
Licht bij Cinetone                  Ans Quirijnen 

Met een koffer vol plakboeken én alle bij Cinetone opgenomen Nederlandse filmklassiekers kwam Hans 

Castermans ( geboren in Den Haag op 07-12-1934)  naar Duivendrecht. Dinsdagmiddag 20 oktober 2015. 

21 september 2015 ontmoette ik Hans in het  buurtcentrum “Eigenwijks” in Amsterdam-West tijdens de 

pauze van een SOD - presentatie over Oud-Duivendrecht. Hans vertelde trots dat hij Duivendrecht kende, 

omdat hij werkzaam was geweest bij de Cinetone-filmstudio’s. Hans had nog foto’s uit die tijd en wist heel 

meer veel te vertellen……. 

Ik stuurde Hans de informatie toe over Cinetone vanaf de oprichting tot en met de eerste jaren na de 

Tweede Wereldoorlog. Hij had zelf foto’s, advertenties en krantenknipsels, allemaal keurig 

gedocumenteerd, over de Cinetone periode 1952-1958 en over 1971 en 1972, toen hij bij Starfilm van Joop 

Geesink werkte. Hans was opgeleid als elektricien en kon via het arbeidsbureau bij Cinetone aan de 

Duivendrechtse kade 83-87 terecht. Hij was verantwoordelijk voor het licht en figureerde daar waar nodig 

was. 

Heel nauw was Hans betrokken bij de realisatie van de film JENNY. 

Enthousiast vertelt Hans over de zagerij en de spuiterij voor de decors en zijn 

koolspitslampen. De leiding over de afdeling LICHT had de heer Meester, die aan de 

oneven kant, voor aan de Rijksstraatweg woonde. Wij rijden over de Rijksstraatweg 

en hij wijst de woning zo aan. 

 

 

 

 

Jenny is een Nederlandse dramafilm uit 1958 onder regie van Willy van 

Hemert. In 1957 werd regisseur Willy van Hemert gevraagd om met Jenny 

zijn filmdebuut te maken. Van Hemert vond de plot matig en probeerde 

dit te compenseren met Agfacolorbeelden van Amsterdam, de Bosbaan en 

de Amstel. De opnames gingen van start op 27 augustus 1957 in 

Amsterdam en de filmstudio te Duivendrecht en ging in begin december 

naar de montage. 

De film ging bij de première de filmgeschiedenis in als de eerste Nederlandse kleurenfilm. Volgens menig criticus werd 

dit op een originele manier gedaan, door Jenny in zwart-wit onder een brug te laten varen en haar in kleur ervandaan 

te laten komen Aanvankelijk besloot de filmkeuring kijkers onder de 18 jaar niet toe te laten, maar dit werd later 

verlaagd naar 14 jaar. In totaal waren er 569.043 bezoekers. 
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Hans: “Waar nu de serre van Grand-Café Cinetone is was vroeger de portiersloge” 

  

Naast het huidige restaurant lag de echte 

hoofdingang, waar nu een aantal kleinere bedrijven 

gevestigd zijn, zoals het bedrijf van Wim Overhaus, 

Duivendrechtse kade 85-A 

 

 

 

Hans: “ In deze werkplaats voor ontwerp en 

communicatie was vroeger de personeelskantine 

van Cinetone en de ook vertrekken voor de directie, 

uitkijkend op de Weespertrekvaart”  

 

 

 

 



 

 



Wij hebben een afspraak gemaakt om de Exclusieve  Cinema Club te bezoeken. Er staan nog oude 

bioscoopstoelen en de ruimte wordt regelmatig verhuurd. 

  

“Waar sinds 1994 de geluidsstudio’s van Earforce gevestigd is, was in mijn Cinetone – tijd  onze licht- en 

electriciteitsafdeling. Hier ken ik alle trappen, trapjes, gangen en gangetjes….” 

 

 

 

Hans Castermans In gesprek met de nieuwe 

eigenaar ( mei 2015) van Grand-Café Cinetone, 

die ons spontaan een drankje aanbod na onze 

ontdekkingstocht door alle gebouwen van het 

voormalige Cinetone complex. 

 



“Ik kwam langs de route hieronder beschreven vanuit Amsterdam met het pontje naar mijn werk en als wij 

kletsnat geregend aankwamen bij de Studio’s dan lieten wij ons opdrogen door de hitte van de sterke 

filmlampen. De damp kwam er af!” Foto’s uit het plakboek van Hans Castermans:  

A. De Weesperzijde in 1954 met de beroemde cacaofabriek 

 

B. Zicht op de Omval en de Duivendrechtse Kade. Garage Slagboom. Weesperzijde 260 

 



C. Zicht op Duivendrechtse kade 4 mei 1972. Weesperzijde met Duivendrechtse Brug. 

 

Hans vertelt dat hij bijna alle filmklassiekers, die in Cinetone opgenomen zijn, in zijn bezit heeft. Hij mist 

nog De Vliegende Hollander, een Nederlandse biografische film uit 1957 over het leven van Anthony 

Fokker, met Ton Kuyl als Fokker en Coen Flink in een van zijn eerste rollen. De film beleefde zijn première 

in Fokkers geboorteplaats Haarlem, en zou bij succes ook uitgebracht worden in Duitsland. De film werd in 

Haarlem echter slecht bezocht en kreeg slechte recensies, waarna de distributeur de film uit roulatie nam 

en afzag van landelijke distributie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/1957
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anthony_Fokker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anthony_Fokker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ton_Kuyl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coen_Flink
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland


 

Alle medewerkers aan De Vliegende Hollander in Cinetone op de foto toen de film klaar was. Onder het 

kruisje Hans Castermans. 

 



 

ONZE FILMKLASSIEKERS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de sluiting van de Cinetone studio’s is het bedrijventerrein aan de Weespertrekvaart voortdurend in 

beweging. Tegenwoordig is de naam:  Amstel Business Park (ABP). 

 

 

 



Aan het eind van deze dag schenkt  Hans Castermans de SOD nog een interessant Krantenbericht uit het 

einde van de vorige eeuw mee. Toen hij al lang niet meer als elektricien en lichtmedewerker in dienst was, 

is Hans het - in zijn tijd - dynamische bedrijf en de latere ontwikkelingen blijven volgen. 

 

Als Hans weer terug komt in Duivendrecht neemt hij nog meer verhalen mee o.a. over Secret File, een 

wekelijkse Amerikaanse serie die aan de Duivendrechtse kade opgenomen werd. 

 

 


