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11

een man met obsessies

Hij sleepte je mee in zijn enthousiasme en zijn diepe dalen



Haanstra op de plaats waar hij het liefste was: achter zijn montagetafel 
filmmuseum/bha



Al tegen het einde van de jaren vijftig had Bert Haanstra gedroomd van een eigen
studio en was hij op zoek geweest naar een huis met voldoende grond erbij om
dat te realiseren.1 Hij vond pas wat toen hij meer financiële armslag kreeg dankzij
het succes van Alleman. Acht weken na de première van deze film werd de mil-
joenste bezoeker geteld, waarna zijn accountant de te verwachten geldstroom
over het hele jaar 1964 alvast realistisch op meer dan 700000 gulden zuiver in-
komen schatte.2 Ook belastingtechnisch werd het nu raadzaam een grote inves-
tering te doen, want de mindere jaren die vooraf waren gegaan konden voor de
belasting lang niet volledig worden verrekend. Die lente kochten de Haanstra’s
aan de Verlengde Engweg 5 in Laren een bescheiden villa waarachter spoedig met
de bouw van een studio werd begonnen. ‘Toen wij hier voor het eerst kwamen za-
ten er net twee eekhoorntjes op de stoep. Ik was direct verkocht, en het huis ook,’
zei Haanstra.3

De Verlengde Engweg lag aan de bosrijke zuidkant van Laren en huize Haan-
stra zelf stond er half verscholen tussen het groen. Wanneer je de grote tuin be-
trad was het nog een meter of twintig lopen naar het huis met het rieten dak. Dit
dak begon meteen boven de ramen van de begane grond, zodat de kamers op de
eerste verdieping schuine wanden hadden. Het rustieke karakter werd geaccen-
tueerd door een houten afdakje met krullen boven de voordeur. Bekenden gin-
gen aan deze deur voorbij en liepen meteen door naar achteren, waar de deur van
de bijkeuken altijd open was, en vervolgens de keuken door naar de hal. Na de
roep ‘Is daar iemand?’ bleek meestal dat Nita in de woonkamer aan de ronde ta-
fel zat te lezen, borduren of televisiekijken met de hond Mira naast zich. 

Je kon via een paadje tussen de struiken door ook meteen verder lopen naar de
deels ondergrondse studio. Bij binnenkomst sprong de verlichte uitstalkast in het
oog, waar een aantal van de talrijke prijzen pronkte die Haanstra in de loop der
jaren had gewonnen. Via een wenteltrap ging het naar boven, naar het kantoortje
van de productiesecretaresse, waar in de bureaula altijd minimaal een halve slof
Roxy-sigaretten voor de regisseur klaarlag. Beneden waren de montagekamer, de
ruimte voor de geluidsmixage en een volledig geoutilleerd bioscoopzaaltje voor
ongeveer vijftien mensen, met houten wanden en authentieke bioscoopverlich-
ting. In de projectiecabine stond een 35mm-bioscoopprojector. De hele studio
was voorzien van up-to-date apparatuur. 
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‘Je kon blindelings de tuin in lopen,’ aldus Anton van Munster, die zelf ook in
Laren woonde, ‘en dan zat Bert achter de montagetafel of was met geluid of met
schrijven bezig. Altijd, behalve als er voetbal was. Hij maakte tijdens de produc-
ties werkdagen van negen uur ’s morgens tot twee uur of halfdrie ’s nachts, dag in,
dag uit.’4 De montageruimte was een soort eksternest. De rushes, door Haanstra
‘bouwsteentjes’ genoemd, werden daar in blikken en hangend aan lijnen rond de
Steenbeck-montagetafels verzameld, zodat de meester er zijn werk uit kon com-
poneren, eindeloos vooruit en achteruit draaiend tot hij het materiaal vrijwel uit
zijn hoofd kende. Alles werd eerst genoteerd op blokken kladpapier, zodat de
montage vaak in één keer goed was. ‘Als je zijn werkkopieën ziet, dan zie je nau-
welijks herstellingen in de beeldovergangen,’ aldus Van Munster.5

Haanstra’s kwaliteiten als editor zijn in vrijwel al zijn films te zien. Iedereen die
met hem heeft gewerkt roemt zijn vermogen op het oog tussen die twee beeldjes
te kunnen knippen waar een optimale aansluiting op een ander strookje ont-
stond, waar hij vervolgens ook dat ene ideale punt wist te vinden. Twee beeldjes
verder en het werkte niet meer zo mooi. Waarbij bedacht moet worden dat één se-
conde uit 24 beeldjes bestaat. Dit was ervaring, maar ook talent, want niet de ge-
ringste editors zitten hun hele leven te rekenen om tot hun montage te komen.
Haanstra bleef bovendien altijd kijken naar de inhoud van wat er te zien was. 

Het begin van Alleman is een mooi staaltje van zijn kunnen. Er komt een draai-
ende radarantenne in beeld. Over de spanten van die antenne gaat een flikkering
door het zonlicht dat erop valt. Volgt een luchtopname waarin een slotenland-
schap voorbij glijdt, waarin wat zonlicht wordt weerspiegeld. Hier zag Haanstra
tijdens het uitkiezen van zijn beelden niet alleen het beeldrijm tussen de bewe-
gende spanten en sloten, hij zag ook de subtielere relatie in het zonlicht dat op bei-
de valt. Het begin van Alleman – tot de koe die ‘boe’ zegt – beslaat 7min en 43 se-
conden, met daarin 120 instellingen. Een kleine 4 seconden gemiddeld per in-
stelling. Dat is veel. En in haast elk beeld is iets bijzonders te zien: een ongewone
of opmerkelijke situatie (een kind in een box op het dek van een binnenvaarder,
‘huisvrouwen’ achter het stuurwiel van een schip), emotie en ontroering (afscheid
van emigranten op Schiphol), een curieus terugkerend verschijnsel (iedereen lijkt
tijdens het varen even proper zijn schip te moeten schilderen), een onverwacht
en onbetaalbaar detail (de koe die wegrent wanneer bij de tewaterlating van een
schip het water zijn weiland inloopt), maar ook het beeldrijm waardoor de Ne-
derlandse vlag, de was aan de waslijn op een binnenschip en het rijtje schildjes
waarmee een parlevinker zijn waren aanbiedt met elkaar in verband worden ge-
bracht: de Nederlandse vlag mag er zijn, maar met nuchterheid en zonder kap-
sones. Achter zijn montagetafel plakt Haanstra de afzonderlijke opnamen sa-
men tot kleine verhaaltjes, die samen weer een totaalbeeld opleveren. 
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Hoewel de bewegingen in deze snelle montage alle kanten opgaan en er een groot
gevoel van dynamiek ontstaat, is er geen enkel haakje in te ontdekken, waardoor
de vaak als typisch Nederlands beschouwde beheerste ondernemingszin ook in
de montage tot uitdrukking wordt gebracht. 

Een bijzonder kenmerk van Haanstra’s montage dat in de zwart-witfilm Alle-
man niet voorkomt, maar wel in bijvoorbeeld de kleurenfilms Glas en Dokter Pul-
der zaait papavers, is de montage op kleur: waar een bepaalde kleur zich in het eer-
ste beeld bevindt, bepaalt waar die kleur in het volgende beeld moet komen. Marc
van Fucht, later een jaar of zes zijn dagelijkse (montage-)assistent, zei hierover: ‘Ik
heb buiten Bert nog nooit iemand over kleurenmontage horen praten, ook inter-
nationaal niet. Kijk de handboeken er maar op na. Ooit heb ik de editor van Ame-
rican Beauty gesproken, als er nou ergens kleur in zit… Maar hij wist niet waar ik
het over had toen ik over monteren op kleur begon. Daar was Bert uniek in.’6

Was er een scène gemonteerd, dan werd deze direct geprojecteerd in het bio-
scoopzaaltje van de studio om te zien hoe het overkwam op het grote doek. Vaak
werden de rushes die uit het ontwikkellaboratorium kwamen trouwens al me-
teen in projectie bekeken. Er kon niet worden volstaan met het schermpje van
de montagetafel. In de studio was ook exotische apparatuur in gebruik. Louis
van Gasteren, niet alleen filmmaker maar ook een knutselaar die letterlijk alles
kon repareren, reviseerde in de jaren negentig Haanstra’s plakpers. ‘Jij en ik heb-
ben de oudste 35mm-plakpers in dit land. Toen ik Fellini begin ’60opzocht, nam
hij me mee naar zijn cutter, Leo Catazzo. En die bleek uitvinder en fabrikant van
een plakpers die ik nog nooit in mijn leven had gezien. Ik kocht er meteen twee,
en degene waarover ik nu schrijf heb ik aan jou doorverkocht.’ Van Gasteren be-
rekende voor de reparatie alleen de onderdelen.7

Het huis en de studio aan de Verlengde Engweg vormden een geheel eigen bio -
toop volgens het model onderneming aan huis. Aan de manier waarop het er toe-
ging kan veel worden afgelezen over hoe Bert Haanstra als mens, filmmaker en
ondernemer was en welke plaats de familie had. De studio was de zichtbare uit-
drukking van het feit dat hij nu echt een kleine zelfstandige, een vrije jongen was
geworden. Vanouds had hij graag veel in eigen hand gehouden, ook toen hij nog
vooral opdrachtfilms maakte, en na Fanfare had hij al grotendeels zelf geprodu-
ceerd, maar nu werd het als het ware officieel. Opdrachten nam hij nauwelijks
nog aan. Voortaan koos hij zijn eigen projecten, stonden vrijwel alle aspecten
van het productieproces onder zijn directe leiding en kreeg zijn studio daarin een
centrale plaats. Dit alles onder de vlag van het al in de jaren vijftig opgerichte be-
drijf Bert Haanstra Filmproductie. In 1969 werd Bert Haanstra Films nv opge-
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richt, dat drie jaar later werd omgezet in een besloten vennootschap. Haanstra
was de enige aandeelhouder. Daarnaast bleef ook Bert Haanstra Filmproductie
bestaan. Deze bedrijven waren min of meer lege hulzen, die pas inhoud kregen
wanneer er weer een nieuw filmproject op stapel werd gezet.8

Haanstra’s ver doorgevoerde autarkie had verschillende redenen. Allereerst
vond hij dat een film die hij maakte vooral zíjn film was. Ondanks alle samenwer-
king was er in zijn optiek maar één de baas: hij wilde degene zijn die zijn stempel
op een film drukte. In die tijd werd door jongere collega’s veel gediscussieerd over
de filmer als ‘auteur’. Daar hield hij zich niet mee bezig, maar in feite was hij bij
uitstek een filmauteur: zijn werk was de uiting van zijn eigen persoonlijke kijk op
de wereld en op het filmmedium. Jan Blokker merkte later op dat Bert hem als co-
scenarist toch vooral als een uitvoerder had beschouwd, die moest doen wat hij
zei. Blokker maakte zich daar aanvankelijk niet druk over, verklaarde hij, omdat
hij allang blij was dat hij een kans bij de film kreeg.9 ‘Jongen, blijft altijd jezelf,’ zei
Haanstra tegen zijn medewerkers, maar zelf hield hij zich ook aan dit credo. Wan-
neer het om zíjn film ging, moesten de anderen dus inschikken.

Er waren ook prozaïscher redenen om zoveel mogelijk zelf te doen. Het Neder-
landse filmproductieklimaat was sinds de Tweede Wereldoorlog op zijn zachtst
gezegd wisselvallig geweest en er waren nauwelijks ervaren producenten. Rudi
Meyer was de enige uitzondering dankzij zijn vele vooroorlogse activiteiten. Wan-
neer het om grotere projecten ging was hij met zijn firma’s Sapphire Film voor pro-
ductie en Filmex voor distributie de aangewezen man. Toch produceerde zelfs hij
in de periode tussen 1945 en zijn dood in 1969 slechts vier grote films.10 Boven-
dien had Haanstra het gevoel dat een te groot percentage van de opbrengst van
Fanfare bij Meyer terecht was gekomen. Mede om die reden had hij voor De
zaak M.P. de productie al zelf gedaan met Meyer als coproducent. Na het ver-
schil van inzicht met Meyer dat ertoe had geleid dat hij De overval niet kon ma-
ken, was de beste kandidaat voor het producentschap voorgoed afgevallen, al
bleven de persoonlijke betrekkingen vriendelijk. 

Haanstra was een regisseur voor wie het niet alleen ging om het realiseren van
een idee, hij hield ook van het praktische handwerk en voelde zich bij veel aspec-
ten daarvan betrokken. In de vroege jaren had hij ook de camera zelf gedaan,
maar dat liet hij algauw over aan cameralieden als Eddy van der Enden en Anton
van Munster, met wie hij een hechte band opbouwde. Dat wilde niet zeggen dat
Haanstra het oog voor de camera verloor. Tijdens Zoo stond hij af en toe een half-
uurtje achter de camera. ‘Die opnamen waren – vreemd genoeg? – altijd de beste
wanneer we de rushes bekeken op de montagetafel in Laren,’ zegt cameraman
Fred Tammes.11
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Van der Enden raakte tijdens het werk aan …en de zee was niet meer onder de in-
druk van Haanstra’s ambachtelijkheid. In enkele scènes van deze film zien we
hoe het zonlicht versneld over de zerkenvloer van een kerk of over een dijk glijdt.
Een vergelijkbaar effect was al in Het Muiderslot herleeft en Panta rhei gebruikt,
zodat gezegd zou kunnen worden dat er in herhaling werd vervallen, maar
Haanstra ging het om de vervolmaking van dit effect. Hij ontwikkelde er zelfs ei-
gen apparatuur voor. ‘Het ging niet met stop-motion, beeld voor beeld,’ zei Van
der Enden. ‘Nee, de camera draaide heel langzaam. Er was een soort kast met
Meccano-wielen en raderen die je kon instellen. Bijvoorbeeld: we moeten een
shot hebben van één minuut zes seconden en in die tijd moet de zon draaien van
hier naar hier, dat duurt zeven uur. Dan werd er een berekening gemaakt met een
rekenliniaal om te bepalen welke wielen in welke combinatie nodig waren. De
camera deed over twintig meter film bijvoorbeeld zeven uur. Als hij gestart was,
ging het verder vanzelf. De camera stond helemaal vastgesjord, want de kleinste
beweging was fataal. De vlinder ging helemaal dicht. Dan zaten er zes filters op
de lens, omdat er anders veel te veel licht was, en de vlinder króóp langs de film.’
Haanstra had toen zijn vaste instrumentmaker op het Singel in Amsterdam en
die bezorgde hem ook de motor waarop de camera zo stabiel en superlangzaam
kon draaien. Wanneer zo’n experiment lukte, kon hij kinderlijk enthousiast
zijn, aldus Van der Enden. ‘Hij kon dansen van vreugde. Hij is een fantastisch ie-
mand in mijn leven geweest. Voor heel veel mensen, denk ik.’12

Vakmanschap was in Haanstra’s ogen een voorwaarde voor artistieke prestaties.
‘Men vindt mij nogal eens een perfectionist, omdat mijn films technisch zo gaaf
zijn. Ik geloof dat dit een kwestie van vakopleiding, van vakkennis, is. Zolang de
techniek je nog parten speelt, is het erg moeilijk om scheppend te werken,’ schreef
hij eind jaren zestig. Eigenlijk beschouwde hij zich nauwelijks als een kunstenaar.
‘Wat wij doen is geen kunst maar kunstnijverheid,’ zei hij eens, en een goede film
maken was volgens hem voor 85 procent hard werken.13

Als producent had hij de verschillende fasen van het maakproces stevig in de
hand, maar een goede producent moest ook een handig zakenman en organisa-
tor zijn. Begonnen in de wederopbouwtijd was hij gewend aan beperkte finan-
ciële mogelijkheden. Hij kende alle fasen van het productieproces uit eigen er-
varing en wist wat ervoor nodig was, zodat zijn begrotingen gedetailleerd en
nauwkeurig waren en onvoorziene omstandigheden tot een minimum werden
beperkt. Binnen het budget blijven was voor hem een erezaak. Toch deed hij zel-
den concessies aan de kwaliteit. In de jaren zestig werd 16mm steeds meer aan-
vaard als professioneel filmformaat voor documentaires, maar hij hield vast aan
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het duurdere en kwalitatief betere 35mm, hoewel het Techniscope-formaat in De
stem van het water naar die maatstaf wel een concessie was: een half 35mm-frame
vereiste extra uitvergroten om een breed doek te kunnen vullen, waardoor je een
grotere korrel kreeg. Documentaires waren naar verhouding betaalbaar: hij kon
werken met een kleine crew en de minder belangrijke medewerkers moesten het
doen met geringe betaling. De meesten accepteerden dat ook, omdat ze wat kon-
den leren, en werd een film een succes, dan gaf de producent zijn medewerkers
een bonus. Bij veel producties in de Nederlandse filmwereld van de jaren zes tig
was het altijd nog slechter gesteld: daar werden de medewerkers helemaal niet
betaald en kregen ze alleen een aandeel in de winst die niet kwam.14

Door de aanzienlijke opbrengsten uit Alleman, de doorlopende inkomsten
uit een aantal oudere films en de aanhoudende populariteit bij het grote publiek
had Haanstra financieel natuurlijk meer mogelijkheden om zijn eigen gang te
gaan dan veel anderen. Toch was onafhankelijkheid ook voor hem een betrekke-
lijk begrip. Nederland was en bleef een klein afzetgebied en wie als eenling het fi-
nanciële risico van een grote film op zich nam, liep kans daar definitief aan ten
onder te gaan. Geldelijke steun van het Productiefonds voor Nederlandse Films
bleef voor elke filmmaker een belangrijke steun in de rug. De bijdragen van het
fonds hoefden bij verlies niet te worden terugbetaald, terwijl bij succes de winst-
deling redelijk gunstig uitviel voor regisseur en producent. Haanstra kon op bij-
zondere waardering bij het Productiefonds rekenen, want de subsidies die hij
ontving, kwamen vrijwel altijd terug. Voor cultuurambtenaren was Haanstra
een aantrekkelijk filmmaker: een vaak beminnelijk mens, populair bij het pu-
bliek en bovendien een uithangbord voor Nederland dankzij zijn internationale
erkenning als filmkunstenaar, de uiteindelijk bijna honderd prijzen15 die hij in
het buitenland won en de manier waarop hij het eigen land in beeld bracht. 

Dit wil niet zeggen dat hij altijd even meegaand was. Er bestaan verschillende
verhalen over zijn vasthoudendheid in contact met opdrachtgevers. Begin jaren
tachtig werd hij bij Buitenlandse Zaken uitgenodigd in verband met de op-
drachtfilm Nederland. Toen iedereen aan de vergadertafel had plaatsgenomen,
begon een ambtenaar van het ministerie de veteraan te vertellen wat voor film
het moest worden. ‘Heren, ik vertel u niet hoe u moet regeren, vertelt u mij niet
hoe ik een film moet maken. Goedenmiddag,’ was zijn antwoord, waarna hij
aanstalten maakte om te vertrekken. In een ander verhaal komt ongeveer het-
zelfde citaat voor, maar dan door Haanstra uitgesproken tijdens een meeting die
hij had met de directie van de Leerdamse glasfabrieken in de jaren vijftig.16

Van zomer 1956 tot september 1964 zat hij in de Raad voor de Kunst, afdeling
Film, die het ministerie onder meer adviseerde over subsidies voor korte kunst-
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zinnige films. In de laatste jaren van zijn adviseurschap was hij echter nauwelijks
nog op de vergaderingen aanwezig omdat hij het te druk had met zijn eigen za-
ken.17 Gedurende zijn lidmaatschap van de Raad voor de Kunst ontving hij van
okw bijdragen voor Glas en Zoo, wat de indruk van een zekere vermenging van
functies wekt. Maar het bedrag voor de laatste film stortte hij terug, naar het
schijnt vanwege een meningsverschil over de rechten.18 De meeste van zijn sub-
sidieaanvragen liepen ook niet via de Raad voor de Kunst maar deed hij bij het
Productiefonds voor Nederlandse Films, waar hij niets te zeggen had. In de jaren
vijftig en zestig was hij ook nog lid van de Raad van Advies van het Nederlands
Filmmuseum, een symbolische functie, want deze raad kwam soms jarenlang
niet bijeen en wanneer er bij uitzondering werd vergaderd, ging hij niet altijd.19

Nadat hij in 1964 de Raad voor de Kunst had verlaten, stelde hij zich niet meer
voor zulke commissies beschikbaar. De verhuizing naar de Verlengde Engweg,
waar hij nu echt zijn eigen winkel had, ging al dan niet toevallig samen met een
verandering van zijn houding op het gebied van de filmpolitiek: hij onthield zich
voortaan van officiële functies. 

Hij kende wel bijna iedereen die ertoe deed in het Nederlandse filmmilieu.
Eind jaren veertig had hij al contacten op het ministerie en bij de Bioscoopbond
en in de loop van de jaren vijftig waren die via opdrachten en ontmoetingen op
filmfestivals intensiever geworden. Met vele professionals had hij samengewerkt
aan filmprojecten en ook via Cinetone, avonden van het Filmmuseum en de
okw-voorstellingen was er contact. Grotere inspanningen reserveerde hij voor
zijn internationale netwerk. Op het festival van Oberhausen was hij een vaste ver-
schijning, het festival van Edinburgh bezocht hij vaak en wanneer er aanleiding
toe was, kon hij worden aangetroffen op de festivals van Cannes, Berlijn, Venetië,
Leipzig, Moskou, Cork, Mar del Plata, Montevideo, Teheran en New Delhi. 

Voor hem was een festival een kanaal naar het grote publiek, een plaats waar hij
zijn nieuwste film aan zoveel mogelijk landen kon verkopen. Verder was het een
plek om collega’s te ontmoeten en mocht hij er vaak een prijs in ontvangst nemen.
Dit laatste was van groot belang voor het eerste: een prijs betekende publiciteit en
een grotere kans een film in het buitenland aan de man te brengen.20 Daarnaast
was elke prijs een pleister op de wonde der onzekerheid. De grote prijzenkast bij de
voordeur van zijn studio zal zeker een uiting van trots en al te menselijke ijdelheid
zijn geweest, maar had misschien ook een bezwerende functie: direct een einde te
maken aan eventuele twijfel bij zijn gasten en vooral bij hemzelf.

Het bezit van de studio kwam uitstekend tegemoet aan Bert Haanstra’s verlan-
gen naar een eigen koninkrijk, waar hij zich weinig van de buitenwereld hoefde
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aan te trekken en niet meer gebonden was aan knellende zaken als de openings-
uren van Cinetone. Toch was hij er al in het bouwjaar niet helemaal zeker van of
zijn eigen studio rendabel te maken was. Hoopvol was hij wel: ‘Het huren van ge-
luidsstudio’s is een dure zaak. Een sprekeropname kost ƒ60,- per uur, een mixop-
name ƒ 100,-. Een studio kost ƒ 1100,- per dag. Reken maar eens uit hoe lang je
bij het maken van een film in de studio bent.’21 Zolang er eigen films in de maak
waren, bracht de studio inderdaad zijn geld op, maar de producties sloten niet op
elkaar aan, zodat er lange perioden waren waarin de eigenaar er alleen maar aan
het experimenteren en plannen maken was. 

Later moest ertoe worden overgegaan de studio tussendoor aan derden te ver-
huren, wat betekende dat zijn behoefte zijn spullen dag en nacht beschikbaar te
hebben toch weer werd doorkruist. Met lede ogen zag hij dan aan hoe een ander
zijn studio bezet hield.22 Tegen het midden van de jaren zeventig kwam dit laat-
ste probleem steeds minder voor, om de eenvoudige reden dat het lang niet altijd
meer lukte de studio te verhuren. Hij stond te verinteresten, zoals men dat toen
placht te zeggen. In 1975moest worden geconcludeerd dat er geen toekomstmo-
gelijkheden meer waren voor de geluidsafdeling. ‘Wij kunnen technisch niet
meer concurreren tegen Cinecentrum of Cinetone,’ en ‘slechts als wijzelf een gro-
te filmproductie onder handen hebben is de studio met een geluidstechnicus lo-
nend te maken, maar gemiddeld wordt er maar één film in de drie jaar door ons-
zelf geproduceerd.’23 Dat waren dan wel grote films, maar toch, van een lust werd
de studio een last. 

Intussen hielp Bert Haanstra door de jaren heen tientallen collega’s in nood
door hun zijn studiofaciliteiten gratis beschikbaar te stellen, belangeloos werk
voor ze te doen wanneer ze assistentie nodig hadden of bij instanties aan de bel
te trekken wanneer hij vond dat ze onrechtvaardig werden behandeld.24

Na de bouw van de studio was de twintiger Ed Pelster in vaste dienst genomen.
Pelster was een stille, zachtaardige, teruggetrokken man, en een groot talent op
zijn vakgebied. Hij bouwde naar de modernste specificaties een groot deel van de
geluidsapparatuur voor de studio. Voor diverse films maakte hij op locatie de ge-
luidsopnamen. Zo is het geluid bij de beelden van Klaas Buitenhuis met zijn vis-
sersbootje aan het begin van De stem van het water een ingenieus klanklandschap,
door Pelster samengesteld uit een massa van afzonderlijk ter plaatse opgenomen
geluiden, in de studio bewerkt en gecombineerd tot een echter dan echt geheel.
Samen met Haanstra deed Pelster verder de geluidsmixages voor de films. Hoewel
hij er jaar in jaar uit alle werkdagen was, werd hij niet zo’n half familielid als som-
mige andere medewerkers. ’s Ochtends om halfnegen kwam hij vanuit Amster-
dam naar zijn werk in zijn Volkswagen en om vijf uur vertrok hij weer. In die tijd
runde hij de studio en Bert Haanstra vertrouwde volledig op hem. 
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In de jaren zeventig ontstond er echter een verwijdering die juist gevolg was van
een vriendendienst. Toen Pelster geld tekort kwam om een beoogd huis in Naar-
den-Vesting te kopen, verkocht Haanstra zijn boot Capella en gaf hem een lang-
lopende lening van 44000 gulden. Maar daarna begon de regisseur zich onwil-
lekeurig meer te ergeren wanneer Ed, die er een voorbeeldig arbeidsethos op na
hield, zich voor zijn gevoel niet genoeg inspande.25 Na ongeveer twaalf jaar bij
Haanstra te hebben gewerkt begon Pelster midden jaren zeventig in Naarden-Ves-
ting een eigen geluidsstudio, waarvoor hij een deel van de apparatuur overnam uit
de onrendabel geworden studio aan de Verlengde Engweg. Haanstra werd een van
zijn klanten.26 Op 13 oktober 1978 overleed Ed Pelster onverwacht op nog jonge
leeftijd. 

Al in het vorige huis aan de Van der Tongelaan had Haanstra medewerkers in
dienst gehad. De Amsterdamse vioolbouwer en beeldend kunstenaar Geert Mar-
ree, die hij nog kende uit het naoorlogse Amsterdamse kunstenaarswereldje,
werkte in de jaren vijftig geruime tijd voor hem als manusje-van-alles. Voor de
kinderen was hij ome Geert, die een zeepkistwagen voor hen bouwde, verhalen
vertelde en samen met zijn echtgenote op het huis paste wanneer ze op vakantie
gingen. ‘Een tweede vader’, aldus Rimko Haanstra.27 In de tijd vóór Fanfare deed
Nita soms nog een deel van de zakelijke correspondentie, daarna was er altijd een
productiesecretaresse in dienst. In de jaren van De zaak M.P., Zoo, Delta Phase 1 en
Alleman was dat Gineke Madsen. Verschillende anderen volgden, waarna in de loop
van 1972 Yvonne Vluggen in dienst kwam, die naast secretaresse later ook produ-
cent van diverse films zou worden en 25 jaar Haanstra’s rechterhand bleef. 

Hoe Bert Haanstra’s relaties met zijn medewerkers waren, is vrijwel alleen na te
gaan door hun er zelf naar te vragen. Er is weinig onderlinge correspondentie,
want ze zagen elkaar veel en de telefoon was er ook nog. Ook tussen Bert, Nita
en de zonen zijn weinig brieven bewaard gebleven. De reden daarvoor staat in
enkele kattebelletjes die Nita in 1997 aan haar oudste zoon Rimko stuurde van-
uit het Rosa Spier Huis, het verzorgingshuis voor bejaarde kunstenaars in Laren.
Nadat Bert Haanstra was overgeplaatst naar de verpleegafdeling en zij alleen in
hun appartement achterbleef, schreef ze dat ze bezig was met ‘typisch een ouwe-
dag-bezigheid om orde op zaken te stellen, zoals ook de honderden brieven lezen
(en verscheuren) van Bert en mij privé. Daarmee ben ik nog lang niet klaar maar
als ik nog iets leuks vind, bewaar ik het voor jullie’.28 In vier maanden nam ze alles
door: ‘Vanaf 8 jan. ’97 (Bert naar 1e etage) 2 uitpuilende ordners – brieven herle-
zen. Zaterdag 24 mei de laatsten. Alléén bewaard waarvan ik dacht dat het voor
jou en Jurre leuk was om te lezen. De rest is verscheurd.’29
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Klaarblijkelijk vond Nita dat hun privézaken het nageslacht niets aangingen.
Uit bepaalde perioden bewaarde ze het meeste wel, bijvoorbeeld uit de tijd waar-
in haar echtgenoot in Engeland zat rond de geboorte van Rimko, of toen ze met
de kinderen alleen zat terwijl hij in Indonesië was. Dat oordeelde ze dus ‘leuk
voor jou en Jurre om te lezen’. Maar zelfs dan knipte ze vaak de goedgekeurde
stukken uit een brief, plakte die op een leeg blaadje en gooide de rest weg. Uit an-
dere tijden is er niets meer, al zullen er perioden bij zijn geweest waarin ze elkaar
ook werkelijk niet schreven. Na alle mobiliteit van de jaren vijftig was Bert
Haanstra tussen 1957 en 1970 veel thuis. Hij filmde in die periode in Nederland,
met Laren als basis. Door de beperkte hoeveelheid privécorrespondentie zijn in-
terviews, ondanks al hun beperkingen, onmisbaar om een beeld te krijgen van
de meer persoonlijke kanten van Haanstra.30

Bij het publiek stond hij bekend als een rustig en bedachtzaam man, uit de ge-
sprekken met zijn medewerkers komt hij naar voren als een obsessief filmmaker,
die alleen genoegen nam met het maximale. Tijdens het werk kon hij enorm
veeleisend, ongeduldig en zelfs driftig zijn. Hij sprak over zijn ideeën met veel
begeestering, met een woordenvloed die ergens begon maar soms op een heel an-
der punt eindigde, gesticulerend en typetjes voor zijn films nadoend. ‘Het draai-
de bij hem altijd om film, er bestond niets anders,’ aldus Anton van Munster.
‘Zeker als hij midden in een productieproces zat, moest je niet over andere on-
derwerpen praten, want dan luisterde hij niet… Hij sleepte je helemaal mee, zo-
wel in zijn enthousiasme als in zijn diepe dalen.’31 Haanstra zelf vertelde aan de
Haagse Post: ‘Iemand zei me: ik heb nog nooit meegemaakt dat ergens zo profes-
sioneel werd gewerkt. Dat vind ik fijn. Op zijn tijd een geintje is goed, maar ik
heb er een óntzettende hekel aan als iemand het laat liggen – Godverdomme, je
hebt alleen maar dat stukkie! – dan denk ik: die is er niet zo mee verbonden als-
ie moet zijn.’32

Bij de hoge eisen die hij zichzelf en anderen stelde, kwam dat hij gauw vreesde
dat er iets mis zou lopen, wat het ongeduld en de zenuwachtigheid versterkte.
‘Opstandig’ noemde zijn eerste secretaresse Gineke Madsen hem. Wanneer hij
tegen haar was uitgevaren, lag er de volgende ochtend een briefje op haar bureau
waarop stond: ‘Neem me niet kwalijk.’33 In die tijd was Fred Tammes zijn came-
raman bij Delta Phase 1 en Zoo. In Artis wees de regisseur dan op onderwerpen
die zijn aandacht trokken. ‘Het probleem was natuurlijk dat tegen de tijd dat de
camera was ingesteld – scherpte, belichting – hij alweer iets anders zag met als re-
sultaat heel vaak dat we beide misten. “Gemist,” zei hij dan. Ik hoor het nog
steeds in mijn herinnering,’ vertelde Tammes ruim 45 jaar na dato. Het was zijn
debuut als eerste cameraman. Hij noemde het een ‘traumatische tijd’, ging weer
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als assistent werken en durfde pas geruime tijd later opnieuw de verantwoording
van een cameraman aan.34 En het lag niet alleen aan Tammes, want Van Munster
kreeg dat verwijtende ‘Gemist!’ ook te horen. Jan Blokker observeerde: ‘Alles en
iedereen dat niet in dat patroon snel deed en goed deed wat Bert zich had voor-
genomen en wat hij in zijn hoofd had, die kon wel op zijn lazer krijgen.’35

Wie het belangrijkst was voor een film, had het minst te duchten, was Van
Munsters indruk: ‘Ik ben weleens in de bres gesprongen voor assistenten en zo,
dat waren in het hele echelon de laagste figuren in de staf, en die kregen de volle
laag. Verschillende camera-assistenten hebben behoorlijke hagelschoten gekre-
gen.’36 Niet zelden huilden ze uit bij Nita aan de ronde tafel in de woonkamer.
Maar het waren niet alleen de lageren in de hiërarchie die het te verduren konden
krijgen. Productieleider Hans Melissen kreeg tijdens het werk aan Dokter Pulder
zaait papavers zelfs eens een oplawaai. Hij was dagen bezig geweest met de voor-
bereidingen voor opnamen in Blokzijl, maar had zijn regisseur niet dagelijks op
de hoogte gesteld en die was daardoor alweer in knagende onzekerheid verval-
len. Toen Melissen hem in Laren kwam ophalen om naar de opnamelocatie te
rijden, barstte hij van pure zenuwen uit: ‘Waar was je nou? Alles moet nog voor-
bereid worden en we moeten zo beginnen!’ Melissen behoorde toen al tot Haan-
stra’s intimi.37

Tijdens de productie van Bij de beesten af, eind jaren zestig, begin jaren zeven-
tig, kreeg zelfs Van Munster, Haanstra’s filmpartner door dik en dun, het bijna
te kwaad. ‘Ik heb weleens gedacht: deze film gaat dus niet meer door, klaar. Ik
ben wel thuisgekomen, in de voorbereiding van de beestenfilm, dat ik zei: dit
gaat niet meer. Dat is een heel heftige tijd geweest. Het was een grote productie
die ging over de hele wereld, met apparatuur die helemaal betrouwbaar moest
zijn. Ik werkte er echt heel erg hard aan om het allemaal precies te krijgen, zo zit
ik trouwens zelf ook in elkaar, en er is toen een periode geweest dat hij het belang
helemaal niet inzag van waar ik mee bezig was… Toen was ik een beetje in een
hoekje. Toen deed hij ook een beetje onaangenaam.’ Maar Van Munster zei ook:
‘Hij droeg mij op handen hoor, dat moet gezegd worden. We zijn als makkers
door die producties gegaan.’38

Bert Haanstra en Anton van Munster werkten ruim een kwarteeuw intensief
samen en gingen ook privé veel met elkaar om. Van Munster maakte met Nita
deel uit van een Larens muziekgezelschap dat tientallen jaren samen speelde. Met
zijn vrouw Brita was hij op alle feestjes op de Verlengde Engweg en vice versa en
ze kwamen ook vaak zomaar langs. Volgens velen in hun omgeving was Anton
van Munster Haanstra’s beste vriend en volgens Nita zelfs zijn enige echte vriend.
Jurre Haanstra: ‘Anton was natuurlijk bijna Berts alter ego. Anton was een dier-
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bare vriend van ons allemaal, die zo voor Bert is gegaan, en Bert ook voor hem.
Dan kwamen er andere cameramensen aan het firmament. Mensen zeiden: je
moet die nemen, die is moderner. Dat heeft hij nooit gedaan, daar stond hij ook
niet voor open. Wat dat betreft was hij heel loyaal.’39 Van Munster had aan een
half woord genoeg om te weten wat Haanstra gefilmd wilde hebben en hoe, hij
was vrijwel onvervangbaar. 

Otto Ketting maakte de stress van Bij de beesten af mee als componist. ‘Wil jij
mij in mijn eigen studio vertellen wat ik moet doen?’ riep de regisseur hem eens
toe naar aanleiding van een meningsverschil over de muziek. Ketting werd toen
naar eigen zeggen zo boos dat er vervolgens nooit meer een rimpeling in hun sa-
menwerking is geweest.40

Tegenover zijn uitbarstingen stelde Haanstra veel hartelijkheid en saamho-
righeidsgevoel, met knuffelen en omhelzen, en hij kon royaal laten merken hoe
blij hij was met wat iemand gedaan had. Na een botsing maakte hij het ook weer
goed, zodat maar weinigen lang boos op hem bleven. Rolf Orthel sprak later met
weemoed over de ‘fantastische uren’ aan het einde van de werkdag waarin aan de
Verlengde Engweg met jenever en haring op tafel werd nagepraat – over film na-
tuurlijk.41 Acteur Albert Mol raakte met Haanstra bevriend. ‘Ik heb zelden in
mijn leven met iemand gewerkt voor wie ik echt bang kon zijn, maar bij hem was
ik het,’ zei Mol tegen Het Parool. Maar in hetzelfde gesprek voegde hij eraan toe
dat hij van allen met wie hij in het vak had gewerkt, ‘het zal wel slijmerig klin-
ken’, de ‘liefste man’ was.42 Het vat aardig samen hoe zijn medewerkers tegen de
twee kanten van Bert Haanstra aankeken. Daar kwam nog wel een kleine extra
gebruiksaanwijzing bij: hij had vaak last van een ochtendhumeur, dus wie niets
urgents over de lopende productie te bespreken had, kon ’s morgens beter wach-
ten tot na tienen.

Zoals dat ook gaat bij middenstanders met bedrijf aan huis, leefde het hele gezin
mee met de filmproducties. Tijdens het eten werden de filmdialogen nagedaan en
werden voor de grap quotes uit de films toegepast op allerlei andere onderwerpen.
Wanneer een stuk uit een film af was, verzamelden ze zich met medewerkers en
eventuele gasten in het bioscoopzaaltje om het resultaat te bekijken. Werd er in de
studio aan de geluidsmixage gewerkt, dan moest iedereen dagenlang doodstil
zijn. Spelen in de tuin was er dan voor de jongens niet bij en hun vriendjes moch-
ten ook niet langskomen. ‘Geluidsmixage,’ zei Jurre, ‘dat was in die tijd nog een
hele filmrol van tien minuten achter elkaar, met alles erop en eraan, muziek, ge-
luidseffecten, allemaal met de hand, foutloos mixen, want als er een halve minuut
voor het einde iemand een fout maakte, dan moest het hele zaakje opnieuw.’43
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Het grootste probleem was voor Haanstra niet eens dat er tijdens het mixen ge-
luid van buiten doordrong, hij kon gezien de spanning bij het werk gewoon de
drukte niet om zich heen hebben. Omdat het de laatste fase van een filmproduc-
tie was, heerste er zo altijd een sfeer van nervositeit en blijde verwachting tegelijk.
De mixage was voor de huisgenoten de spannendste etappe in een productie, die
met vereende krachten tot een goed einde moest worden gebracht. 

Helemaal afgezonderd van het dagelijkse bestaan leefde Haanstra ondanks al-
les niet. Hoewel hij zich nauwelijks tijd gunde om een televisieprogramma te be-
kijken, nam hij wel een deel van het koken voor zijn rekening. Dagen voor Kerst-
mis was hij al bezig met het voorbereiden van de gevulde kalkoen. Aan de Van
der Tongelaan voetbalde hij met de buren en de kinderen op straat en met buurt-
genoten speelde hij soms zelfs in het gelegenheidsvoetbalelftal Klein maar Dap-
per. Een wedstrijd tegen de politie eindigde mede dankzij twee Haanstra-doel-
punten in 5-0, nadat de keeper van het politie-elftal al in de eerste minuten met
een beenbreuk door een ambulance was afgevoerd. Als clublied gebruikte het
buurtelftal de muziek uit Fanfare.44

Nita had haar eigen bezigheden, al verplaatsten die zich na de verhuizing naar
de Verlengde Engweg wel meer van buiten naar binnen. In het vorige huis was ze
altijd aan het werk in de tuin, in het nieuwe werd de veel grotere tuin gedaan
door een tuinman. Nita las veel, keek veel televisie en vervaardigde kunstzinnige
borduurwerken, maar het belangrijkste moment van haar week was de vaste vrij-
dagavond, waarop het muziekgezelschap bijeenkwam. Dat was een kamerorkest
uit Laren, dat meestal repeteerde bij de beeldhouwer Paul Grégoire thuis aan de
Brink. Nita speelde dwarsfluit, Grégoire en Van Munster speelden viool, Gerda
Smit deed mee op klavecimbel en piano en er waren nog enkele musici. Gerda
Smit was de echtgenote van de katholieke dichter en kunstredacteur van de
Volkskrant Gabriël Smit. Zij waren de overburen aan de Van der Tongelaan. Het
orkest speelde barokmuziek en gaf soms uitvoeringen in bejaardentehuizen. Tij-
dens een Alleman-avond bij Singer in Laren speelden ze ‘een luchtig stukje uit de
17e eeuw’.45 Wanneer het musiceren vrijdagsavonds rond halftwaalf op zijn ein-
de liep, kwam Bert Haanstra na gedane arbeid uit zijn studio te voorschijn om
zich bij de Grégoires te vervoegen, net als de partners van andere musici. Soms
verscheen ook Rimko of Jurre Haanstra. Paul Grégoire en zijn zoon Pépé, die la-
ter tot het muziekgezelschap toetrad, berichtten dan uit de wereld der beeldende
kunst, Gabriël Smit las zijn jongste gedichten voor en Haanstra en Van Munster
brachten verslag uit over nieuwe filmavonturen. 

Ze hadden uiteenlopende achtergronden. Gastheer Paul Grégoire was 25 jaar
lang docent aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en
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maakte talrijke beeldhouwwerken die in het hele land te zien zijn. Zijn zoon Pépé
trad met succes in zijn voetsporen. Smit was een dichter die met zijn vaak religieus
geïnspireerde werk vooral geliefd was bij het katholieke volksdeel. Met de drank
op tafel bleef het aan de Brink tot in de kleine uurtjes gezellig en ook bij de Haan-
stra’s thuis was een aanleiding voor een feestje van veel praten met een glas erbij
altijd welkom. Zulke samenkomsten duurden tot het ’s ochtends licht werd.

In later jaren leefden Bert en Nita Haanstra in liefde een beetje langs elkaar heen.
‘Ik heb daar heel vaak geluncht,’ vertelde Van Munster. Dat gebeurde aan de ron-
de tafel in de woonkamer. ‘Dan begon Nita te praten en Bert luisterde niet. Of
Bert begon te praten en dan kwam Nita er weer tussenin. Wonderlijke gesprek-
ken waren dat. Dat ging allemaal in het aardige. Bert was met zijn film bezig, hij
moest zijn verhalen kwijt en Nita moest haar verhalen kwijt.’46 Toch was er ge-
woonlijk geen hechter paar dan Bert en Nita Haanstra. In de jaren tachtig vond
er wel enige verwijdering plaats. Ze namen ieder hun eigen slaapkamer, Nita de
grote ouderlijke slaapkamer beneden, Bert een wat verloren hokje op de eerste
verdieping met een eenpersoonsbed en een klein teeveetje. Maar wanneer de zo-
nen lieten vallen dat ze altijd nog konden scheiden, riepen ze in koor: ‘Nee, nee!’ 

Vrijwel niemand in zijn omgeving heeft Bert Haanstra ooit van ontrouw ver-
dacht. Hij had genoeg aan zijn filmwerk en zijn gezin. Hij flirtte wel, en als jonge-
man had hij vriendinnen, maar hij was geen rokkenjager, ook niet toen het succes
hem mogelijkheden genoeg bood. De enige die weleens het vermoeden heeft uit-
gesproken dat hij wat met een ander heeft gehad, was secretaresse Yvonne Vlug-
gen, die daarvoor een actrice uit India op het oog had. Te achterhalen viel het niet.

Nita was voor hem heel belangrijk als partner en ‘femme d’artiste’. Zij cijferde
zich voor hem weg, creëerde een thuishaven en nam het grootste deel van de op-
voeding van de kinderen op zich. Maar ook wanneer het om de films zelf ging,
speelde zij op de achtergrond een rol. Haar onzekere echtgenoot had al bij Myrte
en de demonen met kalmeringspillen op zak gelopen en met stoelen gegooid. Bij
veel van zijn grotere producties ontstond vroeg of laat een crisis waarin hij wan-
hoopte aan het resultaat en de zaak wilde afblazen. Nita was in zulke omstandig-
heden degene die hem tot andere gedachten bracht. Daarnaast had ze nog een an-
dere invloed op het filmwerk. Hij las weinig, zij las veel. Wanneer iemand opper-
de een boek of scenario te verfilmen, las niet Bert maar Nita het en gaf zij er haar
commentaar op. Pas wanneer zij er enthousiast over was, las hij het zelf. Wanneer
hij een verontwaardigde brief wilde schrijven over een volgens hem onrechtvaar-
dige recensie, zei Nita: ‘Je mag hem wel schrijven, maar niet versturen.’47
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Soms had ze moeite met haar positie als kunstenaarsechtgenote in de schaduw
van de grote Bert, die zich als bekende Nederlander graag koesterde in het lamp -
licht. Vooral na de tweede feministische golf van de jaren zeventig dacht Nita wel-
eens dat het ook allemaal anders had kunnen lopen en ze een conservatorium -
opleiding had kunnen volgen om daarna professioneel musicus te worden. Zij
dacht meer politiek dan haar echtgenoot en liet dat soms merken ook. Toen Bert
Haanstra op 10 april 1972werd benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nas-
sau – ridder in die orde was hij al sinds 1958 – vond er een kleine plechtigheid
plaats in zijn studio, waarbij de burgemeester van Laren hem de versierselen
overhandigde. Anton van Munster filmde de gebeurtenis, Nita was er niet. 

Rimko en Jurre Haanstra raakten er al vroeg aan gewend dat zij ‘de zonen van’ wa-
ren. Ze hadden het gevoel dat ze een meer internationaal perspectief hadden dan
veel andere kinderen in hun omgeving. Thuis kwamen er van heinde en verre bui-
tenlandse filmmensen over de vloer: uit tal van Europese landen, voorop natuur-
lijk Groot-Brittannië, maar ook uit Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Beroemd-
heden als de Zweedse regisseur Ingmar Bergman kwamen op bezoek, regisseur en
komiek Jacques Tati uit Frankrijk was een hele tijd kind aan huis. Ze hadden in
Caracas en Londen gewoond en gingen op vakantie naar Marokko toen daar nog
nauwelijks Nederlanders kwamen. Jurre Haanstra noemde het later een belang-
rijke invloed, waardoor je besefte ‘dat er veel meer is dan dit landje’.48

Tegen de tijd dat ze naar de Verlengde Engweg verhuisden zat Rimko Haan-
stra al op het gymnasium, maar veel interesse had hij er niet voor en de rapporten
waren navenant. Rimko’s ideaal was fotograaf worden en daarna misschien fil -
mer, maar meestal benadrukte zijn vader de onaantrekkelijkheden daarvan.
Toen de scholier in de donkere kamer op de eerste verdieping bezig was foto’s af
te drukken voor een wedstrijd, kwam zijn vader poolshoogte nemen. ‘Ik heb
hem nog nooit zo teleurgesteld zien kijken,’ aldus Rimko. ‘Hoofdschuddend zei
hij: ik geloof niet dat jij enig talent hebt.’49 Later wilde zijn vader niet geloven dat
hij het gezegd had, maar bij Rimko bleef het diep in het geheugen gegrift. Nu
zou hij helemaal bewijzen dat zijn vader het mis had, en toen hij op het gymna-
sium was blijven zitten en volhield dat hij een andere kant op wilde, hielp zijn
vader hem alsnog dat pad op. De parallel met zijn eigen jonge jaren kan hem
moeilijk zijn ontgaan. 

Rimko Haanstra ging naar de kunstacademie St. Joost in Breda, die sinds een
paar jaar een fotografieopleiding had. Zo vertrok hij op zijn achttiende naar het
zuiden des lands, waar hij de nadelen van een beroemde vader begon te voelen.
Wanneer hij geprezen of bekritiseerd werd, vroeg hij zich af: ‘Zeggen ze het om-
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dat ik een Haanstra ben?’ Na afloop van de opleiding aan St. Joost kwam hij in
1969 op de Filmacademie in Amsterdam, een paar jaar daarvoor nog de baker-
mat van de strijd tegen de cinema van zijn eigen papa. Die tijd van Skoop was
voorbij en de sfeer werd inmiddels bepaald door het nieuwe, door ouderejaars
opgerichte blad Skrien, dat radicaal links georiënteerd was. Hoewel Rimko op
een gegeven moment lid werd van de psp, waren hij en de meeste studenten van
zijn jaar vooral praktisch en pragmatisch georiënteerd. Bij zijn jaargenoten ont-
moette hij betrekkelijk weinig weerstand tegen zijn vader.50 Ze namen wel deel
aan de pogingen tot democratisering van de academie, want de roep om mede-
beslissingsrecht waarde door het hoger onderwijs. In deze strijd stuitten ze op
een oude bekende, Anton Koolhaas, die sinds 1968 directeur van de academie
was. Bert Haanstra kon zijn nieuwsgierigheid over de vorderingen van zijn zoon
en aankomend vakgenoot nauwelijks bedwingen. Op de academie regisseerde
Rimko de korte film Park. Tijdens de opnamen in het Amsterdamse Oosterpark
moet een van zijn medestudenten op een gegeven moment hebben gezegd:
‘Weet je dat je vader al anderhalf uur achter die boom staat te kijken?’51 Toen
Rimko Haanstra en zijn jaargenoten in 1973 afstudeerden, kregen ze collectieve
kritiek van de oudere lichting omdat ze ‘weinig van het nieuwe filmen’ hadden
geleerd en te gevoelig bleven voor een ‘ouderwetse’ benadering.52

Voor zover Rimko Haanstra een probleem met zijn vader had, was het vooral
een strijd met zichzelf. Hij wilde niet meer worden gezien als ‘de zoon van’ Bert
Haanstra: ‘Ik was een beetje verscheurd.’ Een tegenstander van zijn vader was hij
niet, ook niet op filmgebied, maar hij wilde zijn eigen weg gaan buiten diens scha-
duw. In 1973werd het hele gezin Haanstra uitgenodigd in het televisieprogramma
Duys op zondag, waarin die dag Bert Haanstra hoofdgast was. Willem Duys vroeg
aan Rimko of hij het leuk vond dat in het programma ook een van zijn eigen korte
films werd vertoond. ‘Ik zou liever een filmpje in mijn eigen programma hebben,’
antwoordde hij voor de camera.53Hij zou het heel anders gaan doen: zijn filmvader
heette niet Haanstra maar Tati, de Franse maker van geniale films die tijdens zijn
bezoeken aan Laren diepe indruk had gemaakt. Rimko Haanstra werd geluidsas-
sistent tijdens de opnamen voor Trafic, aanvankelijk een gezamenlijk project van
Tati en zijn vader. In hun bewondering voor de Fransman deden vader en zoon
intussen weinig voor elkaar onder. 

Jurre Haanstra was vier jaar jonger dan Rimko en doorliep in tegenstelling tot
zijn grote broer het gymnasium met glans. Terwijl Rimko de filmkant op ging,
werd Jurre musicus en componist. Nita had thuis al vroeg klassieke platen ge-
draaid in de hoop de zonen daar wat van mee te geven, maar Jurre stortte zich op
de jazz. Op de middelbare school speelde hij in bandjes, met onder anderen de
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latere schrijver Willem Jan Otten. Hij wilde al naar het Loosdrecht Jazz Con-
cours toen hij nog te jong was om er alleen naartoe te mogen en als negentienja-
rige won hij er in 1971 de eerste prijs met zijn Jurre Haanstra Kwartet. Pas toen
hij op het Conservatorium in Rotterdam ging studeren kreeg hij meer belang-
stelling voor klassieke muziek. Hij kreeg compositieleer van Theo Loevendie,
maar zag het componeren inmiddels vooral als een wapen in de klassenstrijd. ‘Ik
ben revolutionair in hart en nieren,’ vertelde hij het dagblad De Tijd, ‘en het is
logisch dat ik met mijn muziek bepaalde ideeën wil overbrengen… met het geld
van mijn composities wil ik mijn verdere studie van Marx bekostigen.’54 Jaren la-
ter vatte hij samen: ‘Je kunt mij tot mijn middel in de stront zetten en ik zal nog
verheven gedachten hebben.’55 Tot een heftig generatieconflict met zijn vader
kwam het niet. ‘Wij stonden altijd heel erg achter hem, omdat we veel respect
voor hem hadden, een diepgeworteld gevoel van respect en waardering. Veel
kinderen hebben ooit wel dat ze zeggen: Pa is een ouwe lul, maar daar gaf hij je
door hoe hij was de kans niet voor.’56

Algauw prevaleerde de muziek weer boven de revolutie. In zijn vrije tijd zat
Jurre altijd wel in een band, als drummer, pianist of organist, met de studio ach-
ter het huis als oefenruimte. ‘Voor die jongens weer weggingen, zei Bert dan:
kom nog even binnen, wil je een pilsje? Dan kwam er een kratje pils en dan ging
hij vertellen. Pa vertel nog eens over Afrika... Elke keer dat hij dat deed, hoorde
ik dingen die ik nooit eerder had gehoord. En heftige avonturen hoor. Over hoe
hij oog in oog met de dood had gestaan met een groep olifanten met jongen...
Dat was zo geweldig als je dat hoorde, die man had een goudmijn aan ervaring.’57

Die olifantenontmoeting was al voorgevallen tijdens de opnamen in Afrika voor
The Rival World in de jaren vijftig. Zowel Rimko als Jurre Haanstra begonnen na
het voltooien van hun opleiding voortvarend aan een loopbaan in hun vak. 

Dat Bert Haanstra gepassioneerd kon zijn, bleek ook buiten het filmen. Wan-
neer hij het draaischema voor een productie maakte, ging er om te beginnen een
kruis door alle dagen waarop Ajax thuis voetbalde. In meer dan 35 jaar hebben
hij en Rimko maar weinig thuiswedstrijden van de Amsterdamse club gemist.
Jurre meer, maar die ging ook vaak. De Haanstra’s hadden een oude band met
Amsterdam-Oost. Bert Haanstra’s grootouders hadden er al gewoond. Zijn va-
der Folkert was er geboren in de Czaar Peterstraat. Nita’s familie kwam ook uit
Oost en Bert en Nita Haanstra hadden zelf samen aan de Insulindeweg en de
Pretoriusstraat gewoond. In hun huis aan de Bolkstraat in de Watergraafsmeer
kon je als de wind goed stond het gejuich uit het Ajaxstadion De Meer horen.
Ook na de verhuizing naar Laren was Amsterdam nooit ver weg en voor vader en
zonen was Ajax de favoriete club. 
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Tijdens Bert Haanstra’s jeugd in Goor had het voetbal van gfc al een grote plaats
in het ouderlijke gezin ingenomen en nog in 1977 luisterde hij de jubileumviering
van de club op met zijn aanwezigheid.58Vanuit de Bolkstraat ging hij met de zonen
al incidenteel naar De Meer, maar het werd pas ernst toen Rimko vanuit Laren in
de vakanties bij een vriendje in Amsterdam ging logeren. ‘Zijn broertje zei: Van-
daag Ajax-Sparta, heb je zin om mee te gaan? Ajax won met 5-0 en toen was ik he-
lemaal bevangen. Thuis zei ik: Volgende week wil ik weer. Ik mocht niet alleen met
de bus, dus mijn vader ging mee. Zo had hij een alibi tegenover mijn moeder. Ajax
won met 8-1van Blauw-Wit. Ik zei in de rust al: Gaan we volgende week weer? Nou
goed. Ajax-Volendam: 9-0. Toen zou Ajax kampioen worden, maar we verloren op
de laatste dag van Feyenoord uit. Dat was 1960. Ik moest huilen.’59

Halverwege de jaren negentig gingen de Haanstra’s nog steeds. Minstens eens
per jaar reisden ze naar het buitenland, wanneer Ajax ergens Europees speelde.
Bert Haanstra’s laatste internationale wedstrijd was de finale voor de Europacup
1995 in Wenen, die Ajax met 1-0won van acMilan. 

Na verloop van tijd gingen de zonen zelfstandig naar De Meer en kreeg vader
Haanstra volwassen Ajaxmaten als jazzmusicus Pim Jacobs en later ook de acteurs
Ton van Duinhoven en Henk Molenberg. Ze belandden van lieverlee van de ge-
wone op de eretribune. Nog weer later ging er een vast driemanschap, bestaande
uit Bert en Rimko Haanstra en diens studievriend van de Filmacademie Hans
Melissen, die vervolgens als producent met Bert Haanstra ging werken. Vele jaren
reed Melissen, die in Hilversum woonde, met Haanstra naar het stadion. Daar
voegde Rimko zich vanuit Amsterdam bij hen. Tot bij het stadion gingen de ge-
sprekken over film, maar zodra ze binnen waren, werd het leven van alledag ver-
geten en kwam met het voetbal een andere obsessie tevoorschijn.

Ze werden deel van de Ajaxfamilie, om niet te zeggen deel van het meubilair.
Er waren tijden dat een filmmaker die Ajax met een plan belde ten antwoord
kreeg: ‘Daar hebben wij er zelf twee voor in huis.’ Dat waren de Haanstra’s. In
de loop van de tijd maakte Bert Haanstra verschillende Ajax-filmplannen. Lau-
rence Henson, een Schotse filmer en supporter van Celtic Glasgow, had in 1966-
1967 een documentaire vervaardigd over het glorieuze seizoen waarin Celtic de
Europacup won. Er was een goede kans dat Ajax het jaar daarop ook ver zou ko-
men met Rinus Michels als trainer en Johan Cruijff, Piet Keizer en Sjaak Swart
op het veld en Haanstra hoopte een film te kunnen maken die in meer dan één
opzicht geïnspireerd zou kunnen zijn op het Schotse voorbeeld. De filmregis-
seur die zijn zaakjes gewoonlijk zo nauwkeurig plande, liet zich ditmaal leiden
door het eeuwige optimisme van de ware supporter.
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Het begon goed toen Ajax thuis gelijkspeelde tegen het reusachtige Real Ma-
drid. Op weg naar de return werden de spelers in het vliegtuig gefilmd en er kon-
den zelfs unieke opnamen worden gemaakt tijdens de tactische voorbespreking
onder leiding van Rinus Michels, die normaal geen mens binnenliet. Maar Real
Madrid won met 2-1, al was het pas in de verlenging, waardoor Ajax al in de eer-
ste ronde werd uitgeschakeld. Haanstra maakte er een korte reportageachtige
film over met de titel Retour Madrid, met veel wedstrijdbeelden en een ook voor
toen misschien al wat oubollig commentaar van Philip Bloemendal. Hoewel er
dus niks kwam van de zegetocht door Europa die Haanstra zich dat seizoen had
voorgesteld, was zijn vertrouwen niet helemaal misplaatst geweest. Het jaar
daarop drong Ajax door tot de finale van de Europacup en vanaf 1971wonnen de
Amsterdammers hem drie jaar achter elkaar. 

Het was niet de eerste keer dat het hem tegenzat bij het filmen van zijn gelief-
de club. Voor Alleman had hij gehoopt een Amsterdams landskampioenschap te
kunnen vastleggen. Hij draaide tijdens de beslissende wedstrijd psv-Ajax, die
psv echter met 5-2won, zodat de Eindhovenaren er met het kampioenschap van-
door gingen. Met tegenzin en onder stil protest van Rimko liet Bert Haanstra de
psv-fans die na afloop juichend het veld oprenden in de film zitten en combi-
neerde die ook nog met opnamen van juichende Feyenoorders die een jaar eer-
der kampioen waren geworden.

Na Retour Madrid deed hij nieuwe een poging tot een Ajax-film. Ed Pelster ont-
wikkelde zendertjes die zo klein waren dat de voetballers ze bij zich konden dra-
gen tijdens de training en je kon horen wat ze tegen elkaar zeiden. Cruijff en Kei-
zer waren de proefkonijnen, maar ze vonden de apparaatjes te groot, waarna Pel-
ster ze kleiner wist te maken. Toen Haanstra de nieuwe versie aan de trainer liet
zien, zei deze in zijn bekende geen-woord-teveel-stijl: ‘Wel mooi, maar niet
klein.’60 De film ging niet door. Rimko Haanstra zou later nog wel verschillende
Ajax-films maken.

Als bekende Nederlander had Haanstra bij Ajax natuurlijk een streepje voor
en ook al door zijn voetbalfilmexperimenten leerde hij de voetballers persoonlijk
kennen. Toen Cruijff net begon, werd hij voor het eerst gevraagd voor een tele-
visiespotje. ‘Cruijff doet wel net of hij alles weet,’ aldus Rimko Haanstra, ‘maar
hij is slim, hij weet wie hij het moet vragen. Dus hij belde mijn vader op.’ Cruijff
kwam in Laren langs. ‘Hij stond ook eens spontaan met Kerstmis voor de deur
met een blond meisje dat wij toen nog niet kenden. Er was dus toch wel en soort
vriendschap ontstaan.’61Tijdens de surprise party die in 1981werd georganiseerd
voor Haanstra’s vijfenzestigste verjaardag, kwam de halve Ajax-selectie opda-
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gen. Nog in de jaren negentig belde hij in de pauze van wedstrijden die op tele-
visie werden uitgezonden naar voormalig Ajax-voetballer Benny Muller in Am-
sterdam om de stand van zaken te bespreken.

Over het verschil tussen hemzelf en zijn voetbalmetgezel Pim Jacobs schreef
Haanstra eens: ‘Hij geniet wel degelijk van de aantrekkelijke momenten, maar
maakt zich niet druk als ’t even niet mee zit. Ik zit naast hem elke trap- of kopbal
mee te spelen, ben het vrijwel steeds oneens met de scheidsrechterlijke beslissin-
gen tegen Ajax, maar zie een speler van de tegenpartij al “off-side” staan als hij nog
maar nauwelijks op weg daarheen is. Aan de protestsong tegen een scheidsrechter
met de originele tekst “Hi, ha, hondelul” doen wij van de eretribune overigens
niet mee. Daar hebben we de jongens van de “F-Side” voor.’62 Verder kon hij zich
op de tribune helemaal laten gaan. Hij sliep slecht wanneer er een belangrijke
wedstrijd verloren was en Yvonne Vluggen kon op maandagochtend aan zijn ge-
zicht zien of Ajax gewonnen of verloren had. Voetbal was voor hem een bijna net
zo existentiële aangelegenheid als film. 

Zoals tijdens de filmproducties en op de voetbaltribunes bleek, kon hij een
heel fanatiek en opgewonden man zijn, in zijn onzekerheden, zijn nervositeit en
zijn boosheid, maar ook in zijn geëmotioneerde hartelijkheid. Het imago van de
geruststellende figuur met de milde kijk op de wereld was een beetje eenzijdig.
Toch was die mildheid geen pose. Het was ook deel van hem en bovendien vond
hij dat je zo hoorde te zijn omdat de wereld er beter van werd. Of anders gezegd:
beschaving is je driften beheersen. Hij had toch wel een afgrondje waar hij in kon
vallen.
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