant-
woordde: ‘Op blz. 61 schrijft u: “De aantrekkelijke en collectieve eigenschappen
die de cineast [Van der Horst] toeschrijft aan het begrip arbeid, komen ook naar
voren in de visserijfilms ’t Schot is te boord en Vieren maar. Het sterkst blijft de in-
druk van Stoere Knapen.” In mijn film De stem van het water liet ik een zeevisser
zijn hart luchten over zijn werk: Hij zegt terwijl hij aan ’t roer staat: “Wij noe-
men dit een leven van soep. Als ik jong was, een jaar of 17, dan koos ik dit vak
nooit meer! Bij de mensen aan de wal is ’t om 6 uur taptoe. Dan is ’t gedaan. Ze
kleden d’r eigen aan, ze wassen d’r eigen en ze hebben nog een hele avond vóór
zich. Maar wij zitten dag en nacht te ploeteren om overeind te blijven. Dat zit er
allemaal in. Dus: als ik mocht kiezen als ik jong was: nooit meer!” Zo’n tekst
geeft wel een andere kant van de zaak, waardoor dat stoere maar relatief is. ’t Is
uiteraard maar wat je wilt tonen, maar ik vind die tekst wél verhelderend. En ei-
genlijk krijg je nog extra respect voor die kerels.’41 Weliswaar is de hier nog te be-
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spreken film De stem van het water van later datum dan Van der Horsts visserij-
films, ook in werk van Haanstra uit de jaren vijftig wordt de arbeid met meer
nuchterheid uitgebeeld, met Dijkbouw als uitzondering.  

Maar zelfs ten aanzien van Van der Horst was de kritiek van de nieuwe lich-
ting op diens gebrek aan betrokkenheid wat overdreven. Nog in een documen-
taire die Hans Keller in 1994 over de oude meester maakte onder de titel Voetno-
ten bij een oeuvre, verwijt hij deze tijdens de oorlog als directeur van het Texels
Museum een film over de Texelse natuur te hebben gemaakt, waaruit maat-
schappelijke desinteresse zou blijken. Ook in Van der Horsts esthetische gericht-
heid en soms nogal archaïsche sfeer – hij filmde Amsterdam in 1964 alsof daar
geen gemotoriseerd verkeer was – zag Keller het ontbreken van een relatie met de
hedendaagse realiteit. Hier zit enige waarheid in, maar tegelijk speelden veel
films van Van der Horst in hun tijd wel degelijk een maatschappelijke rol: ze gin-
gen over de naoorlogse wederopbouw en droegen, hoe bescheiden misschien
ook, bij aan het elan waarmee die ter hand werd genomen. Een ‘grote zaak’, zoals
Blokker zei, dat weer wel. Bij de jongere generatie waren er overigens ook die Van
der Horst bewonderden. Johan van der Keuken zei in 1960: ‘Onder de Neder-
landse documentaristen is hij de grootste en eigenzinnigste persoonlijkheid.’42

In de televisieserie Allemaal film – niet altijd even diepgravend, wel belangrijk in
het verbreiden van idées reçues – wordt ter introductie van de ‘Hollandse docu-
mentaire school’ meegedeeld dat deze twee voormannen had, Bert Haanstra en
Herman van der Horst, en dan: ‘De wederopbouw is hun onderwerp.’43 Een bou-
de uitspraak, want hoewel Haanstra wat mentaliteit betreft zeker paste in de sfeer
van herrijzend Nederland, heeft hij nooit één film over de wederopbouw ge-
maakt.

Ook de andere kenmerken die aan de ‘school’ worden toegeschreven, zijn
slechts af en toe in zijn werk terug te vinden. Eigenlijk signaleerde ook Jan Blok-
ker dat, toen hij in 2007 in Rolf Orthels film Over Haanstra opmerkte dat de re-
gisseur langzamerhand uit de Hollandse school was gegroeid. ‘Daar heeft vooral
zijn samenwerking met de filmdienst van de Shell een grote rol in gespeeld,
waarin hij dus veel meer naar de documentaire groeide en van die Hollandse
school af.’ Met ‘documentaire’ bedoelde Blokker hier, zo legde hij uit, een film
‘in de informatiezin’. Dit was een meer genuanceerde beschrijving van de ge-
schiedenis dan hij bij eerdere gelegenheden had gegeven. Wanneer we bedenken
dat de Shell-invloed op Haanstra al in 1951 begon en de laatste door hem geregis-
seerde Shell-film werd voltooid in 1955, komen Blokkers woorden erop neer dat
hij in het eerste stadium van zijn filmloopbaan al langzaam van de ‘school’ af
groeide.44
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En zo langzaam ging het niet. Om dat te zien moeten we terugkeren naar de films
zelf, niet enkele bekende, maar allemaal. Wie Haanstra’s werk uit de periode van-
af De Muiderkring herleeft uit 1949 tot aan Alleman uit 1963 doorneemt, ziet een
zeer gevarieerd geheel. Alleman wordt hier als scheidslijn genomen, omdat toen
de kritiek op Haanstra in volle omvang losbarstte. Op zoek naar wat de critici
metaforische mensen noemden, zien we in Spiegel van Holland menselijke schim-
men in dienst van een licht abstracte vormgeving. In Panta rhei komen helemaal
geen mensen voor maar staan de dingen grotendeels in dienst van de vorm. Dijk-
bouw, de film van Haanstra die het meest verwant is aan de vooroorlogse avant-
garde, is sterk vormgericht en toont nog de ruige, gegroefde werkers waarin je ‘de’
arbeider kunt herkennen. Op een heel andere manier staan de mensen in …en
de zee was niet meer ten dienste van vorm én visie: als acteurs in een kleurrijk ta-
bleau vivant. Ten slotte kan ook bij Glas en Zoo worden gezegd dat het hierin pri-
mair gaat om vormgeving door montage, waaraan mens en dier ondergeschikt
zijn – al geven ze daar in één moeite door wel degelijk ook een visie op. Al deze
films beslaan samen ongeveer anderhalf uur, terwijl het werk van Haanstra uit de
periode vóór Alleman in totaal ruim acht uur film omvat. 

De resterende zesenhalf uur voldoet niet of nauwelijks aan wat kenmerkend
wordt genoemd voor de Hollandse documentaire school. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de vier oliefilms uit de productieserie en voor Strijd zonder einde, Over glas
gesproken en Delta Phase I. Ze zijn gemaakt ten dienste van de inhoud, nuchter,
vakkundig en weliswaar met gevoel voor het filmische, maar zonder gezocht es-
theticisme en zonder een grote zaak in het middelpunt. Zelfs de Shell is in de
Shell-films geen grote zaak. Ook het beeldrijm wordt in deze films functioneel
gebruikt. Dat in Delta Phase I een paar keer heen en weer wordt ‘gerijmd’ tussen
miniatuurcaissons in het Waterloopkundig Laboratorium en echte caissons in
het Veerse Gat, is om te demonstreren hoe alles werkt: een mooie vondst met een
educatieve functie. Delta Phase I is opgebouwd rond één individu en het centrale
thema van Rembrandt, schilder van de mens is de uniciteit van de kunstenaar en
van de mensen die hij schilderde. ‘De mens’ komt hier niet naar voren in de ab-
stractie maar juist in de kleinigheden, zoals ook Alleman bij uitstek de film werd
van de menselijkheid die tot uiting komt in het detail. De speelfilms Fanfare en
De zaak M.P., blijven ondanks in het oog springende beelden en montagehoog-
standjes in de eerste plaats geacteerde, verhalende films, waarin de vorm meestal
het allesbehalve grote verhaal volgt. Ze gaan over de komische betrekkingen tus-
sen een aantal individuen, niet over ‘de’ boer, ‘de’ cafébaas of  ‘de’ Brusselse
schoonzoon, al leidt het genre van de komedie nu eenmaal niet tot diep graven
in de ziel van de personages. 
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Bert Haanstra is niet in een hokje te passen. In een onbewaakt ogenblik heeft hij
eens gezegd: ‘Ik vind ook niet dat ik een eigen stijl heb.’45 Al is dat niet waar, hij
was inderdaad een pragmatisch filmer, zich aanpassend aan de omstandigheden
en het onderwerp. Wat bleef was een superieure montage, oog voor schoonheid,
de speciale blik waarmee de camera wordt gericht op veelzeggende details, hu-
mor en de positieve grondhouding waarmee de wereld en de mensen tegemoet
worden getreden.

Wanneer we bedenken dat Haanstra en Van der Horst gelden als de twee voor-
naamste vertegenwoordigers van de ‘Hollandse documentaire school’, terwijl
het grootste deel van Haanstra’s werk er niet toe gerekend kan worden, wordt de
school al een schooltje. Ook het werk van de meeste andere documentaristen uit
die tijd was gevarieerder dan is gesuggereerd. Het betrof een productie van vele
honderden documentaires,46 niet alleen het handjevol standaardfilms dat altijd
weer als voorbeeld is en wordt aangehaald, met als toppunt van gruwel Charles
Huguenot van der Lindens korte film Bouwspelement. Dat de nieuwe lichting
van de jaren zestig te veel de neiging had het werk van de voorgangers als één ge-
heel met gemeenschappelijke kenmerken te beschrijven, is voor een deel te ver-
klaren uit de dynamiek van het conflict, de machtsstrijd, maar onterecht blijft
het. De Hollandse documentaire school is een mythe.

Sommige eigenschappen die aan de school werden toegeschreven waren weer wel
reëel, maar niet specifiek voor Nederlandse documentaires: ze golden voor het
grootste deel van de internationale documentaireproductie van voor 1960. Wan-
neer critici zeiden dat zulke films uit de jaren vijftig weinig inzicht gaven in de
drijfveren en aspiraties van individuele mensen, dan is dat ten dele waar. Het di-
rect sprekende individu komt er niet vaak in voor en iemand die zijn diepste zie-
lenroerselen onthult daardoor ook niet. Dit had veel te maken met de beperkin-
gen van de techniek. Camera’s moesten gedwongen door de lichtomstandigheden
en de ongevoeligheid van het filmmateriaal vaak op statief, de geluidsrecorders wa-
ren van een zodanige omvang dat verplaatsen tijdens de opnamen moeizaam ging.
Beeld en geluid werden los van elkaar vastgelegd – synchronisatie tijdens de op-
name bestond nauwelijks – waardoor nabewerking in de studio nodig was. Als
er al levend sprekende mensen werden opgenomen, hadden ze door al deze be-
lemmeringen zo weinig bewegingsvrijheid dat hun weinig spontaniteit restte. In
Engeland hadden Arthur Elton en Edgar Anstey in het vooroorlogse Housing
Problems mensen in hun eigen omgeving sprekend gefilmd, pionierswerk, maar
de sprekers moesten wel stijf op dezelfde plaats blijven staan en wachten tot de
camera ging lopen. Wanneer er dan toch gepraat moest worden, werd daarom
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meestal meteen maar met professionele acteurs of amateurs in geregisseerde scè-
nes gewerkt, waardoor sommige documentaires trekken van een speelfilm kre-
gen. Internationaal werd deze methode veel gebruikt en ook in Nederlandse do-
cumentaires vond ze veelvuldig toepassing, bijvoorbeeld in Ytzen Brusses Boer
Pieterse schoot in de roos. Tot inzicht in het diepere gedachteleven van werkelijk
bestaande mensen leidde dit uiteraard niet. 

Rond 1960 vond er een omwenteling in de techniek plaats die het mogelijk
maakte directer en onder moeilijker omstandigheden te filmen. Er kwamen
wendbaarder camera’s, lichtere geluidsapparatuur, synchrone geluidsopname,
lichtgevoeliger filmmateriaal en zoomlenzen. Parallel hieraan kwam er een ver-
wachtingsvolle nieuwe theorie op over hoe documentaires voortaan gemaakt
dienden te worden. Veel jongeren werden beïnvloed door de ideeën van de vooral
in de Verenigde Staten ontwikkelde direct cinema. De overtuiging ontstond dat
de dingen nu eindelijk konden worden getoond zoals ze werkelijk gebeurden,
door lange shots, weinig montage, een camera die zichzelf wegcijfert (de fameuze
fly on the wall), opnamen bij bestaand licht en met direct, synchroon geluid. 

Zo’n lang shot, ononderbroken op één plaats gemaakt met gelijktijdig opge-
nomen levend geluid, eventueel met gebruik van een zoomlens, geeft wel een
groter gevoel van nabijheid en authenticiteit, er  staat tegenover dat het slechts
wat laat zien over dat ene beperkte onderwerp en niets over alles daarbuiten. De
‘oude’ methode, een geheel van gemonteerde fragmenten, kan wat laten zien
over aspecten die in dat ene shot per definitie buiten zicht blijven. De nieuwe
methode was niet beter dan de oude maar anders, zoals tegenwoordig weinigen
nog zullen tegenspreken. 

Beide methoden hebben hun eigen mogelijkheden om dichter bij de waar-
heid te komen en hun verschil is er vooral een van stijl.47 Bovendien hebben
maar heel weinig aanhangers van de direct cinema deze ook in zijn zuiverste vorm
gepraktiseerd, omdat ze zonder het lenen van oudere middelen snel in de proble-
men kwamen: zonder selectie, montage, interventie en toelichting is het vrijwel
onmogelijk een film te maken die de moeite van het bekijken waard is. Door-
slaggevend voor de waarachtigheid is niet de gevolgde methode, maar zijn de in-
houdelijke keuzen die de filmer maakt. Jan Blokker was in zijn artikel ‘Een film-
er moet wel liegen’ in Kunst van nu al zo verlicht vast te stellen dat ook de nieuwe
film niet de waarheid sprak. 

Sommige jongeren hielden zich grotendeels afzijdig van de kritiek op de oude-
ren. Johan van der Keuken ging na een opleiding aan de filmschool in Parijs zijn
eigen weg. Hij verkeerde meer onder schrijvers, musici en beeldend kunstenaars
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dan onder filmmakers. Eind jaren vijftig maakte hij zijn eerste korte films en
midden jaren zestig brak hij door met Beppie en Blind kind, twee films die in de
lijn lagen van de direct cinema. Maar zijn streven ging in een andere richting: zijn
ambitie was juist ‘vanuit de vorm’ te werken. In de jaren zeventig vatte hij het als
volgt samen: ‘Ik geloof dat elke film die bewust vanuit de vorm gemaakt is, ei-
genlijk fictie is. Ik probeer al heel lang de scheiding tussen fictie en documentaire
te doorbreken. […] Voor mij komt de materiële kant van de film op de eerste
plaats: een lichtstraal op een scherm. En wat er overgedragen wordt in dat bom-
bardement van licht op een scherm is altijd fictie.’48 Zo gezien is het begrijpelijk
dat hij minder behoefte had aan kritiek op de ouderen: wanneer zij zich met
filmkunstigheden hadden beziggehouden, zag hij daar geen bezwaar in. 

Verschillende afgestudeerden van de Filmacademie wendden zich intussen
tot Haanstra voor advies of een baan. Adriaan Ditvoorst, die spoedig een boeg-
beeld van de nieuwe golf zou worden met Ik kom wat later naar Madra, nam een
halfjaar na de incidenten rond Alleman contact op met de vraag of de regisseur
uit Laren hem kon helpen met het oog op ‘eventuele toekomstmogelijkheden in
het filmbedrijf’.49 Ook van Gied Jaspars, een van de oprichters van Skoop en later
redacteur van het vpro-programma Hoepla, kreeg Haanstra rond dezelfde tijd
een brief: ‘Iemand vertelde mij eens dat als je een slechte kritiek had gegeven op
een film van Haanstra, je er niet meer met hem over hoefde te praten. Zelfs wei-
gerde hij elk contact. Als er iemand door kan gaan voor het kraken van uw films
dan is het wel de redactie van Skoop, dus ik ook. Mij is echter gebleken dat boven
aangehaalde persoon een leugen vertelde en dat is de reden waarom ik deze brief
schrijf. Ik wil u bedanken voor het prettige onderhoud dat u ons hebt toegestaan
ondanks het feit dat ik nogal eens tegen u gevochten heb.’50

Skoop-redacteur Nikolaï van der Heyde draaide eveneens bij. Bert Haanstra
had in 1966 zijn eerste lange speelfilm Een ochtend van zes weken gezien, was daar
zeer over te spreken en had contact opgenomen met de maker. Van der Heyde
kreeg de indruk dat hij grote behoefte had aan contact met jongeren en er bloei-
de een hartelijke relatie op, die erin culmineerde dat Haanstra aanvankelijk pro-
ducent zou worden van To grab the ring, de volgende speelfilm van zijn nieuwe
jonge vriend. Dit ging niet door, maar de betrekkingen bleven goed, en in de ja-
ren zeventig was het volgens Van der Heyde oorspronkelijk de bedoeling dat
Haanstra Help, de dokter verzuipt! zou regisseren en Van der Heyde de productie
ervan zou doen. Maar Haanstra had zijn aandacht nodig voor zijn eigen projec-
ten en Van der Heyde deed zelf de regie van de doktersfilm.51

Meermaals sprak Haanstra zich waarderend uit over werk van de jongeren.
Hij voorspelde toenemende belangstelling voor films als Frans Weisz’ Het gang-
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stermeisje, uitte zijn bewondering voor Ik kom wat later naar Madra van Ditvoor-
st en spande zich in om subsidie los te krijgen voor een van de ‘Sad Movies’ van
Wim van der Linden en Wim T. Schippers. Voor de montage van hun korte film
Summer in the fields stelde hij zijn studio beschikbaar.52 Internationaal was hij
vooral getroffen door het werk van de Franse experimentele filmer Chris Mar-
ker. ‘Ik vind wat Marker doet schitterend, maar zolang het niet van mezelf is ge-
worden, pas ik het niet toe.’53

Maar toen Pim de la Parra en Wim Verstappen begin 1965 in een interview
met Het Parool zeiden dat ‘de gevestigde filmers’ probeerden hen ‘onder de
grond te werken’, schreef Haanstra in een boze open brief dat zo’n beschuldiging
getuigde van ‘onvoldoende geloof in zichzelf’. Dat er een beweging voor ver-
nieuwing was vond hij logisch, maar het ging hem te ver wanneer de oude gene-
ratie ‘als versleten en waardeloos opzij wordt gezet’.54 In een interview in 1966

vertelde hij dat hij het gevoel hield dat de jongeren tegen hem waren. Ondanks
zijn goede persoonlijke betrekkingen met een aantal van hen was dat ook wel een
beetje zo. In het wereldje kwam de vijftigjarige voorlopig niet meer af van het
imago van vermolmde oude man. 

Wim Verstappen vroeg zich in Skoop af of mensen die hun filmloopbaan bij hem
begonnen wel een toekomst hadden. Pupillen van Haanstra als George Sluizer,
Kees Hin, Jef van der Heijden en Rolf Orthel dreigden naar zijn mening tussen wal
en schip te raken omdat ze onder het goddelijk oog van de regisseur niet leerden zich
zelfstandig te ontwikkelen. Toen de Haagse Post het viertal om een reactie vroeg,
wierpen ze Verstappens stelling uiteraard verre van zich en het is een feit dat ze uit-
gesproken eigenzinnige filmmakers zijn geworden.55 Verstappen verkeek zich op
de meester-leerlingrelatie die er op een bepaalde manier zeker was. Haanstra ging
er inderdaad wel vanuit dat iemand met achttien jaar ervaring meer wist dan ie-
mand die net begon, maar dit ging gepaard met een haast pijnlijke angst iemand
tekort te doen. Bovendien heeft hij nooit geprobeerd navolgers te kweken en die
zijn er dan ook niet gekomen: hij had unieke talenten en proberen hem na te doen
kon alleen maar misgaan. George Sluizer had hij al acht jaar vóór Verstappens be-
schouwingen aan een zelfstandige regieopdracht geholpen en sinds die tijd werk-
te Sluizer als zelfstandig regisseur. Jef van der Heijden was ten tijde van Verstap-
pens artikel al geruime tijd zijn eigen eigenwijze weg gegaan. 

Twee jaar later was Haanstra ongewoon scherp. ‘De waardering indertijd voor
die Skoop-jongens was toch veel te groot,’ vond hij nu. Ze hadden een paar speel-
films gemaakt ‘die het niet gehaald hebben.Terecht niet. Als ze nou éérst eventjes
gewacht hadden en eerst 5 korte films gemaakt hadden? Was wat men hier in Ne-
derland voortbracht ook niet een slap, overjarig aftreksel van de op zichzelf al
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vervelende Franse Nouvelle Vague?’ En over de eerste Filmacademiegeneratie
concludeerde hij: ‘Er was gewoon te weinig persoonlijk talent, en tevéél beïn-
vloeding van wat “in” is.’56 Ook Haanstra kon in zijn gekwetstheid generalise-
ren. Hij had wel wat van een teleurgestelde vader die oprecht probeert zijn kin-
deren te helpen maar ruw wordt afgewezen of in het gunstigste geval wisselende
reacties krijgt.  

Dan was er nog wat de tussengeneratie genoemd kan worden. De ervaren jour-
nalist maar aankomend filmer Jan Vrijman, wat ouder dan de academiestuden-
ten, had indertijd gesolliciteerd naar de functie van regieassistent bij Alleman.57

Dat werd Kees Hin. Even later kwam het tot een scherpe rivaliteit tussen Haan-
stra en Vrijman toen het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk (crm) van allebei een film instuurde naar het Berlijnse filmfestival van
1962. Van de een was dat Zoo, van de ander de korte film De werkelijkheid van Ka-
rel Appel. De laatste werd als een voorbeeld van het nieuwe filmen beschouwd,
maar Haanstra uitte bedenkingen bij Vrijmans film, die volgens hem te veel geën-
sceneerd was.58 In zijn ogen stond Appel, met wie hij nog in de klas had gezeten
op de Rijksakademie, een show op te voeren voor de camera. Dat de spontaniteit
inderdaad deels illusie was, blijkt al uit de opnamen van Appels gezicht, gezien
vanaf het doek, dat er in werkelijkheid dus niet was. De discussie laat mooi zien
dat de tegenstelling tussen Haanstra en vernieuwers als Vrijman ingewikkeld lag.
Er zat immers wel wat in zijn suggestie dat Alleman meer observerend was dan de
Appel-film: wie was er nu de fly on the wall?

Hoe dan ook, niet Zoo maar De werkelijkheid van Karel Appel won de Gouden
Beer in Berlijn. Haanstra wist in die tijd niet beter of hij won overal hoofdprijzen,
en dat hij het nu moest doen met een door een jeugdjury toegekende prijs en de
prijs van de internationale organisatie van filmjournalisten was slechts een schrale
troost. Vrijmans Gouden Beer kwam bij Haanstra des te harder aan omdat de toe-
kenning totaal onverwacht was. Op het eerder gehouden festival van Oberhausen
was hij juryvoorzitter geweest, waardoor Zoo er buiten mededinging had moeten
draaien. Zijn film werd niettemin een publiekslieveling, terwijl De werkelijkheid
van Karel Appel volgens de verslaggever van Skoop bij de toeschouwers in Ober-
hausen ‘absoluut geen waardering’ oogstte.59 In Berlijn werd Haanstra hardhan-
dig geconfronteerd met het feit dat de nieuwe manier van filmen een eigen plaats
had veroverd.

De opluchting kwam een jaar later, toen hij met Alleman alsnog een Gouden
Beer won. Vrijman noemde Haanstra inmiddels zowel ‘in alles mijn tegenvoeter’
als een van onze integere, belangrijke filmers.60 In het literaire tijdschrift Podium
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prees hij Alleman om zijn vakmanschap, maar voegde eraan toe: ‘Nu moet ik me-
teen zeggen dat ik die mentaliteit – en dus die montage – verwerp.’ Want het was
een benadering ‘van de buitenkant. Je ziet duizenden en duizenden mensen in
deze film, maar je ziet nauwelijks een mens.’ Ook voor Vrijman was het ultieme
criterium voor een goede film dat de zielenroerselen van het eenmalige individu
er in het middelpunt werden gesteld, een uitgangspunt dat behalve uit filmtech-
nische ontwikkelingen ook kan worden verklaard uit een omslag in de samenle-
ving: in de jaren vijftig had de gemeenschapsgedachte overwogen, vanaf de jaren
zestig lag de nadruk meer op het individu en het maatschappelijke conflict. 

Vrijman beschouwde Alleman als een aansporing, want hij wist nu ‘enorm
duidelijk’ dat dit een manier van filmen was die hij niet wilde en hij werd ‘sterker
dan ooit gedwongen te formuleren wat ik dan wèl wil’. Tegelijk distantieerde hij
zich van de kritiek die Skoop op Haanstra leverde, omdat daarin ‘de gedachtewe-
reld van het nieuwe filmen ontbreekt’, waarmee hij doelde op het feit dat de
Skoop-redactie door haar gerichtheid op de speelfilm het documentairedebat
grotendeels had gemist.61 Hij schreef verzoenend aan Haanstra dat hij niet
meedeed aan de ‘belachelijke generatietegenstelling die steeds meer in de mode
komt’. ‘Tot een man als Van der Horst heb ik – hoewel ik hem nauwelijks ken –
artistiek altijd meer affiniteit gevoeld dan tot sommige “nieuwe” filmers.’62 Vrij-
man kon scherp zijn, maar ook genereus. Toen er in 1987 een reeks Haanstra-
films werd vertoond op de Nederlandse televisie, schreef hij de maker: ‘Nu we
achterelkaar al die films van je gezien hebben, dringt het pas goed door wat een
schitterend oeuvre je in je leven hebt opgebouwd… Ik neem diep mijn pet af
voor je en ben er trots op dat ik me je vriend mag noemen.’63

Regisseur Louis van Gasteren, die al in 1952 met Theo van Haren Noman zijn
eerste documentaire Bruin goud had gemaakt, behoorde ook niet meer tot de
jongeren, maar bewoog zich al in de jaren vijftig in het non-conformistische
Amsterdamse kunstenaarswereldje.64 Op zijn geheel eigen wijze bleef hij met zo-
wel de opposanten als met Bert Haanstra in contact. Toen de ptt in 1960 een
film over de automatisering van de telefoondienst wilde laten maken werd van-
uit Laren doorverwezen naar Van Gasteren in Amsterdam, die twee jaar later de
fraaie documentaire Warffum 220562 afleverde. Weer enkele jaren daarop, toen
Van Gasteren geen vergunning van de machtige Bioscoopbond kreeg om een
filmproductiebedrijf te beginnen, klom Haanstra verontwaardigd in de pen om
te protesteren.65 Van Gasteren kwam als hij in de buurt was in Laren langs, waar
hij de kinderen met zijn luide basstem veel ontzag inboezemde. Veel later, op het
besloten feestje voor Haanstra’s vijfenzestigste verjaardag, was hij de enige colle-
ga die een toespraak hield en maakten de twee regisseurs nog samen een dansje
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op het oude lied Guantanamera, dat in de jaren zeventig een wereldhit werd.
Haanstra monteerde een scène voor Van Gasterens met geheimzinnigheid om-
geven onvoltooide film ‘Er is geen vliegtuig naar Zagreb’. Dit intrigerende Dr.
Strangelove-achtige fragment met Van Gasteren zelf in de hoofdrol, was in 2007

voor het eerst te zien in Over Haanstra van Rolf Orthel. 

Na het succes van Alleman ontving de maker uit verschillende landen voorstel-
len om er vergelijkbare films te komen maken. Een Israëlische variant trok hem
wel, maar ging niet door wegens financieringsproblemen.66 Hij begon te zinnen
op een mogelijkheid de Alleman-emotie in Nederland nogmaals aan te spreken,
al moest het wel met een documentaire die ánders was. De titel van de nieuwe
film was het eerste dat vaststond: De stem van het water, ontleend aan een gedicht
van Hendrik Marsman. 

Of het nu was onder invloed van de kritiek, door een verandering van binnen-
uit of gewoon omdat de technische mogelijkheden verbeterd waren, feit is dat
hij voor deze film een aanpak koos die deels aan de bezwaren tegen Alleman te-
gemoet kwam. Al tijdens de productie daarvan had hij aangekondigd dat hij de
verborgen camera voortaan niet meer zou gebruiken. Nu schreef hij in een sub-
sidieaanvraag dat het observerende karakter van Alleman een zekere ‘verdieping’
had uitgesloten, die wel mogelijk was wanneer mensen hun eigen verhaal voor
de camera vertelden.67 In De stem van het water zou de voice-over minder belang-
rijk worden en zouden mensen met een bijzondere relatie tot het water zelf aan
het woord worden gelaten. De film zou verschillende delen krijgen met elk een
afgerond thema. Daar tussendoor kwamen opnamen die dwalend door Neder-
land werden geschoten, met veel komische situaties die weer wel aan de humor
uit Alleman deden denken. 

Op voorstel van het Productiefonds voor Nederlandse Films werd het geen
zwart-wit-  maar een kleurenfilm. Het fonds stelde het geld voor de daarmee ge-
paard gaande extra kosten beschikbaar. In plaats van het Cinemascope-formaat,
waarop eveneens door het fonds werd aangedrongen, koos Haanstra Techniscope
ii, ook wel ‘low budget Cinemascope’ geheten, omdat het simpel de halve hoog-
te van het normale 35mm-filmbeeld nam en er bij de projectie geen anamorfe
lenzen68 nodig waren, zoals bij Cinemascope wel het geval was. Techniscope had
ook andere voordelen: terwijl voor Cinemascope loodzware camera’s met dito len-
zen nodig waren, kon in Techniscope zelfs met een draagbare camera worden ge-
draaid. Anton van Munster reisde met de camera’s speciaal naar Rome omdat ze
alleen daar voor Techniscope konden worden omgebouwd. In Italië werd het
systeem nogal eens gebruikt voor spaghettiwesterns. Het extra brede formaat
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eiste in de montage wel een heel ander ritme, signaleerde Haanstra al bij voor-
baat, en hij nam zich voor ‘een andere intensiteit na te streven’ om ‘daarmee een
nieuw facet in mijn werk te kunnen brengen’.69 Wat montage betreft kreeg De
stem van het water inderdaad een fundamenteel ander karakter dan Alleman. Er zijn
minder snelle beeldwisselingen in het met langere bewegingen gefilmde breedbeeld,
waarin de weidsheid van het waterlandschap, de deining van de golven en de omvang
van bepaalde onderdelen van de Deltawerken extra tot hun recht komen. Wie de
film later op televisie of op de officieel uitgebrachte vhs zag, miste een groot deel van
het effect, omdat het beeld links en rechts was afgesneden.

Voor de tocht door Nederland werd het kruisertje Capella aangeschaft en de re-
gisseur omringde zich met vaste krachten die ook bij Alleman betrokken waren ge-
weest: Anton van Munster: camera. Anton Koolhaas: adviezen. Simon Carmig-
gelt: commentaar, maar wel veel minder dan in Alleman. Nieuwe medewerkers
waren Rolf Orthel, regieassistent, en Ed Pelster, geluidsman. 

Trokken in Alleman krabbelende schaatsertjes de aandacht, ditmaal was het
een jongetje van een jaar of zeven dat bang was voor water. Aan het begin van de
film durft hij zijn hoofd niet onder water te steken tijdens de zwemles, ondanks
alle aanmoedigingen van een badmeester met een doordringende stem. Carmig-
gelt heeft de betekenis van deze scène op televisie eens mooi toegelicht: ‘Het is
een komische scène, maar het heeft ook iets tragisch. Dat kleine jongetje dat zo
bang is, dat jongetje is verschrikkelijk alleen op de wereld, op die boze wereld.
Hij alleen durft niet. Een drama voor dat kind hè. Die eenzaamheid van dat kind
werd eigenlijk nog geaccentueerd door het feit dat die man op de achtergrond,
die zwemmeester, die zegt dan met een beetje nasale stem: “Nou gaan we de
bloemetjes water geven.” Dat maakt de eenzaamheid van dat kind nog groter.
Die stem hoorde helemaal bij die boze wereld.’70

De scène, opgenomen in het Utrechtse zwembad Den Hommel, maakte in
zijn aandoenlijkheid grote indruk op het publiek en behoort nog altijd tot de ge-
denkwaardigste uit de Nederlandse cinema. In het eindshot van De stem van het
water zien we hetzelfde jongetje – een jaar later opgenomen – met ferme slagjes
naar de overkant zwemmen: ‘Daar gaat een kleine, bleke en toch nog dappere
Nederlander. Hij worstelde en bleef boven.’ Luctor et emergo: Nederland in een
notendop. Nog jaren stuurde het ventje, dat Johnny heette en de zoon was van
een rijwielhandelaar uit de Utrechtse wijk Kanaleneiland, tijdens zijn vakanties
een ansichtkaart naar Laren, met achterop: ‘En natuurlijk elke dag zwemmen.’
Later bleek dat het niet altijd gemakkelijk was in het moderne Nederland het
hoofd boven water te houden: toen een van de omroepen in de jaren negentig
contact zocht met de beroemdste filmzwemmer van het land, was deze net terug
uit een afkickkliniek.
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In de eerste montage van de scène in het zwembad was de badmeester ook in beeld
te zien. Een vriendelijk uitziende man, wiens verschijning het effect van de irri-
tante stem tenietdeed. Toen Carmiggelt en andere aanwezigen het resultaat za-
gen, zeiden ze meteen dat het beter was de beelden van die man eruit te gooien
en alleen zijn stem te gebruiken. Aanvankelijk verzette Haanstra zich daartegen,
misschien omdat hij het onvriendelijk vond jegens de badmeester. Later consta-
teerden de medewerkers dat hij het toch had veranderd. ‘Dus Nita heeft het ook
gezegd,’ zei Carmiggelt, ‘want daar luistert-ie naar.’71 De stem van het jongetje
werd in de studio ingesproken door een leeftijdgenootje uit Laren, want de her-
rie in het zwembad was te groot geweest om het origineel tijdens de opnamen op
band te krijgen. Voor Haanstra is direct geluid nooit een principekwestie gewor-
den: wanneer studiogeluid overtuigender was, gebruikte hij dat. 

In de loop van de film komen onder meer een zoetwatervisser, een zeevisser, een
roeier uit de Rotterdamse haven en een binnenvaartschipper aan het woord. Pa-
lingvisser Klaas Buitenhuis, woonachtig in Uitdam aan het IJsselmeer, filosofeert
meeslepend over het leven en over zijn vis. Aan een verslaggever vertelde hij dat
Haanstra een wensdroom in vervulling had laten gaan: ‘Anderen te laten zien hoe
mijn wereld is.’Volgens deze romanticus pur sang was er in de film wel wat te veel
geromantiseerd: het vissersleven was harder dan de regisseur liet zien. Bovendien
bleek uit krantenberichten dat Buitenhuis weliswaar in een gehucht van maar
103 mensen woonde en het grootste deel van zijn dag beroepshalve in eenzaam-
heid doorbracht, maar toch midden in de wereld stond, en dat laatste zag je in de
film niet. Hij deed op eigen houtje in heel Noord-Holland archiefonderzoek
naar lokale geschiedenis en was daarom zelfs al eens onderwerp van een televi-
siedocumentaire geweest.72

In een hyperdynamisch gedeelte van ongeveer een kwartier, waarin Haanstra
laat zien dat ook de breedbeeldmontage geen geheimen voor hem had, spat het
water van het doek. De hoofdrollen zijn voor de kapiteins van de skûtsjes van
Grouw en Heerenveen tijdens het jaarlijkse Skûtsjesilen. Op de Fluessen sloeg
de Grouwse skûtsje om. ‘Waar is vader?’ riepen de zoons van schipper Ulbe Zwa-
ga. ‘Hiero,’ riep Zwaga. Je hoefde ook niet lang te zoeken om tegen de echt-Ne-
derlandse althans Friese kleine heldhaftigheid aan te lopen. Het gedeelte over de
skûtsjes is aan de lange kant, waardoor het evenwicht in de film enigszins wordt
verstoord, maar toen zevenhonderd Friezen er in Heerenveen een voorvertoning
zonder geluid van zagen, was de zaal te klein: ‘De heren Pelster, Van Munster en
Orthel hebben de tekst gesproken, of liever gezegd, dat hebben ze geprobeerd,
want het was af en toe geen doen om over de kreten van enthousiasme heen te
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komen.’73 Voor het zover kwam, had Haanstra een conflictje achter de rug met
de Kommissie Skûtsjesilen uit Grouw, die verontwaardigd was nadat de Heeren-
veense Koerier had geschreven dat de regisseur tijdens de wedstrijd heimelijk had
gehoopt op een overwinning van Heerenveen, terwijl de verrader intussen ook
aan boord van het Grouwse skûtsje liet filmen! Ach, antwoordde Haanstra, je
moest, nadat je veertien dagen aan boord van het Heerenveense schip had geze-
ten, wel heel koudbloedig zijn als je je niet ergens deel gaat voelen van die be-
manning. Maar, voegde hij eraan toe, zijn vijftienjarige zoon Rimko meegere-
kend was de meerderheid van de crew juist voor Grouw geweest.74

Het meest spectaculaire werk voor de filmploeg waren de opnamen van een
reddingsoperatie op de Noordzee. Aanvankelijk hoopte Haanstra getuige te kun-
nen zijn van een echte reddingsactie bij stormweer. Hij legde contact met de be-
voegde instanties, maar er deed zich geen geschikte gelegenheid voor, zodat hij
besloot het over een andere boeg te gooien. Als nationaal filmmaker kreeg hij nu
alles gedaan en zo kwam in samenwerking met de Koninklijke Noord- en Zuid-
hollandsche Reddingmaatschappij, het Scheepvaartbedrijf Gruno, Slepersbedrijf
Bureau Wijsmuller en de Koninklijke Marine een grote enscenering tot stand. De
weerdiensten kondigden voor 26 februari 1966 stormachtig weer aan en de avond
daarvoor werd in Hotel Augusta in IJmuiden een briefing gehouden voor alle be-
trokkenen, van de Rijkshavenmeester tot en met de ‘gewonden’ die van een schip
in nood zouden worden gehaald. 

Op de kustvaarder Wodan, die voor IJmuiden op zee lag, zou met rookmachi-
nes en rookbommen een brand worden gesuggereerd. Doordat een van de rook-
bommen ontplofte, ontstond onverwachts een echte brand op het achterdek,
die snel weer kon worden geblust. Het leverde wel een slachtoffer met ernstige
brandwonden op, dat ijlings naar een hospitaal werd gebracht met de toch al
aanwezige helikopter. Voor de opnamen werden verder twee sleepboten, een
vliegtuig en de indertijd bij vrijwel elke Nederlander bekende reddingboot
Neeltje Jacoba ingezet, en zo werd voor Haanstra’s camera’s de bemanning van
de in rook gehulde Wodan ‘gered’ en het schip geborgen.75 Zelfs de toeschou-
wers die het nog niet in de krant hadden gelezen, konden vaststellen dat hier in
alle openheid een enscenering op touw was gezet, want een van de camera’s be-
vond zich op het rampschip.

In de Haagse bioscoop Metropole vond op 21 december 1966 de première van De
stem van het water plaats. Onder de honderden genodigden waren er veel die zelf
in de film voorkwamen. Verder konden een minister en een ex-minister en de re-
gisseurs Louis van Gasteren, Fons Rademakers en Jan Vrijman worden waarge-
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nomen en, volgens het dagblad De Tijd, ‘vele autoriteiten, geminirokte vrouwen
en twee in conducteurspakken gestoken leden van de Chinese ambassade’.76 Als
het aan Haanstra had gelegen was de experimentele korte film Body and Soul van
voormalig Filmacademiestudent Renee Daalder in het voorprogramma geko-
men, wat om onbekende reden niet lukte.77

Het publiek kreeg een film te zien met hetzelfde overtuigende Nederland-ge-
voel dat ook Alleman had gekenmerkt. Haanstra’s oog voor de schoonheid van
het landschap wordt al duidelijk onder de begintitels, waar enkele plaatsen langs
de kust afwisselend bij eb en bij vloed te zien zijn. Alleman was een doortimmer-
de eenheid geweest dankzij associatieve montage en beeldrijm. De stem van het
water was eerder een palet van afzonderlijke, elkaar opvolgde scènes. Het Tech-
niscope-breedbeeld was bijzonder geschikt voor het onderwerp en alleen al daar-
door werd De stem van het water een grootse film over Nederlands betrekkingen
met dat altijd aanwezige water. Daarop en daaromheen werden, dit keer zonder
verborgen camera, weer allerlei kleine eigenaardigheden van Nederlanders vast-
gelegd. Bij de portretten hing het resultaat sterk af van de inbreng van de geïn-
terviewde zelf. De palingvisser en diverse anderen weten treffende woorden te
vinden voor wat hen bezighoudt. 

De film werd weer een publiekssucces. De ruim 471 000 bioscoopbezoekers
waren voor een documentaire een indrukwekkend aantal, ware het niet dat er
naar Alleman meer dan drie keer zoveel waren komen kijken. Misschien was dit
verschil het gevolg van een soort Alleman-2-effect, hoewel het in feite om heel
verschillende films ging. Daarnaast deed de invloed van de televisie zich waar-
schijnlijk gelden: het aantal televisietoestellen en het aantal uren televisiezend-
tijd waren in Nederland in de tussenliggende jaren enorm toegenomen. On-
danks de kleuren en het breedbeeld als wapens in de concurrentie met de zwart-
wittelevisie voerde de grote bioscoopdocumentaire een bijna verloren strijd.
Haanstra’s volgende film Bij de beesten af was een van de weinige avondvullende
documentaires die nog met succes in de grote Nederlandse cinema’s draaide. 

Over Alleman had onder de besprekers vrijwel unaniem enthousiasme ge-
heerst. Hoe uitgebreid de kritiek erop hier eerder ook ter sprake is gekomen, in
de openbaarheid was ze indertijd slechts een randverschijnsel. Rond De stem van
het water was de verdeeldheid onder de recensenten aanzienlijk groter. De stu-
denten van Skoop, Jan Blokker en nog twee of drie geestverwanten van het eerste
uur hadden in de tussentijd bijval gekregen van besprekers die eerder door hen
waren bestreden. Hun opvattingen domineerden nu het discours onder film-
kenners in Nederland.78
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De felste kritiek op De stem van het water kwam van Volkskrant-recensent Berti-
na, voorheen een van de doelwitten van Skoop, maar nu zelf min of meer tot die
richting toegetreden. In het artikel voor zijn krant en in een artikel in het blad
Critisch Filmforum hield hij zich nog in, al beschuldigde hij Haanstra vrijwel van
plagiaat met de stelling dat deze had afgekeken bij Vrijman, Van Gasteren, Van
der Horst en documentarist Hattum Hoving, hoewel die zelf geen klachten had-
den. Waar een beeld voorkwam dat eerder was gezien, maakte Haanstra er toch
anders gebruik van. In het jeugdblad Wikor liet Bertina zich helemaal gaan en
deed hij vrijwel het hele oeuvre van de regisseur af als een reeks flauwe vondsten
van een ‘eenzelvige mandarijn’, een ‘schilderachtig, folkloristisch fenomeen.
Meer zeker niet.’ Van Dombrug voelde zich in Critisch Filmforum geroepen de
‘beschuldigende notities’ van zijn collega te bekritiseren. Haanstra zat samen
met Bertina in de jury van de toenmalige Van der Rijn Prijs, een prijs voor jong
Surinaams talent, maar trok zich terug omdat hij het onaanvaardbaar vond met
iemand samen te moeten werken die hem van plagiaat beschuldigde en had ge-
schreven dat hij ‘zó demonstratief parasiteert’.79

Van de andere kant namen ook degenen die in Haanstra geloofden nu na-
drukkelijker stelling. Wanneer een regionale krant het had over de ‘onzinnige
conclusies van tegenstanders van Haanstra’s werk’, was blijkbaar zonder uitleg
duidelijk waar het over ging.80 Landelijk gezien overheersten per saldo de loven-
de besprekingen van De stem van het water en ondanks afwijzing in enkele film-
rubrieken bleven de dagbladen en andere publieksmedia in hun ‘gewone’ ko-
lommen op altijd positieve wijze over hem berichten. 

Het meest opvallende stuk over De stem van het water kwam van Jan Blokker.
Hij sprak in het Algemeen Handelsblad van ‘veruit de briljantste film die hij
[Haanstra] ooit gemaakt heeft’ vanwege zijn technische perfectie, zijn ‘conse-
quente mooiheid’, zijn homogeniteit in fotografie en de integriteit van de regis-
seur. Zijn conclusie dat voor de regisseur ‘kunst altijd het maken van mooie din-
gen’ was gebleven, klonk dit keer eerder als compliment dan als kritiek. Het
weerhield de schrijver niet van een grondig commentaar op de zwakheden die
hij in de film zag. Zolang het om stoerheid en mildheid ging, zat het wel goed,
maar wanneer de duistere dreiging van het water aan bod kwam – de waters -
noodramp van 1953 en een oude man die in het water een middel ziet om zich
van kant te maken – had het heel wat indringender gekund. Maar ja, daar was
Haanstra nu eenmaal de man niet naar, aldus Blokker. Zijn belangrijkste kritiek
was dat de film niet verder doordrong tot de mensen die aan het woord kwamen.
Want de regisseur ging geen confrontatie met ze aan en probeerde ze niet te pei-
len, maar liet ze onbelemmerd aan het woord. ‘Hij vindt ze allemaal even aardig,
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hij abstraheert ze gelijkelijk tot Mensen – de mens achter de palingboer, de mens
achter de binnenschipper, de mens achter de weduwe van de februari-ramp.’81

Haanstra boorde inderdaad niet in de psyche van zijn personages, maar ie-
mand als Klaas Buitenhuis gooide zijn zielenroerselen er vanzelf mooier uit dan
een regisseur door intense bevragingen had kunnen bewerkstelligen. Buitenhuis
wordt juist door Haanstra’s terughoudendheid één uniek mens in plaats van ‘de’
mens, een ongewone figuur, die in zijn bespiegelingen over het eigen bestaan
ook aan algemeen menselijke dingen raakt, maar dat is wat anders. Het is ook
verder mogelijk Blokkers stelling om te keren: sommige interviews in de film
zeggen veel over de spreker zelf maar weinig over diens soortgenoten, met als
duidelijkste voorbeeld de roeier uit de Rotterdamse haven, die alleen al in zijn ij-
delheid een eenmalige figuur wordt.

Voor ingewijden was deze recensie vooral een tot Haanstra persoonlijk gericht
schrijven. Ze bevatte wel kritiek, maar was geen aanval meer. Blokker citeerde uit
de romancorrespondentie Heden Ik, Morgen Gij, die de schrijver Simon Vestdijk
en de dichter Hendrik Marsman samen hadden geschreven. Daarin zei Vestdijk:
‘Nu ik hierop doorga, valt me ineens in, waarom ik ook met jou niet intiem ben
geworden… Wat jou betreft: ik bedoel daarmee allerminst dat ik je onbedui-
dend zou vinden, maar je bent ééndimensionaal, je valt niet af en toe in afgron-
den van jezelf (die er misschien wel zijn), je zult nooit raadsels opgeven en wel-
licht ook geen raadsels oplossen, je bent óf een stijlvol gebouw… of een (in laatste
instantie niet minder) stijlvolle bergtop; de overgangen daarentegen, de buiten-
buurten, de gezellige omwegen, de zelfkant, de zwijnenkotten, in één woord, al het
klein en geniepig gedoe daar waar de mens op de natuur botst, en in en door die
botsing ontbindend, listig en vuil en brokkelig wordt, dat ontgaat je.’ Het was
een fraaie beschrijving van het verschil tussen Haanstra en Blokker, zoals de laat-
ste het zag. Dat Haanstra hierbij de Marsman van het verhaal was, mocht een
compliment heten. 

In de culturele sector kregen velen uit Haanstra’s generatie het eind jaren zestig
zwaar te verduren, van het Concertgebouworkest en de kopstukken van het
theater – Aktie Tomaat – tot en met Annie M.G. Schmidt, met wie Haanstra
ook weleens contact had. Voor jonge critici waren ze verdacht geworden. Gene-
ratiewisselingen gaan vaker met kritiek gepaard, maar tegen het einde van de ja-
ren zestig en in de jaren zeventig was de polarisering extreem. Haanstra had het
ergste toen allang gehad en hij mocht niet klagen vergeleken bij wat anderen
overkwam. Over het kinderboek Jip en Janneke van Annie M.G. Schmidt schreef
het linkse weekblad De Nieuwe Linie: ‘Suspecter kinderliteratuur bestaat er in
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Nederland niet.’ Het boek had ‘al bijna twee generaties vergiftigd […] Janneke,
die godvergeten trut, kan letterlijk niets.’ Janneke diende geëmancipeerd te zijn
en in 1972 riep de bekende tv-omroepster Jetta van Leeuwen van de vara  Schmidt
in een open brief in Vrij Nederland op te veranderen voor het te laat was: ‘We lie-
gen onze kinderen elke dag voor. Jip en Janneke hebben niet zo gedaan. Nee.
Misschien speelden ze wél vogeltje, en moest Janneke eitjes leggen. Maar… toen
heeft Janneke haar broek uitgedaan en toen zei Jip: “Heb jij niks, hoe kan dat,
heb jij niks in je broek, moet je bij mij kijken wat ik heb.” Toen heeft hij heel trots
zijn pikkie laten zien en toen is Janneke heel erg geschrokken. […] En daarom
Annie, moet jij nu opstaan, nú, want nú geloven ze je nog, en jij moet heel hard
roepen: “Jip en Janneke zijn dood, dood, dood!”’82

Eind jaren zestig schreef aankomend filmrecensent Frank Zaagsma nog eens
verontwaardigd in Skoop over Haanstra’s ‘knutselwerk aan de montagetafel’,
maar achteraf begreep hij: ‘Niemand had nog behoefte om zich tegen de Hol-
landse documentaire school af te zetten en mijn woede over de “dictatuur van de
snijtafel” kwam vijf jaar te laat.’83 Dit kan wel op twee manieren worden gelezen.
Voor sommigen was de kritiek zo vanzelfsprekend geworden dat discussie over-
bodig was. Had Skoop zich rond 1963 nog vooral beziggehouden met film, voor
de volgende lichting op de academie draaide het vooral om de klassenstrijd. In
deze geest verscheen er eind 1968 met Skrien een nieuw opstandig tijdschrift. De
redactie had gewoon geen interesse voor Haanstra, al was in 1973 nog wel een
keer in het blad te lezen dat hij ‘op konnotatief, dwz. associatief niveau zoveel la-
den opentrekt, dat de formele techniek en de illusionistische suggestie elkaar do-
delijk omstrengelen’. In het stuk, dat ook verder in deze stijl geschreven was,
werd met een beroep op de theorieën van de neomarxistische Franse filosoof
Louis Althusser uitgelegd dat Haanstra’s toen net uitgebrachte film Bij de bees-
ten af waardeloos was.84 Aan de andere kant was een aantal mensen inderdaad
positiever over hem gaan denken: wie hem leerde kennen, moest wel worden
aangestoken door zijn filmpassie en omgekeerd kon iemand in wie hij filmliefde
herkende, weinig fout bij hem doen.

In 1967 kwam C. Verolme scheepsbouwer uit, hoogtepunt uit een reeks docu-
mentaireportretten door Roelof Kiers, een van de baanbrekers van de Nederland-
se direct cinema.85 In deze film over de Rotterdamse werfeigenaar Cornelis Verol-
me, komen echter versneden interviews en commentaar voor, elementen die ei-
genlijk botsten met de leer. De direct cinema was een station dat in Nederland
tamelijk snel werd gepasseerd. Kiers behoorde vanaf eind jaren zestig tot de
smaakmakers van de vernieuwde vpro-televisie, waar jonge programmamakers
met verbazingwekkend weinig moeite de macht hadden overgenomen. Wat Kiers,
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Hans Keller en de anderen voor de televisie gingen maken, kreeg spoedig een ge-
heel eigen karakter. ‘We gingen de werkelijkheid te lijf met een “poëtisch raster”
en deden haar geweld aan, op zoek naar waarheid,’ zei vpro-regisseur Pieter Ver-
hoeff.86 Volgens Keller werden hun producties onder meer gekenmerkt door een
samengaan van hilariteit en ontroering.87 Keller was een van de weinigen die nog
weleens begonnen over de ‘Hollandse documentaire school’ en bepaalde opvat-
tingen die daar in de jaren zestig over waren ontwikkeld, bleven gemeengoed,
gewoon omdat niemand zich er nog echt in verdiepte.88 Net als de leer van de di-
rect cinema rond 1970 grotendeels achter de horizon verdween, behoorde ook de
confrontatie met de documentaristen van de jaren vijftig toen eigenlijk al tot de
verleden tijd.  
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