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epiloog

Bert Haanstra met de beroemdste ﬁlmzwemmer
van Nederland (1963)
filmmuseum/bha

Aan het eind van dit boek zijn er drie thema’s waarover nog het een en ander valt
toe te voegen. Allereerst volgt een terugblik op het verloop van Haanstra’s ﬁlmleven, vervolgens komen zijn rol als ﬁlmer van Nederland en zijn plaats in de
ﬁlmgeschiedenis aan de orde.
Het gemeenschappelijke in Bert Haanstra’s werk wordt gevormd door een creatieve manier van omgaan met ﬁlm, superieure montage die tegelijk aan esthetische gevoelens appelleert als een middel is om inhoud over te brengen, oog voor
het veelzeggende menselijke – later ook dierlijke – detail, een persoonlijke, optimistische, welwillende en betrokken kijk op de medemens en niet in de laatste
plaats humor. Vriend en vijand waren het verder eens over het hoge niveau van
zijn vakmanschap. In deze algemene bewoordingen kan Haanstra’s werk worden gekarakteriseerd. Maar wie dichterbij komt, ziet een ﬁlmleven met hoogtepunten en breuken, dat zich beweegt tussen vrijheid en opdracht, tussen documentaire en speelﬁlm en tussen ﬁjnproevers en massapubliek.
Bert Haanstra toonde al vroeg belangstelling voor het visuele. Op zijn zeventiende werd hij leerling-fotograaf en kort daarna maakte hij vermoedelijk zijn
eerste kleine opdrachtﬁlm. Als achttienjarige werd hij persfotograaf, een vak dat
hij zes jaar uitoefende. In een aantal van zijn foto’s is een bijzonder oog voor het
ongewone en het vermakelijke in het dagelijks leven te zien. Vervolgens ging hij
schilderen. Toen hij dertig werd, was zijn jeugddroom ooit ﬁlmer te worden achter de horizon verdwenen en leek zijn toekomst te liggen in de schilderkunst, tot
hij in 1947 onverhoeds alsnog ﬁlmmaker werd, vrijwel zonder cinematograﬁsche achtergrond, maar wel nadat hij zich zijn hele volwassen leven al had beziggehouden met kijken en in beeld brengen. Deze drang naar het beeldende zat in
de familie. De indruk is weleens ontstaan dat Haanstra’s kunstzinnige familieachtergrond is opgepoetst toen hij als ﬁlmer bekendheid kreeg. Dat is beslist onjuist. Zijn vader speelde een prominente rol in het Twentse kunstmilieu en exposeerde in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Twee van Bert Haanstra’s drie
broers, Johan en Folkert, hadden een professionele kunstopleiding en waren gewaardeerde beeldend kunstenaars en docenten aan kunstacademies.
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De tijd tussen Haanstra’s eerste aandachttrekkende ﬁlm Spiegel van Holland (1950)
en De stem van het water (1966) was zijn klassieke periode. Het was de tijd waarin
hij zijn kwaliteiten als ﬁlmmaker tot volle ontplooiing wist te brengen, zijn
meest bekroonde en meest bezochte ﬁlms maakte en zijn grootste rol speelde in
de nationale en internationale ﬁlmwereld. Ondanks soms grote verschillen tussen de ﬁlms onderling spreekt uit het geheel van zijn werk uit deze periode een
coherente kijk op zijn tijd. De ﬁlms bezitten een sterke vormvastheid door een
onbevangen, zelfverzekerde omgang met het ﬁlmmedium. Op de korte ﬁlm Nederland uit 1983 na werden al zijn ﬁlms over ‘Nederland’ in deze periode gemaakt. Ze vormen ongeveer de helft van zijn productie tot en met 1966.
Bij de successen uit deze jaren moet niet alleen worden gedacht aan hoge bezoekcijfers in de bioscoop maar ook aan talloze voorstellingen onder geheel andere omstandigheden. Zeker rond documentaires bestond toen een wijdvertakt
distributiestelsel voor vertoningen op scholen, in bedrijfskantines, bij verenigingen, in dorpshuizen en – in het geval van Haanstra’s Shell-ﬁlms – in de meest afgelegen dorpen op andere continenten. Zijn klassieke ﬁlms werden door velen
gezien en hadden bovendien vaak een bijzonder lange levensduur: nog dertig of
veertig jaar nadat ze waren gemaakt, werden ze internationaal veel vertoond,
niet alleen op festivals maar vooral ook daarbuiten.
Toen De stem van het water in december 1966 uitkwam, betekende dit achteraf
gezien voor Haanstra zowel het sluitstuk van een tijdperk als een aankondiging
van verandering.
Met zijn wereldbeschouwing, die in dit boek als jaren-vijftig-humanisme is
getypeerd, had hij in zijn klassieke periode een bijna vanzelfsprekende aansluiting bij de meerderheid van de bevolking, maar de stemming van die naoorlogse
jaren verloor in de tweede helft van de jaren zestig aan kracht, ook al is hij, bij wat
toen de zwijgende meerderheid heette, nooit helemaal verdwenen.
De stem van het water staat in de lijn van eerdere ﬁlms die hij over eigen land
maakte, maar de regisseur probeert er ook nieuwe methoden in, waaronder interviews om, zoals hijzelf zei, tot meer diepgang te geraken. Hij begon zich dus
enigszins te verwijderen van de werkwijze die hem misschien wel op het lijf geschreven was: de benadering waarin niet de taal maar het visuele bepalend was,
ook als middel voor het overbrengen van visies en emoties. De jongere garde van
de jaren zestig had hem eerder scherp aangevallen en hij lijkt zich daar meer door
van de wijs te hebben laten brengen dan hij toegaf.
Na aﬂoop van het tijdperk van wederopbouw en beginnende welvaart was de
maatschappelijke rol van documentaires anders geworden. Voorlichting, aan-
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moediging en propaganda met behulp van ﬁlm hadden eerder van overheidswege een belangrijke rol gespeeld. In de structuur van ﬁlmproductie en vertoning
die hierbij hoorde, had Haanstra zich met veel gemak bewogen. Nu kreeg de televisie een hoofdrol in het voorlichtingsbeleid, voor zover het werd voortgezet,
want men vreesde steeds meer voor betutteling. Ook de bioscoopvertoning van
avondvullende documentaires had een onzekere toekomst, terwijl Haanstra te
veel een echte ﬁlmman was om voor tv te willen werken.
In het ﬁlmleven van Bert Haanstra was De stem van het water kortom een
scharnierpunt. De periode van zijn grootste zekerheid in kunnen, denken en
doen eindigde ermee.
Filmjournalist Frank Zaagsma omschreef het verschil tussen de vroegere Haanstra en die van de jaren zeventig eens treffend: ‘Hij was zijn onschuld kwijtgeraakt,
en begon na te denken over wat hij, in de roes van het vanzelfsprekend kunnen, in
elkaar geknutseld had.’1 De grote successen die hem in de voorafgaande jaren ten
deel waren gevallen, leidden bovendien tot grotere mentale en ﬁnanciële druk:
het publiek verwachtte veel van hem en hij was inmiddels een gevestigd producent met een eigen onderneming, met alle bijbehorende risico’s van dien. Jaren
gingen ook nog verloren met Traﬁc en het grote voetbalproject dat uitliep op de
troostﬁlm Retour Madrid. Ondanks onophoudelijk zoeken vond hij geen goed
idee meer voor een ﬁlmkomedie, waardoor zijn grote wens weer een comedy te
maken onvervuld bleef en de lijn van De zaak M.P. en vooral Fanfare niet kon
worden doorgetrokken.
Niettemin professionaliseerde hij nog altijd verder en bleef hij goede ﬁlms
maken. Wat er na De stem van het water nu precies anders werd, is moeilijk onder
woorden te brengen. Misschien was het alleen maar níet meer de klassieke periode, waarin alles als natuurlijk was samengevallen. Tussen 1967 en 1980 maakte hij
Retour Madrid, Bij de beesten af, Dokter Pulder zaait papavers, Nationale Parken… noodzaak en Een pak slaag. Dat ging met meer zoeken, aarzelen en aftasten
gepaard, en tot sommige projecten besloot hij volgens de gedachte: ik wil in ieder geval een ﬁlm maken, dus nou ja, laat ik dan dát maar doen. Anderen kregen
ook meer invloed op zijn ﬁlms. In de jaren vijftig hadden zelfs zijn opdrachtgevers zich meestal beperkt tot algemene aanduidingen over wat ze wilden, omdat
ze anders de wind van voren kregen en bovendien wisten dat het in grote lijnen
toch wel goed kwam. Nu gaf Haanstra anderen ondanks zijn onafhankelijke positie als producent grote bemoeienis met het karakter van zijn ﬁlms. Bij de beesten af kwam onder intensieve begeleiding van vooral etholoog Gerard Baerends
tot stand, ook al stond deze ﬁlm dicht bij de regisseur, die al sinds zijn jeugd be-
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gaan was met de natuur. Daarna kwam uit het niets Dokter Pulder zaait papavers.
Voor het eerst in zijn loopbaan begon hij aan een boekverﬁlming. Zelfs zijn eerdere speelﬁlms waren naar een oorspronkelijk idee geweest en naar een scenario
waaraan hijzelf meeschreef, terwijl de documentaires sterk waren bepaald door
wat hij in de werkelijkheid aantrof tijdens de opnamen. Met Pulder stelde hij
zich een fundamenteel andere taak: de denkwereld van schrijver-scenarist Anton
Koolhaas tot uitdrukking te brengen. Het daaropvolgende Een pak slaag was opnieuw een Koolhaas-verﬁlming.
Na de teleurstellende bezoekcijfers van deze laatste ﬁlm en een hartinfarct
werd Haanstra’s werk productioneel en inhoudelijk kleinschaliger. Monument
voor een gorilla en vooral Chimps onder elkaar zijn met hun invoelende observatie
echte Haanstra-ﬁlms, maar er is nog een andere lijn in deze periode te ontdekken: zowel in de Carmiggelt-ﬁlm Vroeger kon je lachen als in de compilatieﬁlms
over een aantal cabaretiers cijfert de maker zich weg zoals hij dat in het verleden
nooit had gedaan.
Paradoxaal genoeg lijkt de tijd van Haanstra’s grootste geestelijke vrijheid die tot
en met 1966 te zijn geweest, waartoe dus ook de jaren vijftig behoorden waarin
hij overwegend opdrachtﬁlms maakte. Juist toen voelde hij zich als een vis in het
water. De overheden in Den Haag verstrekten hun opdrachten niet alleen ten
dienste van voorlichting of propaganda, maar wilden er tevens de cinematograﬁe mee bevorderen. Er waren invloedrijke ambtenaren, zoals Jan Hulsker, voor
wie de ﬁlmkunst heilig was.2 De overheid gaf Haanstra veel armslag, al moest hij
zijn vrijheid een enkele keer bevechten. Deze ﬁlms zijn dan ook slechts indirect
uitingen van Haags voorlichtingsbeleid: de opdrachtgevers wisten van tevoren
ongeveer wat er van hem verwacht kon worden.
Bij de Shell-ﬁlms was de grootste beperking dat hij moest steunen op technische en wetenschappelijke adviezen: het waren eerder ingenieurs dan managers
met wie hij rekening moest houden. Uit niets blijkt trouwens dat er indertijd inhoudelijke tegenstellingen bestonden tussen Haanstra en Shell. Hij stond in de
jaren vijftig positief tegenover de maatschappelijke rol van het bedrijf, zodat ook
deze ﬁlms overwegend kunnen worden beschouwd als uitdrukking van zijn eigen visie.
Intussen stond de droom van de eigen studio symbool voor zijn drang naar
creatieve autonomie en zakelijke zelfstandigheid. Daar was zijn karakter ook wel
een beetje naar. Hij kon nu eenmaal slecht tegen belemmeringen die van welke
kant ook werden opgeworpen op het pad naar zijn doel. Hij leefde met volle inzet in de overtuiging dat het de enige manier was om iets van betekenis tot stand
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te brengen. De twijfels die hem onderweg veelvuldig overvielen, werden meestal
dankzij zijn echtgenote Nita overwonnen. Maar of de studio werkelijk tot grotere vrijheid heeft geleid is maar de vraag. Hier lijkt de bekende Nederlandse
spreuk te gelden: het bezit van de zaak is het einde van het vermaak.
Haanstra pendelde tussen documentaire en speelﬁlm. Hij heeft ooit beweerd dat
tussen beide geen wezenlijk verschil bestond, omdat je in een documentaire ook
regisseerde. Dit klinkt diep, maar in werkelijkheid lag de overeenkomst voor
hem op een elementair praktisch vlak: hij trok het onontgonnen gebied van de
speelﬁlm binnen in de overtuiging dat de problemen die hij tegenkwam gaandeweg konden worden opgelost, wanneer hij maar op zijn ervaring afging en zijn
verstand erbij hield. Zo werkte hij bij documentaires ook meestal.
Er wordt wel gezegd dat hij ‘eigenlijk’ geen speelﬁlmmaker was maar een documentarist. Daar zijn twee antwoorden op te geven. Het ene antwoord is dat de
feiten anders bewijzen. Fanfare was een gigantisch publiekssucces en een belangrijke gebeurtenis in de Nederlandse ﬁlmgeschiedenis. De ‘ﬂop’ De zaak M.P. was
na De overval de best bezochte Nederlandse speelﬁlm van de jaren zestig. Zulke
waardering zegt niet alles, maar laat toch zien dat hij als speelﬁlmregisseur de
vaardigheid had een publiek te verleiden. Met zijn ﬁlmliefde, zijn vakmanschap
en zijn vermogen acteurs en medewerkers in zijn enthousiasme mee te trekken
maakte hij ondanks beperkte kennis van de acteursregie diverse goede speelﬁlms. Met Dokter Pulder zaait papavers hield hij zich met ere staande tussen de
hemelbestormers van de jaren zeventig. Is in het land der blinden trouwens niet
eenoog koning? In de hele periode tot rond 1972-1973, toen de producties van de
gouden jaren loskwamen, was Fons Rademakers de enige die met zijn speelﬁlms
meer dan incidenteel boven hem uitkwam. Sympathiek aan Haanstra was bovendien dat hij het meestal – niet altijd – besefte wanneer een ander iets beter
kon. Dat hij bij Fanfare de assistentie van de Brit Alexander Mackendrick inriep,
maakte hem beslist niet tot een kleinere regisseur dan collega’s die deskundige
hulp onnodig vonden.
Het andere antwoord is dat Haanstra misschien wel meer dan vier speelﬁlms
had willen maken, maar het is niet gebeurd (vierenhalf, het hybride Vroeger kon
je lachen meegerekend). Van die vier was Fanfare een mijlpaal, waren de andere
gewoner en Een pak slaag deels mislukt. Hiertegenover staat een lange reeks documentaires, waarvan er vele ongewoon waren en samen een indrukwekkend
rijtje van mijlpalen en paaltjes vormen. Al met al valt te verwachten dat een ﬂink
aantal grote en kleine documentaires en één speelﬁlm het meest blijvende uit
zijn werk zullen zijn.3
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Bert Haanstra wist erkenning door de liefhebbers van de ﬁlm als kunst te verenigen met populariteit bij een massapubliek. Neem de internationale waardering
die hem ten deel viel. Met Spiegel van Holland won hij de verheven Grand Prix
in Cannes en voor Glas een Oscar in Hollywood, de hoofdstad van de publieksﬁlm. Verder werden hem een British Academy of Film Award (‘de Britse Oscar’)
(Glas), een Gouden Beer in Berlijn (Alleman), twee verdere Oscar-nominaties
(Alleman, Bij de beesten af) en een kast andere prijzen toegekend. De internationale belangstelling is verder af te meten aan de vermoedelijk ongeveer vijfduizend kopieën van Glas en de ruim duizend kopieën van Rembrandt, schilder van
de mens die in omloop kwamen, en het feit dat The Rival World enkele decennia
de wereldwijd meest bekeken ﬁlm uit de Shell-catalogus was. Later vond Bij de
beesten af een grote wereldwijde verspreiding.
Dit zijn sterk verschillende ﬁlms. Ze laten allemaal vakmanschap zien en bij
verschillende springt de virtuositeit van de montage in het oog. Maar Haanstra
beperkte zich zelden tot aandacht voor de vorm alleen. Al deze ﬁlms hadden ook
een voor de toeschouwers fascinerend onderwerp, dat steeds op een ongewone
manier of met een extra ‘attractie’ werd gepresenteerd. Bij Spiegel van Holland
zijn het de bekende elementen uit het Nederlandse landschap die door het spiegeleffect bijzonder worden. Bij Rembrandt zijn het de liefdevolle aandacht voor
de schilderijen en het toen opzienbare fragment waarin de veroudering van de
schilder zichtbaar wordt gemaakt door diens zelfportretten in elkaar over te laten
lopen. Bij The Rival World is het de boodschap, maar wel vergezeld van spektakelstukken als het vliegtuig in de sprinkhanenzwerm en de reuzeninsecten op
het witte doek. Alleman biedt in de bedding van een associatieve montage een
licht humoristisch portret van een merkwaardig volkje en Bij de beesten af was als
natuurﬁlm ongebruikelijk door zijn expliciete vergelijking van mens en dier.
Het was de combinatie van ﬁlmische creativiteit, vakmanschap én aandacht
voor de inhoud die Haanstra’s ﬁlms voor zowel ﬁjnproevers als groot publiek
aantrekkelijk maakte.
De samenleving van Bert Haanstra – het kan niet genoeg worden herhaald – bestond uit Nederland en de wereld. Zijn visie op eigen land kreeg vorm in Spiegel
van Holland, Dijkbouw, …en de zee was niet meer, Fanfare, Delta Phase I, Alleman, De stem van het water en Nederland. Ze hebben sterk verschillende accenten, maar leveren toch een totaalbeeld op. Hij bracht er vooral het Nederland
van de wederopbouw en de beginnende welvaart mee in beeld. Niet met wederopbouwﬁlms welteverstaan, want die heeft hij niet gemaakt: herrijzend Nederland is vooral aanwezig door de stemming van voortvarendheid, optimisme en
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gemeenschapszin in een aantal van zijn ﬁlms. Ze bewegen zich tussen modernisering en nostalgie, twee polen die ook in de werkelijkheid van de samenleving
relatief makkelijk lijken te zijn samengegaan. De verschuiving van nostalgie naar
modernisering die in de opeenvolging van Haanstra’s Nederland-ﬁlms waarneembaar is, berust op toeval: hij geloofde vanaf het begin in modernisering.
Zijn ultieme Nederland-ﬁlm is Alleman, de synthese van zijn kijk op land en
landgenoten. Het kan verhelderend zijn de maatschappelijke werking van deze
ﬁlm te bezien aan de hand van het model van identiteitsvorming – verbeelding,
benoeming, herkenning – dat historicus Willem Frijhoff heeft geformuleerd.
Hij vatte de kwestie als volgt samen:
‘Kunnen identiteit en identiteitsbesef worden onderscheiden, of zijn ze verwisselbaar? Ligt achter de identiteit als waargenomen beeld een meer of minder autonome “werkelijkheid” die toetsing van het beeld mogelijk maakt? Zo
ja, wat is hun onderlinge verhouding? En hoe komt het beeld zelf tot stand?
Het wordt geconstrueerd in een spanningsverhouding tussen interne en externe perceptie, vervolgens als een entiteit benoemd (dus vastgelegd in een
raster van structuurkenmerken en begrensd door speciﬁeke contouren) en
tenslotte als “eigen” herkend. Verbeelding, benoeming en herkenning komen
zo als de drie basisoperaties van het identiteitsbesef naar voren. Dat besef is,
met andere woorden, een proces van toe-eigening van drie dimensies van cultuur: de verbeelding van eigenschappen en attributen van een groep, de benoeming van de groepsidentiteit in een vertoog over dat beeld, en de herkenning van dat vertoog als een zinvolle voorstelling van de wij-groep.’4
Identiteit is volgens Frijhoff geen ‘wezenskenmerk’ maar ‘een gehistoriseerde
bestaanswijze en ervaringswereld’. Ze is een beeld en zelfbeeld dat wordt gecreëerd door een groep (intern) én door buitenstaanders (extern), maar meer is
dan alleen verbeelding: mensen geven het idee vorm in de realiteit door er min
of meer naar te handelen. Er bestaat dus een wisselwerking tussen perceptie en
werkelijkheid. Of er een identiteit bestaat die aan het idee voorafgaat, laat Frijhoff enigszins in het midden, elders geeft hij aan dat identiteit in veel opzichten
een keuze is.5
In het geval van Alleman zijn allerlei aspecten van het Nederlandse dagelijks leven via observatie vastgelegd. Ze hebben een bron in de realiteit, al heeft er natuurlijk selectie plaatsgevonden. Aan de montagetafel werden deze waarnemingen met de plakpers letterlijk tot een geheel geconstrueerd, waardoor er een diepere betekenis aan wordt verleend.
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Zo ontstond een verbeelding van Nederland waarin een vanzelfsprekend evenwicht heerst tussen nostalgische elementen en uitingen van modernisering. Nederland is er een land in van goede en beste mensen achter al die eigen voordeuren, met hun eigen kerkjes, de zondagsrust, het water, de schepen, de regen en
het ijs, maar ook met het moderne maakbare landschap en de autowegen. ‘Een
vreugdige tuin, waarin niemand schittert door uitzonderlijke kwaliteiten, maar
waarin de mensen toch belangrijk worden omdat de ﬁlmer van hen blijkt te houden,’ zoals Bertina schreef. In dit Nederland is eenieder de moeite waard, een positieve houding werpt er vruchten af, met volhouden kom je er wel en intussen
mag je best een beetje tevreden over jezelf zijn. In Alleman gaat het wij-gevoel
verder samen met de overtuiging dat het land zijn kwaliteit ontleent aan verscheidenheid. De verzuilde samenleving wordt niet als verstikkend gezien maar
is een basis voor vrijheid. Individualisme en gemeenschap kunnen best samengaan, aldus Haanstra in 1963. Het is alles bij elkaar een rooskleurig beeld, dat
door de eenvoud van de deugden en eigenschappen die aan de landgenoten worden toegekend, aandoenlijk en innemend is.
Dit beeld was zowel ‘externe perceptie’ als ‘interne perceptie’: resultaat van
observeren, maar wel door iemand die er zelf bij hoorde, zoals ook blijkt uit het
ﬁlmcommentaar in de wij-vorm. Haanstra is weleens verweten dat hij precies
wist wat het publiek wilde zien en dat leverde met commerciële motieven. Maar
het had minder met handel te maken dan met gedeelde emotie: zijn gevoelens
over land en landgenoten moeten in grote lijnen overeen zijn gekomen met die
van velen uit zijn publiek. Hij onderscheidde zich intussen van dat publiek door
zijn talent daar creatief uitdrukking aan te kunnen geven.
‘Benoemen’, Frijhoffs fase 2, deed hij maar half. Om te zeggen dat hij de Nederlandse identiteit had ‘vastgelegd in een raster van structuurkenmerken en begrensd door speciﬁeke contouren’ zou overdreven zijn. Alleman bleef een ﬁlm
van impressies die misschien juist zo effectief was omdat hij geen betoog vormde
maar vooral een gevoel opriep. Het was eerder een cultuuruiting temidden van
andere – van het Polygoon-journaal tot en met het liedboek Kun je nog zingen,
zing dan mee – die samen een ‘raster’ creëerden. Wel was het een indringende
cultuuruiting. Het benoemen werd voortgezet door het merendeel van de ﬁlmrecensenten. Zij legden het publiek uit waarom deze ﬁlm zo Nederlands was en
gaven daar, anders dan bij Fanfare, ook argumenten bij. Veelvuldig wezen ze erop hoe herkenbaar de ﬁlm was en alles wijst erop dat ook een groot deel van het
publiek dacht: Zó zijn wij Nederlanders. Alleman werd kortom als ‘eigen’ herkend door de ‘wij-groep’: Frijhoffs fase 3.
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Deze wij-groep bestond niet alleen uit ‘de’ Nederlanders in het algemeen, het was
tijdens het kijken naar de ﬁlm ook een reëel gezelschap in een bioscoopzaal, dat
eerst nog ongeduldig – maar samen – in een lange rij had moeten staan om een
kaartje te bemachtigen. De vele Nederlanders die zich aangesproken voelden,
vonden niet alleen dat ze zo waren, ze wílden ook zo zijn. Een andere conclusie is
tenminste moeilijk te trekken uit het overweldigende publieke enthousiasme. Alleman gaf een zelfbeeld dat mensen ook al door zijn optimistische toon bovendien
kon aanmoedigen ernaar te handelen. Waarmee Frijhoffs wisselwerking tussen
idee en werkelijkheid rond was.
Het is weinig aannemelijk dat een ﬁlm alleen in staat is een blijvende verandering in het publieke denken over eigen land en bewoners te veroorzaken. In
het boek Film and Nationalism verwijst de Amerikaan Alan Williams naar de vele onderzoeken die hiernaar zijn gedaan binnen de discipline van de massacommunicatie. Hij concludeert eruit dat er bij ﬁctieﬁlms ‘vrijwel geen bewijs’ is en
bij non-ﬁctieﬁlms ‘geen duidelijk bewijs’ voor zulke invloed. Wel kan een ﬁlm
waarden en gedrag ten aanzien van de natie ‘tot uitdrukking brengen en in circulatie houden’.6 Dit sluit uitstekend aan bij het proces van wisselwerking waar
Frijhoff van uitgaat.
Eenzelfde werking is ook aan te nemen bij verschillende andere Haanstraﬁlms. De stem van het water herhaalde het Alleman-effect op iets kleinere schaal,
in andere komen afzonderlijke aspecten van het Nederland-gevoel tot uiting. In
Delta Phase I roepen vindingrijkheid en daadkracht zonder grote gebaren bewondering en trots op, in …en de zee was niet meer komt de waarde van de Nederlandse geschiedenis naar voren – inclusief invented tradition – en zelfs in Spiegel van Holland wordt met halve abstracties even een vaderlandse emotie opgeroepen. Deze ﬁlms kregen een belangrijke rol in de internationale presentatie
van Nederland. De vertoning van Alleman was een hoogtepunt tijdens het
staatsbezoek van de koning van Noorwegen aan het land, maar het waren vooral
de korte ﬁlms die door de overheid werden gebruikt om Nederland elders in de
wereld een gezicht te geven.
Bert Haanstra bezag zijn tijd zoals gezegd met de blik van een jaren-vijftighumanist. Humanistische waarden gingen hierin samen met een gevoel van
hoop en optimisme na de rampen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en
de overtuiging dat technologie menselijke vooruitgang en grotere saamhorigheid tussen alle wereldburgers mogelijk te maakte. Dit alles eerder gevoelsmatig
dan met grote theorieën, maar daarom niet met minder overtuiging. Dat zijn
kijk op de wereld bij het publiek overkwam, mogen we concluderen uit het feit
dat er een tot vervelens toe gebezigde aanduiding voor kwam: de milde blik.
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Mild, dat was Haanstra zelf ook, wist zijn publiek. Alleman was eigenlijk een portret van de maker zelf, schreef een journalist van Elsevier. Een beetje ﬁlmmaker
heeft niet alleen een persoonlijkheid maar ook een imago en bij Haanstra was dat
op het hoogtepunt van zijn roem allereerst die van ﬁlmer des vaderlands. Een echte Nederlander, die men zich voorstelde als de vriendelijke, nuchtere, kalme en
niet te vergeten ‘gewone’ ﬁguur die in interviews op de televisie te zien was. Kees
Hin, zijn regieassistent bij Alleman, keerde dat op zijn onnavolgbare manier om:
‘Als je zelf een eenvoudig mens bent, dan zoek je een groots en meeslepend leven,
maar Haanstra is groots en meeslepend van zichzelf en wil daarom eenvoudig geluk in zijn ﬁlms laten zien.’7 Feit is in elk geval dat zijn regisseur een man was van
grote gedrevenheid, passie en ook diepe dalen, die naast vriendelijkheid heel wat
woede herbergde. Zo gezien waren zijn ﬁlms de hekjes rondom de afgronden
waarin hij anders zou kunnen vallen. Haanstra liet zijn publiek zien hoe hij graag
wilde zijn, ook al kon hij er zelf niet altijd aan voldoen.
Haanstra’s plaats in de ﬁlmgeschiedenis is die van een eenmalige ﬁguur. Hij paste
niet in een hokje en ging in zijn werk uit van zijn eigen ﬁlmische talenten en een
persoonlijke kijk op de wereld. Je zou haast kunnen zeggen dat hij in 1947, toen
hij bij zijn eerste ‘professionele’ ﬁlm Myrte en de demonen betrokken raakte, vanuit een vacuüm tot de ﬁlm kwam. Als middelbaar scholier was hij enthousiast
voor het medium en af en toe maakte hij zelf wat, maar het stond als het ware buiten de ﬁlmgeschiedenis. Tot 1947 ging hij nauwelijks naar de bioscoop en las hij
voor zover bekend nooit een ﬁlmblad of -boek. Zijn ﬁlminteresse was een persoonlijke aangelegenheid, tussen hém en het medium in de letterlijkste zin: de camera, de ﬁlm en het onderwerp. Haanstra was een autodidact en is dat in grote
mate altijd gebleven.
De belangrijkste invloeden die hij niettemin onderging, kwamen uit GrootBrittannië. Wanneer hij inspiratie of hulp van anderen zocht, richtte hij de blik
over de Noordzee. Tijdens de productie van Myrte en de demonen had hij een
halfjaar kunnen rondkijken in een van de belangrijkste Britse studio’s en het
werd hem gauw duidelijk dat veel van de kennis en ervaring die daar bestonden
in Nederland ontbraken. Een paar jaar later noemde hij de nuchtere informatieve ﬁlms van de zogeheten Britse documentaire beweging een voorbeeld voor zijn
eigen werk. De Shell Film Unit, waarvoor hij vele jaren werkte, was van die beweging een vertakking. Voor zijn speelﬁlms zocht hij opnieuw steun in Engeland. De Londense Ealing Comedies vormden een inspiratiebron. Een andere
invloed kwam uit Frankrijk: de humoristische elementen in ﬁlms als Glas, Zoo
en Alleman roepen associaties op met de door Haanstra grenzeloos bewonderde
Jacques Tati.
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Welke invloed Haanstra op buitenlandse collega’s heeft gehad, is moeilijk vast te
stellen, maar het is wel zeker dat die allereerst lag op het vlak van de ﬁlmmontage. Zijn kwaliteiten op dat gebied waren na de Oscar voor Glas algemeen bekend. De ﬁlm werd een referentie, een schoolvoorbeeld. Een standaardzin in artikelen over Haanstra luidt dan ook: ‘Glas werd op ﬁlmscholen over de hele wereld jarenlang als studiemateriaal gebruikt.’ Onduidelijk is echter hoe vaak en
hoe lang dat gebeurde. In het Haanstra-archief bevinden zich brieven van ﬁlmscholen in de Bondsrepubliek Duitsland, enkele Oost-Europese landen en India
waaruit blijkt dat Glas daar werd gebruikt in de opleiding. In een Duits vaktijdschrift verscheen een uitputtende analyse met onderwijsvoorstellen op basis van
de glasﬁlm.8 Nog in de jaren negentig kwamen Britten in Laren langs om Haanstra’s advies te vragen over de montage van een film met John Cleese.9
Prominente ﬁlmmakers uit de Britse documentaire beweging als Arthur Elton en John Grierson beschouwden Haanstra als een geestverwant. Enige invloed had hij verder door zijn vriendschap en samenwerking met Jacques Tati.
Deze presenteerde enkele van zijn ﬁlms in het buitenland en na Tati’s Playtimefaillissement was het voor een groot deel aan Haanstra te danken dat de Fransman weer een ﬁlm kon maken. Ze wisselden verder vooral op het gebied van
ﬁlm- en geluidsmontage ervaringen uit. Tati bewonderde ook Haanstra’s vermogen humor in het werkelijke leven vast te leggen en gebruikte dat in Traﬁc,
onder andere met een vrijwel letterlijk citaat uit Alleman, dat ze samen opnamen
in de Amsterdamse rai.
In het Nederlandse ﬁlmmilieu bleef hij vooral zichzelf. Zijn kwaliteiten waren
eenmalig en de Nederlandse regisseurs die als zijn leerlingen beschouwd kunnen
worden – George Sluizer, Kees Hin, Rolf Orthel, Jef van der Heijden – en de vele
anderen met wie hij werkte, zijn in ﬁlmisch opzicht geen van allen navolgers geworden. Hooguit Sluizers vroege documentaires laten Haanstra-invloed zien.
Ze trokken ieder hun eigen plan zoals ook Haanstra dat deed.
Toen in 2006 Pretpark Nederland van documentarist Michiel van Erp uitkwam, werd hier en daar geschreven dat zich nu toch een nieuwe Haanstra had
aangediend. Pretpark Nederland ging over de manier waarop Nederlanders hun
vrije tijd doorbrachten en had een opbouw die enigszins deed denken aan Alleman. Beide hebben een panoramisch karakter en willen iets zeggen over Nederlanders. Daar eindigt de verwantschap. De verborgen camera van Alleman
wordt in Pretpark Nederland nauwelijks toegepast, en de ironische manier waarop mensen erin worden bekeken, zoal niet voor schut worden gezet, staat welhaast diametraal tegenover de wijze waarop Haanstra in Alleman naar zijn landgenoten keek.
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Wanneer het om invloed gaat, zijn er ook nog andere aspecten: Bert Haanstra was
voor collega’s een voorbeeld door zijn mentaliteit. De boven alles gaande liefde
voor de ﬁlm, de toewijding, het streven naar het maximale en de ambachtelijke
perfectie inspireerden velen die met hem werkten. Ook zijn positie in wat je ﬁlmpolitiek Nederland kunt noemen, speelde hier een rol. Tot 1960-1961 was hij actief in de Raad voor de Kunst afdeling Film, daarna deed hij feitelijk niets meer
binnen instellingen op het gebied van ﬁlmbeleid of subsidies. De invloed die hij
niettemin nog bezat, berustte op zijn reputatie en zijn netwerk. Misschien vertegenwoordigde hij daarbij ouderwets gevonden ideeën – eerst leren, dan pas
grote ﬁlms maken – maar hij gebruikte zijn positie vooral om collega’s die in
moeilijkheden verkeerden bij te staan. De praktische hulpvaardigheid waarmee
hij zijn studio en zijn vakmanschap belangeloos aan anderen ter beschikking
stelde, was in het Nederlandse ﬁlmlandschap allesbehalve gebruikelijk.
Verder heeft Haanstra in de Nederlandse ﬁlmgeschiedenis ongewild een belangrijke rol gespeeld als kop van Jut. Om Jan Vrijman te parafraseren: we weten
nu enorm duidelijk dat we deze manier van ﬁlmen niet willen en daardoor gedwongen zijn te formuleren wat we wel willen. Maar het was minder de werkelijke Haanstra dan een karikatuur daarvan die diende als symbool voor een verleden waar men genoeg van had. Het ging de opposanten om ﬁlmvernieuwing,
toepassing van nieuwe technische mogelijkheden, afbreuk aan de macht van de
oudere generatie en breken met de geest van de jaren vijftig, zoals zij die althans
ervoeren. Daarvoor was nu eenmaal een tegenpool nodig.
Een opmerkelijk thema in de kritiek op de oudere documentaristen was dat
het hun ontbrak aan aandacht voor de zielenroerselen van het individu. Dit laatste kan weliswaar deels worden toegeschreven aan beperkingen van de oude
ﬁlmtechniek, misschien lag hier ook de belangrijkste mentale tegenstelling tussen de ouderen en de jongeren: in de jaren vijftig overwoog het gemeenschapsgevoel, in de jaren zestig kwamen het individu en het maatschappelijke conﬂict
meer op de voorgrond te staan.
Haanstra heeft geen school gemaakt en behoorde ook niet tot een school. In
dit boek is betoogd dat de opvatting dat hij een van de belangrijkste representanten was van de ‘Hollandse documentaire school’ om twee redenen geen stand
houdt. Al vanaf zijn beginjaren voldoet een groot deel van zijn werk niet aan de
eigenschappen die aan deze ‘school’ zijn toegeschreven. Nog belangrijker: de
school zelf is een mythe, die haar voornaamste praktische functie in de jaren zestig heeft gehad toen de ouderen er in de hitte van het conﬂict mee op één hoop
konden worden gegooid. Noch in de jaren vijftig in eigen land, noch in de toenmalige presentatie van Nederland in het buitenland, noch in de internationale
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geschiedschrijving was de ‘Hollandse documentaire school’ een courant begrip.
Dat het tot op de dag van vandaag om de zoveel tijd in Nederlandse publicaties
blijft opduiken, lijkt nog het meeste op een ingesleten gewoonte. Dat hierbij
naar steeds hetzelfde handjevol standaardﬁlms wordt verwezen, beneemt het
zicht op de werkelijkheid van de toenmalige gevarieerde, zeer omvangrijke documentaireproductie.
Intussen heeft een aantal van Bert Haanstra’s ﬁlms een belang gekregen dat de
ﬁlmgeschiedenis verre te buiten gaat. Ze werden door het publiek in het hart gesloten en kregen een prominente plaats in het algemeen-Nederlandse erfgoed.
Op de vraag hoe hij in gedachten wilde blijven, zei de grote regisseur enkele jaren
voor zijn dood te hopen dat ze over vijftig jaar zouden zeggen: ‘Bert Haanstra,
dat was die ﬁlmer die iets probeerde te zeggen over Holland en de mensen.’10
Bert Haanstra, dat was die ﬁlmer die iets probeerde te zeggen over Holland en de
mensen.
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