
Hans Castermans, ‘lichtman’ bij Cinetone  ( tweede van rechts 

op de foto), tijdens opnames op locatie in Zandvoort onder 

regisseur Arthur Dreifuss. 

Dreifuss (1908-1993)  heeft tal van films geregisseerd in zowel 

Nederland als in Amerika. Ook diverse tv-series zoals “Secret 

File, USA” (1955) 

Veel uit het archief van Cinetone is verloren gegaan. 

Gelukkig heeft Hans Castermans (geboren 7 -12 1934) zoveel 

mogelijk foto’s en berichten over zijn tijd bij Cinetone - die 

begon in 1952 -  bewaard en in mappen gearchiveerd. 

Van de hand van  journalist Henk van Gelder is in 1995 een 

encyclopedisch overzicht verschenen van 321 Nederlandse 

speelfilms. De beschreven periode loopt van de eerste 

Nederlandse geluidsfilm Willem van Oranje in 1934 en 

bijvoorbeeld De Jantjes uit 1934, tot en met najaar 1994, het 

regiedebuut van Willeke van Ammelrooy. 

Theo Bakker heeft veel onderzoek gedaan naar   ( verdwenen) 

bioscopen  in Amsterdam en daarover gepubliceerd, zie 

vooral  theobakker.net   

Hans Castermans heeft beide boeken in zijn bezit. 

En tweedehands zijn beide boeken voor de liefhebbers nog 

steeds verkrijgbaar. 

 

 

           

 



 

De oude Cinetone studio’s, waar Hans Castermans het licht verzorgde, worden nog steeds gebruikt voor filmopnames. 

En  de drie gebouwen worden regelmatig geschikt gemaakt voor techno-housefeesten en dance-events  
in de weekends voor 2000 personen. De redactie van ‘Duivendrecht Destijds’ kwam samen met de heer Castermans  

op bezoek in de Studio’s toen men druk doende was met de opbouw voor een van de vele weekendevents. 
  

 

  

 
  



                               

 

         

 

 

Uit de hele wereld komen nog steeds artiesten en publiek voor vermaak naar het  Duivendrechtse Hollywood 
Volgens Hans Castermans is er heel veel veranderd…..ook in technische zin….. 

De vroegere bioscoop bestaat nog steeds en de huidige manager Ramzi leidt de vroegere Cinetone-medewerker 
met groot plezier rond…. en ervaringen over vroeger én nu worden deze dag 26 november 2015 intens gedeeld.  

Verborgen deuren en ruimtes gingen letterlijk open. 
 



 

 

 Oude foto - uit archief bedrijfsleider Ramzi - hierboven toont: 

“De Cinema heeft steeds nog de oude allure”.  
 

  

  



 

            

Hans Castermans werkte ook bij Joop Geesink (Den Haag, 28 april 1913 - 
Amsterdam, 13 mei 1984)  Geesink was een bekende Nederlandse filmproducent. 
Hij is vooral bekend geworden vanwege zijn werk met poppen. Het bekendst is 
Joop Geesink van zijn creatie Loeki de Leeuw, die ruim 30 jaar de reclame van de 
STER opvrolijkte. Geesink begon zijn loopbaan als decorontwerper voor 
Nederlandse theater-revues. Al snel raakte hij geïnteresseerd in film - met name 
animatiefilm - en samen met Marten Toonder (bekend geworden van de verhalen 
van Tom Poes en Olivier B. Bommel) richtte hij een filmstudio op 1942-1943. 
Toonder hield zich vooral bezig met tekenfilm en Geesink hield meer van 

poppenfilm. Zo kon hij de sfeer van het theater in het klein nabouwen en laten bewegen.  Geesink startte zijn 
Dollywood Studio's (een combinatie van doll, het Engelse woord voor pop, en Hollywood, de filmstudio's in Amerika). 
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Artikel hierboven en foto’s hieronder uit het archief van  Hans Castermans 



 

 

Hans heeft nog veel meer materiaal over zijn Geesinktijd in zijn archief. 
Op de Rijksstraatweg 69 woonde de leidinggevende van Hans, de heer Meesters. 

Hij heeft contact met zijn weduwe  mevrouw Meesters – de Groot 
en hoopt dat zij net als hij nog meer foto’s van het werk bij Cinetone heeft 

 
AQ december 2015 



 

 

Het voltallige personeel in 1956 

Trots op de foto! 


