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“Pim de la Parra en Wim Verstappen vormden van 1965 tot 1975 het 

onafscheidelijke duo Pim & Wim. Onder de naam Scorpio maakten ze met 

veel elan en branie in relatief korte tijd een dertigtal films, waaronder 

dertien lange speelfilms. Pim & Wim waren tien jaar lang de brutale en 

energieke kwajongens die filmend Nederland wakker hielden.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Reijnhoudt, Bram. Scorpio Scrapbook – 1965-1975. Groningen: Xeno, 1985. Omslagtekst. 
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Inleiding 
 

Hen is nooit recht gedaan in de zin wat ze voor de Nederlandse 

film hebben betekend.2 

 

Het duo Pim de la Parra en Wim Verstappen, inmiddels in de volksmond 

beter bekend als de olijke Pim & Wim, maakte in de jaren zestig en zeventig 

onder de vlag van hun eigen productiebedrijf $corpio Films niet minder dan 

dertien lange speelfilms. In het huidige filmklimaat wellicht weinig 

opzienbarend, maar destijds een opmerkelijk gegeven. Toen in 1966 hun 

eerste bioscoopfilm DE MINDER GELUKKIGE TERUGKEER VAN JOSZEF KATUS NAAR HET 

LAND VAN REMBRANDT in première ging, was er van een continue 

speelfilmproductie in Nederland immers geen sprake. Laat staan van een 

florerend productiekantoor.3  

 

Het begon allemaal in 1962, op de pas opgerichte Nederlandse Filmacademie. 

De uit Suriname afkomstige Pim de la Parra en de op Curaçao opgegroeide 

Wim Verstappen leerden elkaar al studerend kennen, al werd er meer tijd 

buiten de academiemuren doorgebracht dan erbinnen. Ze deelden eenzelfde 

passie voor film en vonden de makers en het speelfilmklimaat in Nederland 

tenenkrommend. ‘Film mocht eigenlijk niet, omdat het leuk was,’ vertelde 

Wim later.4 

 Al snel belegde het duo – samen met medestudenten – filmavonden, 

waar niet alleen naar films werd gekeken, maar vooral stevig werd 

gediscussieerd. Uit onvrede over de Nederlandse cinema van die tijd en de 

uiterst beperkte mogelijkheden die ‘de industrie’ hen bood, werd besloten 

het tijdschrift Skoop op te richten, dat de opstand predikte tegen de 

gevestigde orde. Niet alleen filmmakers, bestaande uit onder meer Bert 

Haanstra (FANFARE, ALLEMAN) en Fons Rademakers  (DORP AAN DE RIVIER, ALS 

                                                 
2 Verhoeven, Paul. In PARRADDOX. Reg. In-Soo Radstake. Tijdscode: onbekend. 
3 Onder meer: Hofstede, Bart. Nederlandse cinema wereldwijd. De internationale positie van de 
Nederlandse film. Amsterdam: Boekmanstudies, 2000. 69. En: Van Gelder, Henk. Hollands 
Hollywood. Amsterdam: Luitingh~Sijthoff, 1995. 79-127. 
4 Verstappen, Wim. In: Reijnhoudt, Bram, 3. 
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TWEE DRUPPELS WATER) moesten het ontgelden, ook de critici, die film nog te 

veel als een elitaire kunstvorm zagen, werden aangevallen.5  

Hoewel steun van het productiefonds achterwege bleef, voegden Pim 

& Wim de daad bij het woord en richtten in 1965 hun eigen productiebedrijf 

$corpio Films op. Een jaar later presenteerden ze al hun eerste lange 

speelfilm, JOSZEF KATUS. In de elf jaar die volgden, werden er nog twaalf lange 

speelfilms en een twintigtal korte films aan hun CV toegevoegd. Steevast 

vervaardigd in samenwerking met studiegenoten aan de Filmacadmie. Naast 

BLUE MOVIE (1971), nog steeds één van de meest bezochte en besproken 

Nederlandse films ooit, leverde het ook minder bekende, maar minstens zo 

belangwekkende films als OBSESSIONS (1969) en WAN PIPEL (1976) op. 

Vreemd genoeg wordt er in de literatuur over de Nederlandse cinema 

en filmwereld weinig aandacht besteed aan het illustere duo. Het werk en 

leven van Fons Rademakers, Paul Verhoeven en Bert Haanstra is inmiddels 

(vaak meerdere malen) grondig bestudeerd en beschreven, terwijl Pim & 

Wim het met opmerkingen in de kantlijn moeten doen.6 In deze eindscriptie 

wil ik dan ook – vertrekkend vanuit de aan het begin van de inleiding 

geponeerde stelling van Verhoeven dat het duo tot nu toe minder waardering 

heeft gekregen dan het verdient – onderzoek verrichten naar de verdiensten 

van Pim de la Parra en Wim Verstappen voor de Nederlandse film.  

De revival van de nationale cinema in de inmiddels tot Gouden Jaren 

benoemde jaren zeventig – die inzette met de zogenaamde seksgolf in de 

Nederlandse film – wordt voornamelijk toegeschreven aan Rademakers MIRA 

en Verhoevens WAT ZIEN IK!? en TURKS FRUIT, terwijl Pim & Wim (en hun 

studie- en leeftijdsgenoten) eind jaren zestig al een niet te missen startschot 

gaven met onder meer LIEFDESBEKENTENISSEN (1967) en OBSESSIONS (1969). 

Nog belangrijker: de aanzet tot dit startschot werd al gegeven sinds hun 

filmkritische beschouwingen en theorieën werden vastgelegd in het 

tijdschrift Skoop, snel gevolgd door wapenfeiten in de praktijk. 

                                                 
5 Reijnhoudt, 13. 
6 Al moet worden opgemerkt dat de rol van Pim & Wim de laatste jaren wel op enige bijval mag 
rekenen. Onder andere Hans Schoots in Van Fanfare tot Spetters – Een cultuurgeschiedenis van de 
jaren zestig en zeventig (Amsterdam: Lubberhuizen, 2004) en de televisieserie ALLEMAAL FILM, 
een historisch overzicht van de naoorlogse Nederlandse cinema, schenken relatief redelijk wat 
aandacht aan het duo, zij het niet als hoofdonderwerp. 
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In deze eindscriptie zal de levensloop van Pim & Wim als filmmakers 

centraal staan. Om het geheel in een breder perspectief te plaatsen, zal 

gekeken worden of en hoe zij hebben bijgedragen aan het 

professionaliseringsproces van de Nederlandse film in de jaren zestig en 

zeventig. Hiermee wordt niet alleen inzicht geboden in de carrière van het 

duo en $corpio Films, maar wordt ook duidelijk hoe de Nederlandse 

filmwereld en –productie (het filmklimaat)7 er ten tijde van de opkomst van 

het duo tot eind jaren zeventig uitzag. Het in kaart brengen van deze twee 

drijvende krachten achter de nieuwe generatie filmmakers van de jaren 

zestig in relatie met de professionalisering van de Nederlandse cinema in de 

jaren zestig en zeventig is tot op heden nog niet met enige uitvoerigheid 

gebeurd. 

Om een goed beeld te krijgen van de inzet die Pim & Wim verricht 

hebben om het klimaat te veranderen en hun verdiensten voor de 

Nederlandse film zullen in het eerste hoofdstuk factoren worden besproken 

die nodig zijn voor een gezonde en geprofessionaliseerde speelfilmindustrie.  

Hier wordt in latere hoofdstukken, maar met name in de conclusie, naar 

teruggekoppeld. Vervolgens zal de staat waarin de Nederlandse cinema zich 

bevond in de periode ‘voor’ Pim & Wim besproken worden. Aansluitend komt 

de opkomst van het duo aan bod – met als belangrijke mijlpaal de lancering 

van het tijdschrift Skoop, een periode waarin hun bemoeienis met het 

filmklimaat een eerste hoogtepunt bereikte –, waarna wordt overgegaan op 

$corpio Films. In de loop van de scriptie zal, in het kader van de vraag naar de 

professionalisering van de vaderlandse filmindustrie, voortdurend worden 

teruggekoppeld naar de staat en productiegebruiken van de Nederlandse 

cinema indertijd en de wijze waarop Pim & Wim voor een radicaal ander 

klimaat hebben gezorgd, of in ieder geval hebben proberen te zorgen. In de 

conclusie zullen hun verdiensten (en inzet) worden samengevat en worden 

                                                 
7 In het vervolg van de scriptie zal ik deze term gebruiken om de algehele staat van de filmwereld 
en –productie te benoemen. De term omvat dus niet alleen de concrete productie of de praktische 
kant van de industrie, maar ook de mentaliteit onder de makers, overheid en andere 
filmgerelateerde instanties, én de filmkijker die warm gemaakt moet worden om het product te 
(willen) zien. 



 

7 

geplaatst in het geschetste bredere perspectief van de Nederlandse 

filmwereld- en –productie in de jaren zestig en zeventig.  

 

 

 

 

 

 

 

Naar een gezonde speelfilmindustrie 
Criteria voor een bruisende industrie 

 

Hoewel een systematisch overzicht van wat een speelfilmindustrie tot een 

echte (gezonde en professionele) industrie maakt ontbreekt, zijn er afgaande 

op achtergrondliteratuur kerncriteria te abstraheren waaraan zo’n industrie 

moet voldoen.  In dit hoofdstuk zullen aan de hand van Bart Hofstede’s De 

Nederlandse cinema wereldwijd, Gerdin Linthorsts De Droomfabriek en 

Dorothee Verdaasdonks Nederland Filmland een aantal van deze criteria 

worden besproken.8 Tevens zal hierbij al kort geschetst worden in hoeverre 

deze zaken op de Nederlandse film van toepassing zijn geweest, waarna in 

het volgende hoofdstuk de geschiedenis van de Nederlandse filmindustrie 

grondiger wordt besproken, als opmaat naar de wijze waarop Pim & Wim – 

als drijvende krachten – getracht hebben veranderingen in het filmklimaat 

aan te brengen.  

 

1. Subsidiërende overheid 

In het algemeen mag worden gesteld dat Nederland nimmer heeft kunnen 

spreken van een eigen, volwaardige filmindustrie; althans, als we Wim 

Verstappen en Gerdin Linthorst mogen geloven. Verstappen vertelde in een 

interview in 1995 dat hij van mening is dat  men pas van een industrie kan 

                                                 
8 Hofstede. 
Linthorst, Gerdin. De Droomfabriek. Amsterdam: Unieboek bv, 1988.  
Verdaasdonk, Dorothee. Nederland Filmland. Amsterdam: Uitgeverij Joost Nijsen, 1985. 
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spreken wanneer deze zichzelf bedruipt, ‘[maar] de reden dat het nu niet 

blijkt te gaan, is domweg dat het door de overheid kapot is gemaakt.’9 

Linthorst wijst op de zogenaamde toevalligheidsfactor: ‘Een Nederlandse 

filmindustrie zal – hoe vaak haar geboorte ook met blijdschap wordt 

aangekondigd – nooit echt bestaan zolang het blijft gaan om een verzameling 

toevalstreffers die per keer via ad hoc beslissingen tot stand komen. Of 

niet.’10 Desalniettemin wordt financiële steun van de overheid door Linthorst 

als iets onontbeerlijks gezien. Hierin wordt ze gesteund door Verdaasdonk. 11 

‘[Het staatsgeld vormt] nog altijd de belangrijkste bouwsteen van elk 

Nederlands filmbudget. Het opent en sluit de vicieuze cirkel waarin de naar 

financiering zoekende filmmaker zich beweegt.’12 

   Verdaasdonk en Linthorst worden in hun opvatting gesteund door 

Hofstede, die wijstt op de relatief hoge productiekosten van een Nederlandse 

film en de kleine afzetmarkt.13 Bovendien zijn mogelijke oplossingen als 

internationale co-producties of nasynchronisatie volgens Verdaasdonk te 

duur.14 Hofstede ziet in het verlengde hiervan impliciet ook de noodzaak voor 

staatssteun; door de kleine markt ligt de winstgevendheid laag, en is het 

zonder financiële steun (zowel van de overheid als van omroepen) vrijwel 

onmogelijk zou zijn op continue basis films te maken. ‘Op cruciale momenten 

kunnen filmwerelden een beroep doen op regeringen voor steun en 

patronage.’15 

 Lange tijd heeft de nationale filmsector het moeten doen zonder 

structurele steun van de overheid. In de periode 1934-1956 kende de 

overheid geen subsidies toe aan de Nederlandse speelfilm.16 Pas met de 

oprichting van het productiefonds voor de Nederlandse Film eind 1956 
                                                 
9 Hofstede, 8. 
10 Linthorst, 46. 
11 Linthorst, 45-50. En: Verdaasdonk, 11-34. 
12 Linthorst, 45. 
13 Hofstede, 132. 
14 Verdaasdonk, 69. Ruim vijfentwintig jaar na verschijning van haar boek mag deze uitspraak nog 
steeds als actueel worden beschouwd; niet alleen de budgetten zijn gestegen, ook de kosten. 
Daarnaast worden Nederlandse films zelden tot nooit nagesynchroniseerd en zijn co-producties 
nog steeds eerder uitzondering dan regel.  
15 Hofstede, 75 
16 Ik kies 1934 als startpunt in deze scriptie omdat in dat jaar de geluidsfilm haar intrede deed, er 
een enorme toename aan lange Nederlandse speelfilms ontstond en de hoop op een nationale 
filmindustrie gevestigd werd. Met de Nederlandse speelfilm wordt bedoeld de (lange) fictiefilm. In 
het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de rol van de overheid op het filmklimaat. 
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kwam hier verandering in. En hoewel dus  niet iedereen het erover eens is of 

financiële steun van de overheid tot een sterkere filmsector leidt, zien we wel 

dat de productie sindsdien – en vandaag de dag is dit nog steeds duidelijk – in 

stand wordt en kan worden gehouden door een financiële (subsidie)basis 

verstrekt door de overheid. Uit onderzoek uit 2008 blijkt dat ongeveer 80% 

van de vervaardigde speelfilms met financiële steun van de overheid tot 

stand kwam.17 

 

2. Regulerende overheid 

Nog meer dan door haar subsidiërende taken, speelt de overheid volgens 

Hofstede een belangrijke rol door haar regulerende functies. Hierbij wijst hij 

bijvoorbeeld op ingrepen van de overheid aangaande de classificering van 

films, die onherroepelijk hun uitwerking hebben op wat er gemaakt wordt. 

Een concreet voorbeeld hiervan betreft de zgn. Production Code die in 

Hollywood dienst deed van 1930 tot 1968.18 In Nederland had de filmkeuring 

ook lange tijd een stevige vinger in de pap. Twee jaar voordat Pim & Wim in 

1971 met BLUE MOVIE bewust voor een officieus einde van de filmkeuring 

zorgden,19 werd in 1969 de vertoning van IBIZA, ZON EN ZONDE nog 

tegenhouden tot er enkele naaktscènes uit de film werden geknipt. Hiermee 

gaven zij indirect een signaal af over wat wel, en wat niet geoorloofd werd 

geacht in de vaderlandse bioscopen. Een ander voorbeeld betreft de 

filmkeuring door de Katholieke Filmcentrale in de vooroorlogse periode.20 

 Behalve door het verstrekken van subsidie, kan de overheid er ook 

door allerlei andere maatregelen voor zorgen dat de nationale cinema 

gestimuleerd wordt. Denk hierbij aan fiscale belastingsmaatregelen, die het 

voor particulieren en bedrijven aantrekkelijker maken in films te investeren, 

of verdragen met buitenlandse overheden over een samenwerkingsverband. 

                                                 
17 Bakker, Piet & O. Scholten. Communicatiekaart van Nederland. Overzicht van media en 
communicatie 7e druk. Amsterdam: Kluwer, 2009. 181. 
18 Hofstede, 16. 
19 Van Gelder, 129-130. Voor een uiteenzetting van de bewuste intentie van Pim & Wim om de 
keuring te doen opheffen, zie Franken, Guido. ‘BLUE MOVIE – De seksgolf: Verstappen versus de 
Filmkeuring’, NeerlandsFilmdoek.nl – 
 http://www.neerlandsfilmdoek.nl/2007/06/blue-movie-special/  (10-06-2011). In het hoofdstuk 
‘$corpio Films’ meer over de beslommeringen van het duo met de filmkeuring. 
20 Zie voor meer informatie over  de Katholieke Filmcentrale: Van Oort, Thunnis. Film en het 
moderne leven in Limburg. Hilversum: Verloren, 2007. 183-186. 

http://www.neerlandsfilmdoek.nl/2007/06/blue-movie-special/
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Eind jaren zestig sloegen de Nederlandse en Vlaamse regering en filmsector 

bijvoorbeeld de handen ineen om de filmindustrie te stimuleren.21 Door 

afspraken tussen de overheden werd het voor het Productiefonds mogelijk 

co-producties uit beide regio’s te subsidiëren. Een ander voorbeeld betreft de 

CV-regeling (commanditaire vennootschap) die de Nederlandse overheid in 

1998 in het leven riep. Hiermee werd het voor particulieren mogelijk 

financieel in films te participeren tegen een relatief laag risico.22 

Ook de bemoeienis van de overheid met de relatie tussen de film- en 

televisiesector is een belangrijke factor die een filmindustrie verder kan 

helpen zich te ontwikkelen. Een in Nederland inmiddels niet meer weg te 

denken voortvloeisel hiervan is de telefilmreeks, waarin producenten, 

omroepen en overheid samenwerken om jaarlijks een zestal films af te 

leveren.23 Vanaf 1976 is het ook steeds gebruikelijker geworden dat 

omroepen in films participeerden. Zo kwamen bekende films als Soldaat van 

Oranje, Pastorale 1943 en Het Meisje met het Rode Haar met financiële steun 

van een publieke omroep tot stand.24 

Ook op het gebied van de im- en export van films speelt de overheid 

volgens Hofstede een belangrijke rol. Zo kan men quota of zelfs een volledig 

verbod op de import van films uit bepaalde landen opleggen.25 Tot slot wijst 

Hofstede op het niet onbelangrijke initiatief van de Nederlands overheid om 

vanaf 1956 een opleidingsinstituut voor makers – de Nederlandse 

Filmacademie te Amsterdam – te financieren.26 Niet geheel toevallig nam het 

productievolume relatief sterk toe na het afstuderen van de eerste lichtingen 

filmacademiestudenten en de oprichting van het productiefonds.27  

                                                 
21 Hofstede, 160 
22 Voor een uitleg van de CV-regeling, zie ‘Dossier 48: De commanditaire vennootschap voor 
film’, Boekmanstichting – 
  http://www.boekman.nl/boekman_48_dossier.htm l (19-07-2011) 
 
23 Meer informatie over de telefilms, zie ‘Over telefilm’, Telefilm.nl – 
http://www.telefilm.nl/page/textpage/overtelefilm# (19-07-2011) 
24 Onder meer: Linthorst, 53-54 en aftiteling betreffende films. 
 25 Heden ten dage worden dit soort maatregelen zelden meer toegepast. Gedurende het interbellum 
echter hebben diverse Europese overheden, waaronder Frankrijk en Duitsland, dit wel langere tijd 
gedaan. Bordwell, David & K. Thompson. Film History: an introduction. Boston: McGraw-Hill 
Higher Education, 2003. 85-87 en 101 
26 Hofstede, 63-79. En: Verdaasdonk, 58-62. 
27 Hofstede, 69. 

http://www.boekman.nl/boekman_48_dossier.htm%20l
http://www.telefilm.nl/page/textpage/overtelefilm


 

11 

3. Beroepsmatige ervaring 

In het verlengde van de totstandbrenging van de Nederlandse Filmacademie 

ligt de factor beroepsmatige ervaring, die volgens alle drie de auteurs 

onontbeerlijk is om te kunnen (gaan) spreken van een volwaardige 

filmindustrie. Ervaring zorgt voor routine en ontwikkeling, voor kennis en 

kunde.  Toen de Nederlandse speelfilmindustrie in de jaren dertig jaarlijks 

een handvol films vervaardigde, waren het vooral in Duitsland gepokt en 

gemazelde regisseurs geweest die de touwtjes in handen hadden – 

filmervaring ontbrak bij de Nederlanders volkomen. Ook in de jaren na de 

oorlog werd aanvankelijk een groot deel van de films geregisseerd door 

buitenlanders.28 Pas met de oprichting van de Filmacademie in 1958 werden 

voor het eerst op geregelde basis Nederlandse speelfilmcineasten gevormd 

en kreeg men de kans zich het vak (officieel) in de praktijk meester te maken. 

 Verdaasdonk ziet sinds de oprichting van de Filmacademie een golf 

aan nieuwe speelfilmcineasten ontstaan. De oprichting en ontwikkeling van 

de Filmacademie – in de jaren zestig werd de Filmacademie een vierjarige 

HBO-opleiding – zorgden volgens haar niet alleen voor praktische ervaring 

vóór de daadwerkelijke stap naar de filmwereld werd gemaakt, maar ook 

voor een toename van de productie (en zo dus weer voor meer 

praktijkervaring). Door de ontwikkeling die de Nederlandse filmwereld 

hierdoor met name in de jaren zeventig doormaakte, zorgde dit voor ‘een 

druk op de filmindustrie en de overheid om meer beroepsmogelijkheden te 

scheppen.’29 

 Hofstede wijst – logischerwijs – eveneens op de praktische opbrengst 

van de opleiding; de academie leverde niet alleen nieuwe regisseurs af, maar 

er werden ook cameralieden, producenten en scenaristen opgeleid.30 Door de 

opkomst van de audiovisuele media in de jaren zeventig, bleef het werkveld 

niet beperkt tot enkel film, maar kon men ook worden ingehuurd voor 

televisieproducties. De intrede van de televisie in de jaren vijftig, en ook haar 

in professionaliteit groeiende ontwikkeling gedurende de jaren zestig en 

                                                 
28 Meer hierover in het volgende hoofdstuk. 
29 Verdaasdonk, 68. 
30 Hofstede, 77. 
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zeventig, heeft er mede voor gezorgd dat zowel beginnende als reeds 

gevestigde makers meer ervaring op hebben kunnen doen.31 

 

4. Techniek / middelen 

 Technische ontwikkelingen hebben een grote invloed op een filmindustrie. 

Zo zorgde eind jaren twintig, begin jaren dertig de introductie van geluid 

voor een sterke verandering, maar spreekt het ook voor zich dat de grote, 

logge camera’s van vroeger een andere filmpraktijk met zich meebrachten 

dan de kleine, dynamische camera’s van tegenwoordig. In de jaren dertig 

dwong de technologie de filmwereld zich nog voornamelijk te beperken tot 

studiofilms, terwijl met name in de jaren zestig – door de introductie van 

goedkopere, kleinere camera’s en synchroon geluid – een nieuw soort cinema 

ontstond, en ook de gewone burger steeds vaker met een camera rondliep. 

Natuurlijk waren er in de decennia daarvoor ook al kleinere camera’s, maar 

tot de opkomst van de Franse Nouvelle Vague werden deze in 

filmprofessionele context zelden gebruikt.32 

Met de oprichting van de Filmacademie en de toegenomen praktische 

activiteiten van de (al dan niet pas afgestudeerde) filmmakers  in de jaren 

zestig en zeventig moest er vanzelfsprekend ook meer filmmateriaal (camera, 

beeld- en geluidsmateriaal, etc.) voorhanden zijn. Een gezonde filmindustrie 

dient makers hierin te voorzien en deze op de hoogte te houden van de 

nieuwste ontwikkelingen. Hedendaagse vakverenigingen, zoals de NVS 

(Nederlandse Vereniging voor Speelfilmproducenten) en VERS (vereniging 

voor jonge film- en televisiemakers), bieden deze mogelijkheden.33   

Hoewel Nederland zelden een trendsetter is geweest wat technische 

innovaties betreft, zijn er in de geschiedenis van onze vaderlandse 

filmindustrie wel enkele periodes aan te geven waarin men duidelijk op een 

andere manier en met andere middelen films is gaan maken. In het kader van 

deze scriptie is de tweede helft van de jaren zestig, waarin onder meer Pim & 

Wim  de Nouvelle Vague als voorbeeld namen, illustratief. De tot dan toe 

                                                 
31 Verdaasdonk, 68-69. 
32 Bordwell & Thomposon, 440. 
33 Zie voor meer informatie: www.versfilmentv.nl/ (19-07-2011)  en 
http://www.speelfilmproducenten.nl/ (19-07-2011).  

http://www.versfilmentv.nl/
http://www.speelfilmproducenten.nl/
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vervaardigde speelfilms in Nederland werden vaak statisch en in 

studio’s geschoten, terwijl Pim & Wim en hun studiegenoten veelal met 

16mm-camera’s op de schouder de straat op gingen.  

Verder dient men in deze categorie niet alleen te denken aan 

technische innovaties, maar ook standaarden op het gebied van stijl en 

inhoud en het sterrensysteem.34 Zo kende de Nederlandse filmwereld sinds 

de introductie van de geluidsfilm geen echt sterrensysteem zoals in Amerika. 

Pas in de eerste helft van de jaren zeventig ontstond er met Monique van de 

Ven, Willeke van Ammelrooy en Sylvia Kristel een stel filmdiva’s die het 

publiek alleen al omdat hun naam aan de film verbonden was naar de zalen 

wisten te lokken, uitzonderingen als Annie Bos (in de jaren tien) en Lily 

Bouwmeester (eind jaren dertig) daargelaten. Ook deze niet direct 

filmtechnisch gerelateerde middelen zijn een belangrijk wapen van een 

filmindustrie om te floreren. 

 

5. Televisie 

Hoewel de televisie in eerste instantie als een concurrent van de 

bioscoopfilm werd beschouwd, bleek al snel na de start van geregelde 

televisie-uitzendingen in Nederland in oktober 1951 dat het medium ook een 

goede uitwerking zou kunnen hebben op de filmindustrie. Al de eerste 

lichtingen afgestudeerden aan de Filmacademie maakten in hun vroege 

carrière korte films of documentaires voor televisie. Zo maakten Pim & Wim 

enkele korte films voor de VPRO (JONGENS JONGENS WAT EEN MEID (1965)) en 

schoot Paul Verhoeven voor dezelfde omroep een documentaire over NSB-

leider Anton Mussert (PORTRET VAN ANTON ADRIAAN MUSSERT (1969)).  

 Linthorst wijst in haar De Droomfabriek op diverse belangen van 

televisie voor de speelfilmproductie. Niet alleen investeren omroepen geld in 

producties, ook bieden ze (beginnende) makers de kans zich te ontwikkelen 

en ervaring op te doen. Dit kan op allerlei manieren: als maker van een 

televisiefilm of televisieserie, of als beoordelaar van toegestuurde scripts. 

Ook hier is de rol van de overheid vaak opvallend; zo zijn er sinds 1979 op 

initiatief van de overheid geregeld onderzoeken verricht hoe de film- en 

                                                 
34 Hofstede, 41. 
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televisiesector beter op elkaar afgestemd kunnen worden, zijn er fondsen 

opgericht die beide sectoren tegelijkertijd ondersteunen en bemoeit de 

regering zich met de inhoud van overeenkomsten.35 

Verdaasdonk wijst ook op nadelen van een samenwerking tussen 

beide kampen. Zo hebben omroepen al sinds het begin van de samenwerking 

met film de neiging zich inhoudelijk met het eindproduct te bemoeien.  

Daarnaast zorgden de strikte regels van de omroepwet nog wel eens voor 

problemen. Zeker in de beginperiode van de samenwerking werden film en 

televisie nog te veel als twee totaal verschillende media gezien, wat een 

structurele samenwerkingsovereenkomst niet bespoedigde.36 

Heden ten dage zien we echter diverse, inmiddels al langlopende 

initiatieven, die duidelijk maken dat de intenties van de omroepen, 

filmwereld en overheid  om de filmindustrie te stimuleren goed zijn – hoe 

stroef de samenwerking soms ook verloopt. Voorbeelden zijn de diverse 

initiatieven voor beginnende makers, liefst ook in genoemde volgorde te 

doorlopen: de jaarlijkse Kort!-reeks (korte films), het One Night Stand project 

(middellange films) en de telefilmreeks (speelfilmlengte). 

 

6. Continue productie 

Zoals uit bovenstaande mag blijken, liggen de besproken factoren vaak in 

elkaars verlengde – en is er in principe sprake van een oneindige cyclus en 

wisselwerking – en zullen de tussenkopjes de lading niet volledig dekken. De 

laatste factor ‘continue productie’ is daar wellicht nog het meest sprekende 

voorbeeld van. In het verlengde van al het voorgaande is een continue 

filmproductie onontbeerlijk voor een sterke, geprofessionaliseerde 

speelfilmindustrie. Een continue speelfilmproductie houdt de industrie 

levend, laat de makers zich ontwikkelen en kan de voorwaarden die 

hierboven zijn genoemd creëren en benutten. De vraag is alleen of een 

continue speelfilmproductie het begin van de cyclus is, of een gevolg van al 

het bovenstaande. Met de oprichting van hun eigen productiebedrijf $corpio 

Films hadden Pim & Wim in ieder geval een duidelijke doelstelling voor ogen: 

                                                 
35 Linthorst, 53-54. En: Hofstede, 92-93. 
36 Verdaasdonk, 58-62. 
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een continue stroom aan speelfilms op gang brengen om zo een bruisend 

filmklimaat te creëren.37 

 

                                                 
37 Proper, Rogier. ‘Wij hebben door continu produceren veel mensen omhoog geschopt. – Tien 
jaar Scorpio, tien jaar films en tien jaar publiciteit’ In: Vrij Nederland.. 26 april 1975. 25-26. 
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De naoorlogse Nederlandse cinema 
Documentairetraditie  

 

De naoorlogse Nederlandse cinema was nog nooit zo succesvol geweest als in 

de jaren zeventig, de gloriejaren ook van $corpio Films. Werden er in de 

eerste twee decennia na de oorlog gemiddeld twee tot drie vaderlandse 

fictiefilms per jaar afgeleverd en viel de publieke belangstelling zelden mee, 

eind jaren zestig groeide de Nederlandse speelfilmwereld langzaam naar 

professionaliteit toe.38 Mede onder invloed van een nieuwe generatie 

filmmakers, bestaande uit onder andere Pim de la Parra, Wim Verstappen, 

Nikolai van der Heyde en Adriaan Ditvoorst, werd er gebroken met de 

zogenaamde cinema du papa – gevormd door makers als Bert Haanstra en 

Fons Rademakers – en nam men de Franse Nouvelle Vague als voorbeeld. Hoe 

zag de Nederlandse film eruit voor de clash tussen de oude en nieuwe 

generatie makers? 

 

De jaren dertig en veertig 

Dat de Nederlandse cinema weinig tekenen van professionaliteit vertoonde 

was eigenlijk niks nieuws onder de zon. Sinds de officiële introductie van de 

geluidsfilm in 1934 kenmerkte de industrie zich door het ontbreken van 

enige structuur en automatismen. Pogingen van eenlingen om iets op poten 

te zetten waren wel ondernomen en de introductie van de geluidsfilm had 

het volume aan films en het geloof in een vaderlandse filmindustrie 

behoorlijk doen toenemen, maar twee factoren remden deze opmars even 

krachtig als abrupt.  

Ten eerste ontbrak het de vooroorlogse filmwereld aan ervaring. Een 

groot deel van de vervaardigde films in de periode 1934-1940 kwam dan ook 

van ingehuurde of gevluchte regisseurs uit Duitsland.39 In hun kielzog keken 

beginnende Nederlandse regisseurs mee, maar zelden maakten zij zelf een 

                                                 
38 Hofstede, 69.  
39 Van Gelder, 9-54. En: Dittrich, Kathinka. Achter het Doek: Duitse emigranten in de 
Nederlandse speelfilm in de jaren dertig. Houten: Het Wereldvenster, 1987. 
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film. De tweede en belangrijkste factor betrof het uitbreken van de 

Tweede Wereldoorlog. Was het productievolume in de tweede helft van de 

jaren dertig rap tempo gestegen van nul of één speelfilm per jaar naar 

gemiddeld zeven, tijdens de oorlog zakte het peil zelfs naar een gemiddelde 

beneden de één. 40 Niet alleen omdat de Duitsers de speelfilmproductie aan 

banden legden, ook omdat de twee tot dan toe grootste filmstudio’s – die te 

Wassenaar en Amsterdam, het kloppend hart van de industrie – door de 

Duitsers volledig werden verwoest.41 Hiermee werd de Nederlandse 

filmindustrie nog voor zij een stevig fundament had kunnen leggen lam 

gelegd.42 

 

De jaren vijftig en zestig 

Het eerste decennium na de oorlog stond vooral in het teken van de 

wederopbouw en ook de filmindustrie (voor zover daar sprake van was) 

stond weer in haar kinderschoenen. Documentaires werden met enige 

regelmaat gemaakt, vooral korte, en waren vaak zowel nationaal als 

internationaal succesvol. Met makers als Herman van der Horst (FAJA LOBBI), 

Max de Haas (MASKERADE) en Bert Haanstra (ALLEMAN) kende Nederland dan 

ook een sterke documentairetraditie.43  

Tot eind jaren vijftig gebeurde er op fictiegebied weinig 

opzienbarends; gemiddeld bleef de productie beperkt tot een enkele 

speelfilm per jaar, al dan niet onder regie van een buitenlandse maker en 

door particuliere investeerders gefinancierd. De films, nog steeds 

voornamelijk in studio’s gedraaid, waren weinig succesvol en werden door 

de critici grotendeels met de grond gelijk gemaakt. In 1957, na de release van 

KLEREN MAKEN DE MAN, geregisseerd door de Duitser Georg Jacoby, was de 

algemene teneur zelfs dermate slecht, dat zeven vooraanstaande critici, 

waaronder Jan Blokker, Anton Koolhaas en A. van Domburg, in een open brief 

naar het maandblad Film Forum de Nederlandse filmproducenten opriepen 

de vaderlandse filmproductie stop te zetten. ‘Moet het beslist een 
                                                 
40 Hofdstede, 69. En: Van Gelder, 9-54. 
41 Van Gelder, 62-63. 
42 Pisters, Patricia. Lessen van Hitchcock: een Inleiding in Mediatheorie 3e ed. Amsterdam: 
University Press, 2007. 224. 
43 Hofstede, 72 en 108-109. 
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Nederlandse taak zijn de smaak van de gewone bioscoopbezoeker nog 

meer te bederven?’44 

 Hoe anders was dat een jaar later, toen eerst Fons Rademakers en een 

maand later Bert Haanstra debuteerden met respectievelijk DORP AAN DE 

RIVIER en FANFARE. De eerste maakte een zegetocht in het buitenland en werd 

genomineerd voor een Oscar, terwijl de tweede een miljoenenpubliek in 

eigen land vond.45 Plots vroegen dezelfde critici zich af of het dan toch nog 

goed zou komen met de Nederlandse film. Rademakers zorgde in de jaren 

nadien voor enige continuïteit in de filmproductie die daarvoor zo node 

ontbrak door in vier jaar tijd nog drie speelfilms te regisseren. Haanstra deed 

nog van zich spreken met DE ZAAK M.P. (1960), maar vervaardigde daarna 

vooral (internationaal) succesvolle documentaire-opdrachtfilms (waaronder 

het Oscar-winnende GLAS).  

Ook vanuit de overheid werden in die periode maatregelen getroffen 

om de filmindustrie, voor zover mogelijk, te professionaliseren en 

stimuleren. Tot midden jaren vijftig verstrekte de overheid nimmer 

structureel subsidie aan de Nederlandse speelfilm. Wel stak het met grote 

regelmaat geld in het vervaardigen van zowel lange als korte 

documentairefilms. De Hollandse documentaireschool floreerde mede 

daardoor glorieus, en genoot met makers als Herman van der Horst en Bert 

Haanstra ook internationaal veel aanzien.46 

In november 1956 werd het productiefonds voor de Nederlandse Film 

opgericht, dat moest zorgen voor een meer continue stroom aan vaderlandse 

producties. Een jaar later zag de Nederlandse Filmacademie (NFA) het 

levenslicht, die makers niet alleen technisch, maar ook sociaal-cultureel en 

(film)historisch klaar moest stomen voor de praktijk. 47 De oprichting van de 

academie was een doorn in het oog van de gevestigde filmmakers die van 

mening waren dat de academie ‘goedwillende leken in de waan brengen dat 

                                                 
44 Van Gelder, 72. 
45 Ibidem, 74-77. 
46 Hogenkamp, Bert. De documentaire film 1945-1965. De bloei van een filmgenre in Nederland. 
Rotterdam: Uitgeverij 010, 2003. 
47 Hofstede. 160. En: Schoots. Van Fanfare tot Spetters, 49. 



 

19 

zij een vak gaan leren.’48 Veel leverden deze inspanningen van de 

overheid tot midden jaren zestig echter nog niet op: de productie aan films 

bleef marginaal en de academie stelde volgens betrokkenen qua niveau 

ernstig teleur.49 

Onder de eerste generatie studenten aan de filmacademie bevonden 

zich ook Pim de la Parra en Wim Verstappen,  net als hun studiegenoten 

volwassen geworden in de late jaren vijftig, vroege jaren jaren zestig. Een 

roerige periode, waarin de jeugd aandrong op veranderingen in het oude 

normen- en waardestelsel. Er ontstonden allerlei maatschappelijke 

protestbewegingen en er was verzet tegen de verzuilde machtsstructuur. Er 

was, kortom, sprake van een generatieconflict.50  

Het leverde gedurende de jaren zestig een nieuw soort cinema op – 

technisch gebaseerd op de Franse Nouvelle Vague en inhoudelijk ingegeven 

door de vrijere denk- en levenswijze van de naoorlogse generatie. Weg van 

de toneelacteurs, weg van de studio – het moest allemaal realistischer en 

minder statisch. De opkomende technologische ontwikkelingen, waaronder 

de zoomlens, lichtgevoeliger materiaal en hanteerbaardere camera’s 

maakten hierbij een stap in de gewenste richting mogelijk.51  

 De nieuwe generatie filmmakers brak openlijk met de zogenaamde 

cinema du papa (term die ze overnamen van de Nouvelle Vague-critici en 

filmmakers) en nam de Nouvelle Vague-beweging als voorbeeld.  ‘Niet lullen, 

maar filmen,’ was het nieuwe devies.52 Een credo dat Pim & Wim niet alleen 

predikten, maar ook in de praktijk brachten. 

  

                                                 
48 Tree, Ernie. Passie en professie. De geschiedenis van de Nederlandse Film en Televisie 
Academie. Amsterdam, 2002. 15. 
49 Schoots. Van Fanfare tot Spetters, 50. 
50 Hofstede, 70-71. 
51 Hylkema, Hans. ‘De jaren 50: Studio’, Directorsguild.nl – 
http://www.directorsguild.nl/uploads/gazetten/DDG_Gazet_0306.pdf (18-06-2011) 
52 Schoots. Van Fanfare tot Spetters, 49-81. 

http://www.directorsguild.nl/uploads/gazetten/DDG_Gazet_0306.pdf
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Pim & Wim 
En hun onvrede over het filmklimaat 

 

Met het filmblad Skoop en hun productiebedrijf Scorpio waren 

zij [Pim de la Parra en Wim Verstappen] de motor achter de 

Nederlandse nieuwe golf van de jaren zestig.53 

 

Aanvankelijk hadden Pim & Wim heel andere plannen dan filmmaker te 

worden. Verstappen (geboren in 1937 te Gemert, maar opgegroeid op de 

Antillen) kwam van Curaçao terug naar Nederland om fysische chemie te 

gaan studeren, terwijl De la Parra (Paramaribo, 1940) politieke en sociale 

wetenschappen wilde studeren. Met deze studies, en bovendien als in zekere 

zin allochtone Nederlanders, leek niets hen in de richting van de vaderlandse 

filmwereld te drijven.54 In dit hoofdstuk zullen de jeugd en het ontstaan van 

de liefde voor film van Pim & Wim kort worden besproken, waarna de 

onvrede van beiden – illustratief voor de nieuwe generatie makers – over het 

filmklimaat destijds zal worden geïllustreerd. Hiermee wordt de weg 

vrijgemaakt om in de volgende hoofdstukken hun concrete wapenfeiten (het 

filmtijdschrift Skoop en het productiehuis $corpio Films) inzichtelijk te 

maken.  

 

Pim de la Parra (1940-heden) 

Pim de la Parra, geboren op 5 januari 1940 te Paramaribo, was de oudste in 

een gezin met twee zoons. Op jonge leeftijd stierf zijn moeder, waarna hij 

werd groot gebracht door zijn tantes. Zijn vader was in 1952 de oprichter van 

de Surinaamse Filmliga, waardoor hij al op jonge leeftijd van huis uit iets 

meekreeg over film. Eén keer per maand werden er in het cultureel centrum 

in Paramaribo voornamelijk artistieke films uit Europa vertoond, waarbij Pim 

steevast aanwezig was. Hier keek hij niet alleen naar films, maar las hij ook in 

filmtijdschriften. Met name het tijdschrift Film Forum  wekte zijn interesse. 

                                                 
53 Schoots, Hans. ‘Bert Haanstra: Filmer van Nederland’, Universiteit van Amsterdam - 
http://dare.uva.nl/document/165810 (18-06-2011) 
54 Reijnhoudt, Bram, 4. 

http://dare.uva.nl/document/165810
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Ik las daar als 14-, 15-jarige over allerlei Europese films. 

Franse, Duitse, Hongaarse, Tsjechische … Dat was wel een 

verrijking van het Hollywood-aanbod dat we destijds in 

Suriname zagen. Die films interesseerden me wel; ze gingen 

over de binnenkant van het leven. Ik zou ook naar Europa gaan 

om daar verder te studeren, dus het trok me heel erg aan. (…) 

En toen zag ik LA STRADA van Fellini en dacht ik: ‘Wauw, dat wil 

ik ook, dat kan ik ook!’. Want die film was heel eenvoudig; 

zwart-wit, eenvoudig van opzet. 55  

 

In 1960 vertrok Pim vervolgens naar Nederland. Oorspronkelijk om politieke 

en sociale wetenschappen te gaan studeren, maar tegelijkertijd volgde hij ook 

colleges filmkunde en dramaturgie (‘want daar zaten de mooiste meisjes’). 

Omdat hij het wetenschappelijk klimaat absoluut niks vond, besloot hij zich 

in 1962 – het eerste jaar waarin de academie vijf dagen per week les ging 

geven – in te schrijven voor de Filmacademie.  

Volgens Pim vond de toenmalige directeur van de academie, dhr. Jan 

Marie Peters het schitterend dat ‘iemand die een universitaire studie deed 

zich aan wilde melden voor de academie,’56 want niet alleen bij de mensen uit 

het vak, maar ook in de samenleving genoot de Filmacademie nog maar 

weinig aanzien. ‘Het was die beroemde lichting,’ vertelde Pim. ‘Ik verklaar dat 

zo, dat talloze zonen en dochters in Nederland zich allang met film wilden 

bezighouden, maar dat hun ouders dat pas goed vonden toen die school met 

vijf dagen les per week een ‘echte’ school werd.’57 De vijfdaagse lesweek 

vormde een eerste stap naar een erkende hogere beroepsopleiding, omdat 

het Rijk  de school dan zou subsidiëren en de studenten een beurs aan 

                                                 
55 Eigen interview met Pim de la Parra. Tijdscode: 2.00-6.00 
56 Ibidem. Tijdscode: 8.00 
57 Reijnhoudt, Bram, 4. Met de beroemde lichting doelt Pim op de eerste lichting studenten aan de 
academie – waaronder naast De la Parrra onder anderen Frans Weisz, Wim Verstappen en 
Nouchka van Brakel – die de Nederlandse filmwereld wakker zou schudden en decennia lang zou 
domineren.  
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konden vragen, net als voor andere studies.58 Op de filmacademie 

leerde Pim vervolgens ook Wim kennen, en toen deze laatste ook toetrad tot 

de redactie van Skoop, ontstond al snel een sterke band. 

 

Wim Verstappen (1937–2004) 

Wim Verstappen werd op 4 mei 1937 geboren te Gemert. Al op jonge leeftijd 

vertrok hij met zijn familie naar Curaçao, waar hij tot zijn zeventiende bleef. 

Veel films heeft hij daar niet gezien, daar begon hij pas mee toen hij in 

Amsterdam kwam wonen. ‘ Ik raakte pas geïnteresseerd toen ik – ongeveer 

17 jaar oud – in Nederland kwam en op het doek in Amerikaanse films het 

warme klimaat terugvond,’ vertelde Wim later. ‘Ik ben toen heel veel films 

gaan zien.’59 

 Als uitstekend wiskunde-student besloot Wim in Nederland fysische 

chemie te gaan studeren, maar al snel werd duidelijk dat dat niks werd. 

Omdat hij zijn interesse in film inmiddels danig had versterkt, besloot hij in 

1961 – een jaar eerder dan Pim – toelating te doen tot de Filmacademie. Veel 

zin in de studie had hij echter niet, hij wilde gewoon filmen. Bij zijn 

toelatingsgesprek gedroeg hij zich naar eigen zeggen schandalig, maar 

professor Jan Marie Peters besloot hem toch toe te laten.60  

 Later verklaarde Wim zijn gedrag: 

 

Ik ben het nog steeds eens met Orson Welles, die zei: in zes 

weken kun je alles over film leren. Het is onzin om vier jaar op 

school te zitten. En dan heb je mensen die na vier jaar nog niet 

uitgeleerd zijn en die gaan erna nog post-academiaal naar het 

Maurits Binger Instituut. Ik vind dat onzin. Andrzej Wajda deelt 

mijn mening. Hij zei: als je jong bent, heb je veel energie en 

moet je gelijk films maken, en het geld voor het post-

academiaal onderwijs geef je aan net afgestudeerde 

filmmakers, zodat ze hun eerste film kunnen maken.

                                                 
58 Hofstede. 77. En: eigen interview met Pim de la Parra. Tijdscode: 9.20 
59 Reijnhoudt, Bram, 4. 
60 No name. ‘Wim Verstappen (1937-2004) – Film moet stinken’ in De Filmkrant – 
http://www.filmkrant.nl/av/org/filmkran/archief/fk258/verstapp.html (18-06-2011) 

http://www.filmkrant.nl/av/org/filmkran/archief/fk258/verstapp.html
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Nadat hij zijn eerste jaar succesvol afrondde, kreeg hij in het tweede jaar 

gezelschap van Pim en een handvol andere jongelingen. Een zegen, volgens 

Wim: ‘[Mijn] lichting was nog te lafhartig; het jaar van Pim had pas de nodige 

chotspe. Hun gemiddelde leeftijd was veel lager. Bij ons zaten er huisvaders 

tussen die de boel rustig hielden.’61 Al snel trok Wim veel op met zijn jongere 

medestudenten en bezocht en bediscussieerde men een grote hoeveelheid 

films.62 De onvrede over het heersende filmklimaat  in Nederland begon toe 

te nemen. 

 

 

Onvrede 

 

De Nederlandse film van toen, de Nederlandse film van toen? 

Wat was dat helemaal? Er was helemaal geen Nederlandse film 

van toen. Je had documentaires. Haanstra, Herman van der 

Horst, Charles Huguenot van der Linden …63 

 

Zoals in het vorige hoofdstuk al werd beschreven, bestond er in Nederland 

begin jaren zestig geen speelfilmklimaat, hoogstens een 

documentairetraditie. Speelfilms werden zelden vervaardigd, en de films die 

werden vervaardigd waren volgens de aspirant-filmmakers niet meer van 

deze tijd. Pim, die aanwezig was bij de première van Haanstra’s ALLEMAN 

(1963) schreef later: ‘Ik heb niets gedronken omdat ik dit korrupt vond na 

anderhalf uur verveling die hij mij bood. De man heeft gewoon mijn 

stemming bedorven.’64 Wim herinnerde zich vooral nog het feest na afloop 

van de première, dat volgens hem illustratief was voor de situatie tussen de 

oude en nieuwe filmmakers van destijds: ‘Dat feestje was een eerste 
                                                 
61 Reijnhoudt, Bram, 4. 
62 Men kon destijds met een pasje van de Filmacademie voor 75 cent (gulden) naar de film. Naar 
eigen zeggen maakte met hier zo’n 20 keer per week gebruik van, en werden de films vervolgens 
na afloop grondig bediscussieerd.  
63 Eigen interview met Pim de la Parra. Tijdscode: 14.30. 
64 Pim de la Parra aan Jan Blokker, 21 december 1963. PA. Plnr. 308. In: Schoots. Van Fanfare tot 
Spetters, 57. 
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confrontatie tussen de oude en de jonge garde. Net zoiets als je later kreeg, 

toen de politie ontdekte dat de jeugd niet meer voor ze op de loop ging.’65 

Ook over de spaarzame fictiefilms uit de jaren vijftig en zestig was het duo 

niet te spreken. Pim: ‘Er kwam ook een film uit van Paul Cammermans, SPUIT 

11. Dat was een geweldige flop. Toen kon je nog meemaken dat de 

distributeur ’s ochtends bij de eerste voorstelling 20 mensen in huurde die 

daar moesten lachen en klappen.’66 

 Als ‘filmmakers’ van de jaren zestig, waren de studenten als het ware 

gevormd door de vernieuwende films van Franse Nouvelle Vague-filmers als 

Jean-Luc Godard en François Truffaut. Gewoon met de camera de straat op, 

geen toneelacteurs, geen studio’s, geen documentaireachtergrond … ‘De 

nieuwe waardering voor handzamere, goedkopere apparatuur, goedkopere 

16mm-film en het werken zonder scenario en met bestaand licht, maakte dat 

de Nederlandse noden deugden werden,’ schreef filmhistoricus Hans Schoots 

later.67 Ook de Amerikaanse film, met haar commerciële bedoelingen, bleek, 

zeker voor Pim & Wim en net als voor de Franse Nouvelle Vague-cineasten, 

inspiratiebronnen te leveren.68 Maar de onvrede onder de nieuwbakken 

filmstudenten zat hem niet alleen in het feit dat er vrijwel geen films werden 

gemaakt, ook de kwaliteit en het hele air van de filmwereld stond de nieuwe 

generatie filmmakers niet aan. 

 

Gevestigde filmmakers als Haanstra, Rademakers, John Korporaal en Rudy 

Meyer: iedereen moest het ontgelden. Deze clash beperkte zich niet alleen tot 

de filmwereld, ook in de dagelijkse maatschappij stonden de oude en nieuwe 

generatie lijnrecht tegenover elkaar. In de jaren 1955-1965 werd een 

structurele verandering in de maatschappij zichtbaar. De invloed van de 

amusementscultuur van de Verenigde Staten was niet gering, de jongeren 

werden een aparte maatschappelijke categorie die door de geboortegolf aan 

betekenis won, en de tegenstellingen tussen ouderen en jongeren groeiden 

                                                 
65 Reijnhoudt, Bram, 6. 
66 Eigen interview met Pim de la Parra. Tijdscode: 14.58. 
67 Schoots. Van Fanfare tot Spetters, 57. 
68 Ibidem, 67. 
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en groeiden.69 De verzuilingsstaat brokkelde af en de jeugd drong aan op 

veranderingen in het oude normen- en waardenstelsel. Men pleitte voor een 

vrije seksuele moraal en was politiek actief. 

‘Wim en ik begrepen dat Nederland geen traditie had in speelfilms te 

maken,’ vertelde Pim later in de documentairereeks ALLEMAAL FILM. ‘Het was 

niet zoals in Frankrijk, Italië, Spanje of Zweden … Wij wilden films maken, 

maar bevonden ons in het verkeerde land.’70 Medestudent Frans Bromet 

deelde die mening: ‘Er werden echt verschrikkelijke films gemaakt in die 

jaren, echt slaapverwekkende treurnis . De Nederlandse film leefde niet echt 

bij ons.’71 Nouchka van Brakel, die samen met Pim aan haar studie begon, 

hekelde het ontbreken van een echte filmcultuur. En de cultuur die ervoor 

door moest gaan, stond haar niet aan.  

 

Nederland had een filmcultuur die bestond uit deftige mannen 

in pakken. Haanstra, Rademakers … Ze hadden iets 

onaantastbaars. Zo wilde je ook niet worden, eerlijk gezegd. Het 

waren de jaren zestig, dus de verbeelding moest aan de macht 

komen. We wilden het allemaal anders. Je wilde een 

spijkerbroek, zo’n bos haar en de straat op; het straatrumoer.72 

 

Medestudent Frans Weisz, die al een aantal korte films op zijn naam had 

staan omschreef het gevoel dat destijds onder de Filmacademiestudenten 

heerste: 

 

We waren natuurlijk de aanstaande kampioenen. Iedereen had als het 

ware het gevoel dat de wereld morgen aan ons behoorde. Dus wat er 

nu is, is op zijn aardigst gezegd niet slecht, maar dat is nog iets anders 

dan écht goed.’ 73

                                                 
69 Rigthart, Hans. De eindeloze jaren zestig: Geschiedenis van een generatieconflict. Amsterdam: 
Academic Archive, 2006. 25. En Arjan Dieleman, “De late jaren vijftig of de vroege jaren zestig?” 
in Ger Tillekens et.al. Nuchterheid en nozems – de opkomst van de jeugdcultuur in de jaren vijftig. 
Muiderberg: Dick Coutinho, 1990. 25. 
70 Allemaal Film – aflevering 2. Tijdscode: 3.10 
71 Ibidem. Tijdscode: 5.58 
72 Ibidem. Tijdscode: 5.30. 
73 Allemaal Film – aflevering 2. Tijdscode: 6.48. 
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Dat in dit conflict niet alleen artistieke achtergronden centraal stonden, bleek 

niet alleen uit de opmerking van Van Brakel over de vermeende autoriteit 

van de gevestigde cineasten of uit opmerkingen over de kwaliteit, maar ook 

uit de openlijke afkeer van alles wat met traditie te maken had.  ‘De traditie 

hield in dat je eerst tien of twintig jaar bij een bedrijf als Cinecentrum moest 

gaan werken en dan in de leer moest gaan bij een bepaalde meester,’ vertelde 

Pim. ’Maar wij als ‘jonge Turken’ wilden die lange route niet bewandelen en 

gewoon een film maken.’74  

 Zoals de Franse Nouvelle Vague-filmers ‘vadermoord’ pleegden op de 

makers van de grote Franse studiofilms, zo braken Pim en consorten met de 

enkele papa van de vaderlandse cinema. Openlijk zelfs. Hier stonden twee 

generaties tegenover elkaar, zoveel was duidelijk. Net als hun voorbeelden 

zochten Pim & Wim en hun studiegenoten naar manieren om anders te 

filmen dan de gevestigde orde, vernieuwend en belangrijk te zijn en legden ze 

hun theorieën en kritieken vast op papier. Deden de Nouvelle Vague-filmers 

dit in hun tijdschrift Cahiers du cinema, in Nederland richtte men het 

tijdschrift Skoop op. Het werd een officieus manifest waarin de nieuwe ideeën 

van de nieuwe generatie vorm zouden krijgen. 

 

                                                 
74 Ibidem. Tijdscode: 31.53 
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Skoop 

De theoretische basis voor de praktijk 

 

  Aan het begin van het studiejaar 1962-1963 ontstond er aan de 

academie   voor het eerst iets wat leek op een georganiseerde 

studentenbeweging.75 

 

In het filmtijdschrift Skoop, dat Pim eind 1962 samen met Gied Jaspars en 

Nikolai van der Heyde oprichtte (Wim Verstappen schreef vanaf het eerste 

nummer, dat in januari 1963 verscheen, mee), werden de ideeën van de 

nieuwe generatie makers voor het eerst vastgelegd op papier en kregen zo 

een platform. De artikelen in Skoop zorgden meer dan eens voor de nodige 

ophef en bleken invloedrijk. De eerste nummers van het blad stonden vol 

kritiek op de gevestigde orde. Het toverwoord: vernieuwing. Hierbij richtten 

de Skoop-redacteuren hun pijlen op twee filmgroeperingen: enerzijds werden 

de gevestigde filmmakers fel bekritiseerd, anderzijds zette men zich af tegen 

de destijds heersende filmcritici, met hun ‘fossiele ideeën.’76 Hoe en waarom 

is het blad ontstaan? En wat waren de belangrijkste wapenfeiten? 

 

Vernieuwing 

Hoewel Skoop in tegenstelling tot Cahiers du cinema geen uitgesproken 

ideologisch manifest presenteerde, was de drang tot vernieuwing zeker in de 

eerste jaren het belangrijkste bindmiddel.77 Het eerste nummer ‘preekte de 

opstand tegen de brave filmers en hun brave critici, die niet wilden inzien dat 

hun generatie spoedig zou worden weggevaagd door de aanstormende 

jongeren.’78 Ook schopten de Skoop-redacteuren graag tegen de heilige 

huisjes van de vaderlandse filmkritiek. Al was het maar om gehoord te 

worden.

                                                 
75 Schoots. Van Fanfare tot Spetters, 51. 
76 Reijnhoudt, Bram, 4. 
77 Schoots Van Fanfare tot Spetters, 56. 
78 Van Gelder, 98. 
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 ‘We hebben Skoop opgericht om dat klimaat [het filmklimaat] te 

verbeteren,’ vertelde Pim later. ‘De leerlingen die toen op de filmacademie 

zaten beseften, dat de toestand met al die oudbakken kritici van de 

Filmforum-kliek met hun fossiele ideeën, voor jonge mensen die films wilden 

maken een heel vervelend klimaat was.’ 79 De belichaming van deze fossiele 

ideeën was wat Pim betreft de toonaangevende filmcriticus A. van Domburg, 

die ook wel bekend stond als de ideologisch leider van Filmforum, en B.J. 

Bertina, die in het vierde nummer van Skoop met de grond gelijk werd 

gemaakt.  

 ‘Wat ik [Domburg] en consorten verwijt, is dat zij niet (meer) tot 

iedere vezel bezield zijn,’ aldus Pim in een terugblikkend interview uit 

1984.80 Hij verweet de criticus en zijn consorten dat ze ‘uit een soort 

onmacht’ steeds weer teruggrepen op theorieën die al lang niet meer 

hanteerbaar waren.81  In een later interview vertelde Pim dat hij zich vooral 

stoorde aan de hautaine houding van de filmcritici.  

 

Waarom wordt er altijd in die kritieken verteld hoe het zou 

moeten, wat wij nagelaten hebben. Als ik zoiets lees, denk ik 

altijd waar bemoeien die mensen zich mee. Voordat een film 

klaar is om gedraaid te worden kijk ik elk plaatje wel duizend 

keer na. Hoe kan zo’n man dan denken dat hij iets gezien zou 

kunnen hebben dat ik niet gezien heb?82 

 

Het eerste nummer van Skoop opende met een niet te missen aanval op de 

oude garde met het artikel ‘De kritiek is ziek’.83 En er zouden nog vele 

stukken met vergelijkbare strekking volgen. Waar de jongelingen pleitten 

voor een nieuwe manier van film maken en een verruimende blik, leden ‘de 

oudjes’ volgens hen aan ‘een gebrek aan openheid voor nieuwe creatieve 

                                                 
79 Reijnhoudt, Bram, 4. 
80 De la Parra, Pim in:Skoop, april 1984, 30. 
81 Schoots. Van Fanfare tot Spetters, 51. 
82 Pim de la Parra in: ‘Tijdens de opnamen voel ik me een koning’ (no name) in De Waarheid. 19 
juli 1975. 
83 Schoots. Van Fanfare tot Spetters, 51. 
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wegen, aan geestelijke onbeweeglijkheid, kortom aan ‘chronisch 

oblomovisme.’’84 De jongelingen keken naar de Franse Nouvelle Vague en de 

commerciële Hollywoodfilm, terwijl de vooroorlogse critici film nog 

voornamelijk als kunst zagen. Dat de oude en nieuwe generatie lijnrecht 

tegenover elkaar stonden werd eveneens duidelijk uit een even korte als 

krachtige conclusie van Wim Verstappen: ‘Nederland is een kloteland voor 

film. Ze kijken niet wat er op het doek gebeurt.’85  

 

Doelstelling 

Dat de publicaties in Skoop geregeld tot de nodige ophef leidde werd al snel 

duidelijk toen de oprichters van het blad in aanvaring kwamen met de 

directie van de Filmacademie. Pim:  

 

Ik werd daar ook gezien als een rebel. Toen we Skoop hebben 

opgericht zijn we in aanvaring gekomen met de raad van het 

bestuur, die uit allemaal oude heren met voornamelijk 

katholieke achtergrond bestond. Ze vonden dat Skoop een 

bedreiging was voor de goede orde. Ze wilden dat het blad zou 

stoppen.86 

 

Volgens Verstappen wilde Skoop echter boven alles een andere mentaliteit en 

was de aanval op de critici niet zozeer écht op de man gericht, maar meer één 

uit nood. ‘We dachten echt dat als we niks zouden schrijven, er ook nooit 

iemand van ons gehoord zou hebben en we dus nooit aan de bak zouden 

komen als filmmakers.’87 Natuurlijk hing men heel andere filmideeën en –

theorieën aan dan de oude garde, maar de persoonlijk gerichte stukken leken 

meer geschreven om een rel en dus bekendheid uit te lokken dan dat ze 

daadwerkelijk bedoeld waren om iemand kapot te schrijven. 

 Meer in het algemeen werd de doelstelling van Skoop dan ook 

omschreven als ‘een zuivering, verdieping en uitbreiding van de gehele 
                                                 
84 Ibidem, 55. 
85 Proper. 25-26. 
86 Eigen interview met Pim de la Parra. Tijdscode: 11.05 
87 Wim Verstappen in: ‘Het Paard achter de Wagen.’ In De Filmkrant. Francois Stienen. Januari 
2000, 19. 
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filmbedrijvigheid in Nederland’ of het streven naar een moderne, vernieuwde 

cinema.88 Later ook wel omschreven als: ‘Het idee, dat iedere film, die niet 

van het allerhoogste nivoo is, een mislukking is, is dodelijk. We moeten eerst 

produseren – wat voor films dan ook – dan komen de meesterwerken ook 

wel.’89 Een gedachte die niet veel later ook als uitgangspunt werd gekozen 

door $corpio, het productiehuis dat Pim & Wim in 1965 oprichtten. 

Naast de niet altijd even subtiele kritiek op de gevestigde orde, 

schreven de Skoop-redactieleden ook geregeld op een meer positieve manier 

over de staat van de Nederlandse film. Zo publiceerde Pim de la Parra de 

reeks ‘Naar een jonge Nederlandse speelfilmproduktie.’ Hierin spreidt hij een 

ongeëvenaard optimisme ten toon, mede gebaseerd op het succes van de 

eerste lichting afgestudeerden in het buitenland.90  ‘Nimmer te voren is men 

zich op zo’n brede schaal zo goed bewust geweest van de unieke 

mogelijkheden die er in Nederland nu liggen voor het eindelijk op gang doen 

komen van een continue speelfilmproduktie.’91 Ook andere redactieleden 

schreven opiniërende stukken over het filmbeleid en hoe dit gevoerd zou 

moeten worden. 

Naarmate de tijd verstreek – Skoop verscheen inmiddels maandelijks – 

doken steeds meer redactieleden de daadwerkelijke filmwereld in. Net als 

hun Cahiers du cinema voorbeelden lieten ze de pen voor wat het was en 

trokken er met de camera op uit om hun eerste (korte) films te draaien. Gied 

Jaspars liet het tijdschrift al in 1964 achter zich en dook de televisiepraktijk 

in, terwijl Verstappen in 1965 besloot te vertrekken, een jaar later gevolgd 

door Pim de la Parra.92 Skoop ging vervolgens onder redactie van Rob du Mée 

(in de jaren zeventig succesvol producent van onder meer DE INBREKER 

(1972) en ROOIE SIEN 1975)) verder als een ‘ gewoon’ filmtijdschrift en zou 

uiteindelijk tot 1993 maandelijks verschijnen. 

De lichting studenten waaruit de oprichters van Skoop voortkwamen, 

zou elkaar echter nimmer uit het oog verliezen. Er was sprake van een heuse 

                                                 
88 Skoop vlugschrift. z.d. (1963). PA, plnr. 307. En: Reijnhoudt, Bram, 17. 
89 De Heus, Ruud. ‘Pleidooi voor Teddy’. In: Skoop jaargang 1, nr 3. 1963. 
90 Zo werden korte films en debuutfilms van onder anderen Frans Weisz, Nikolay van der Heyde 
en Adriaan Ditvoorst door ‘hun held’ Godard geprezen. 
91 Proper. 25-26. 
92 Schoots. Van Fanfare tot Spetters, 63. 
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Gideonsbende. In de jaren nadien hielp men elkaar veelvuldig bij 

elkaars films, was het niet als productie-assistent, dan was het wel als acteur 

of scenarist. In 1966 zouden de eerste avondvullende films van de nieuwe 

golf vervolgens aan het publiek worden gepresenteerd. Eén van die films 

betrof DE MINDER GELUKKIGE TERUGKEER VAN JOSZEF KATÚS NAAR HET LAND VAN 

REMBRANDT, de eerste film van het in maart 1965 door Pim & Wim opgerichte 

$corpio Films. 
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$corpio Films 
‘Wij doen wat elke filmmaker wil doen, elk jaar een film maken.’ 

 

Wij wisten dat we op een andere manier moesten werken dan 

die ouderen en we lieten ook zien hoe. Want er werden films 

gemaakt.93 

 

Legden Pim & Wim met Skoop de basis voor een nieuw filmklimaat, met de 

oprichting van $corpio Films in 1965 voegden ze de daad bij het woord en 

werd de theorie vertaald naar de praktijk. Met de artikelen in Skoop had de 

nieuwe lichting de weg vrij gemaakt voor ‘hun’ nieuwe manier van werken en 

een aanzet gegeven tot de wijze waarop een continue Nederlandse 

speelfilmproductie kon ontstaan. Midden jaren zestig maakten de eerste 

studenten dan ook al hun langspeelfilmdebuut. Zo maakte Frans Weisz in 

1966 HET GANGSTERMEISJE en Nikolai van der Heyde EEN OCHTEND VAN ZES 

WEKEN. Pim & Wim bleken echter het productiefst; onder de vlag van $corpio 

Films maakten ze in tien jaar tijd zo’n dertig films, elf lange en een twintigtal 

korte.94 In dit hoofdstuk zal de ontwikkeling van $corpio en die van Pim & 

Wim als filmmakers centraal staan, waarna in het volgende hoofdstuk aan de 

hand van de in hoofdstuk 1 beschreven punten zal worden nagelopen wat het 

productiebedrijf heeft bijgedragen aan de professionalisering van de 

speelfilmindustrie.     

 

$corpio Films 

Terwijl de eerste afgestudeerden aan de Filmacademie steeds vaker van zich 

lieten horen middels een korte film, smeedden Pim & Wim plannen om een 

eigen productiebedrijfje op te richten. Grootste drijfveer hiervoor was het 

ontbreken van een continue speelfilmproductie en  professionele 

infrastructuur – zowel op financieel (subsidies) als vaktechnisch gebied 

(middelen, ervaring). Wim: ‘[Het] was overal maar drammen, drammen om 

                                                 
93 Reijnhoudt, Bram, 6. 
94 Proper. 25. 
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een film gemaakt te krijgen. Want dat was iets ongehoords. We kwamen dan 

met een script bij iemand en dan werd er gezegd: ‘Kunt u wel met artiesten 

omgaan?’ (…) [Toen] moest je alles zelf leren.’95 

 En zo richtte de twee in juni 1965 $corpio Films op – met de S 

provocerend geschreven als een dollarteken – dat het op gang brengen van 

een continue stroom aan Nederlandse films als doelstelling had. ‘Onder 

motto’s als ‘Elke maand een film’ stelden ze zich ten doel met lage budgetten 

vooral véél te produceren, zodat de in Nederland alom verlangde continuïteit 

eindelijk realiteit zou worden.’96 Volgens Pim & Wim zou kwantiteit 

uiteindelijk namelijk altijd omslaan in kwaliteit; al doende deed men immers 

ervaring op. 

  De eerste $corpio productie werd de korte film SCHERMERHOORN, van 

regisseur Mattijn Seip.97 Zoals ook veel latere films van het duo, ontstond er 

rond SCHERMERHOORN direct de nodige commotie. De film, over een homo-

erotische relatie tussen een oudere man en jonge jongen, werd door de 

keuring voor openbare voorstellingen verboden. evens had een telfout 

(‘Eerlijk, een telfout!’) in de begroting ervoor gezorgd dat $corpio uiteindelijk 

met ruim honderd minuten aan onbelicht filmmateriaal bleef zitten, wat de 

weg voor een nieuwe productie vrij maakte. ‘Dus eigenlijk is Mattijn Seip de 

schuld van alles,’ concludeerde Wim later gekscherend.98 

  Met dit overschot aan filmmateriaal, een aanbod van Wim van der 

Linden, die net een nieuwe Eclair-camera had, en dat van acteur Rudolf 

Lucieer maakte het duo in 1966 vervolgens binnen een paar weken hun 

eerste lange speelfilm: DE MINDER GELUKKIGE TERUGKEER VAN JOSZEF KATÚS NAAR 

HET LAND VAN REMBRANDT, geregisseerd door Wim Verstappen, geproduceerd 

door Pim de la Parra. De film was direct exemplarisch voor de wijze waarop 

$corpio zou opereren. Voor weinig geld werd een lange speelfilm gemaakt; de 

cast en crew bestonden voornamelijk uit collega-filmers; men filmde 

grotendeels uit de hand, met bestaand licht en zonder echt script; en men 
                                                 
95 Reijnhoudt, Bram. 7. 
96 Schoots. Van Fanfare tot Spetters. 78. 
97 Pim & Wim zien AAH TAMARA …als eerste $corpio-productie, maar deze werd officieel nog 
geproduceerd door Forum Film. Zie: Reijnhoudt, Bram, 7. Over de titel SCHERMERHOORN bestaat 
enige verwarring. Pim & Wim spreken in diverse interviews over SCHEMERHOORN, maar het EYE 
Film Instituut en de filmografie in het Scorpio Scrapbook spreken van SCHERMERHOORN. 
98 Reijnhoudt, Bram, 7. 
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zorgde zelf voor de nodige publiciteit (en ophef) en de toon daarvan. Uit een 

door Pim & Wim verstuurd perscommuniqué: ‘Wij wilden een film maken 

waarvan de lelijkheid de tand des tijds kan weerstaan. (…) Deze 

anarchistische vormgeving past uitstekend bij ons gegeven en is wederom 

een staaltje van onze professionaliteit.’99 

 Dit soort uitspraken zouden de publiciteitsmachine van $corpio in de 

tien jaar die volgden domineren. Zelfspot, om hun eigen gebreken te 

verdoezelen, of een grenzeloos optimisme dat ‘het dit jaar weer helemaal zou 

gebeuren met de Nederlandse film.’100 Volgens Pim & Wim noodzaak: ‘Die 

hele publiciteitsmachine van ons is ontstaan in een tijd dat we wisten dat er 

niks was, dat er niks gebeurde op filmgebied,’ vertelde Pim. 101 ‘En wij waren 

echt met film bezig; het was niet zomaar onzin. Wij dachten ook: Any publicity 

is good publicity as long as they spell your name right.’102  

 Hoewel JOSZEF KATÚS niet uit de kosten kwam, hadden Pim & Wim met 

de film wel definitief hun naam in de Nederlandse filmwereld gevestigd. 

Criticus B.J. Bertina sprak een dag na de première zelfs de profetische 

woorden: ‘De Nederlandse speelfilm begon gisteren opnieuw.’ En hoewel het 

verband tussen JOSZEF KATÚS en deze uitspraak niet direct aan te tonen is, 

staat wel vast dat de productie het begin vormde van een decennium waarin 

Pim & Wim een dominante positie bekleedden in de Nederlandse filmwereld. 

Niet alleen maakten ze een dertigtal films, ook waren ze voortdurend in het 

nieuws en bemoeiden ze zich met het subsidie- en keuringsbeleid.103   

 ‘In totaal hebben we zes van de dertien Scorpio-films zonder subsidie 

gemaakt,’ vertelde Pim later. ‘Ach, natuurlijk zijn we geboycot; we zijn als 

poep behandeld. De energie die we besteed hebben aan subsidiekwesties, 

daar zijn wel acht ordners van. (…) Als het er geen achttien zijn.’104 In de 

beginperiode slaagde het duo er dan ook vooral in films te maken waarin 

vrienden gratis medewerking verleenden, of alleen meedeelden in de 

eventuele winst. Nouchka van Brakel over de werkwijze van de twee:

                                                 
99 Van Gelder, 105-106. 
100 Proper, 25. 
101 Proper, 26. 
102 Reijnhoudt, Bram, 11. 
103 Voor een complete filmografie van $corpio Films zie bijlage I. 
104 Reijnhoudt, Bram,8.   
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Pim belde je ’s morgens op met de vraag of je ’s middags een 

rolletje wilde spelen en dat deed je dan. Ik heb ook nog bij de 

nasynchronisatie van één van hun films geholpen. Bij de korte 

film JOOP SLAAT WEER TOE speelde mijn dochter een klein rolletje. 

Dan bracht ik haar naar de set en zag ik Pim nog driftig achter 

een schrijfmachine een script uittikken. En een uur later was je 

dan zelf als scriptgirl aan de hang. Dat deed je niet alleen voor 

jezelf, maar voor de hele situatie. Er moesten films gemaakt 

worden. Anders zou het bij DE STEM VAN HET WATER blijven. Pim 

en Wim hebben mij ook geholpen, onder meer door mijn eerste 

film te produceren. Ze waren heel populair. Voor wildvreemden 

had ik nooit zoveel gedaan. Wim had het overzicht, die 

Hollandse zakelijkheid. Pim was out of his mind -in de goede 

betekenis. Ik heb altijd een grote bewondering voor ze gehad. 

Er ging een geweldige power van ze uit.105 

 

Dit was dan ook de grootste kracht van $corpio, dat niet de boeken in is 

gegaan of zal gaan als producent van kwalitatief hoogwaardige films. 

Enthousiasme, ambities, lef en bravoure genoeg, maar het resultaat viel vaak 

uiteindelijk tegen. Door de lage productiekosten bleef het bedrijfsrisico 

echter laag. Bovendien zorgde de snelle werkwijze voor een grote stroom aan 

films en werd er veel praktijkervaring opgedaan door de nieuwe generatie 

makers. En de incidentele successen die men boekte, zorgden ook direct voor 

een (relatief) groot eigen vermogen dat niet werd verkwanseld aan privé 

benodigdheden, maar gewoon weer werd geïnvesteerd in nieuwe films. 

 

Wij zijn de enige filmmakers die doen wat elke 

filmmaker zou willen doen. Elke filmmaker op aarde wil 

                                                 
105 Oscar van der Kroon. ‘Pim en Wim.’ In: Jaarboek Film 1985. Bussum, 1985. 49. 
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twee films per jaar maken, of in elk geval één film per 

jaar. En dat is wat wij doen.106 

 

Successen en het einde 

 

Bewust en uiterst actief hebben De la Parra en Verstappen zich 

ingezet voor een verbetering van het filmklimaat in ons land, 

een doel dat naar hun mening in eerste instantie wordt gediend 

met een zo regelmatig en veelzijdig mogelijke produktie van 

speelfilms.107 

 

Het eerste commerciële succes van $corpio kwam in 1969. Na de productie 

van enkele korte films en Verstappens tweede lange speelfilm 

LIEFDESBEKENTENISSEN (1967) werd OBSESSIONS, het regiedebuut van Pim de la 

Parra, internationaal de succesvolste Nederlandse film tot dat moment. Pim: 

‘Het was de bedoeling om met een succes te komen, niet alleen hier, maar ook 

in het buitenland. Ik wilde de wereldmarkt op, fuck it! En dat is helemaal 

waar geworden.’ De film, de eerste Engelstalige Nederlandse productie ooit 

en – ook niet gebruikelijk voor die tijd – gedraaid op 35mm en in kleur, werd 

verkocht aan een recordaantal aan 64 landen en bracht het duo zeker 

internationaal enige faam. In Nederland trok de film 184.000 bezoekers. Nog 

steeds niet erg veel, maar hiermee was OBSESSIONS wel de commercieel meest 

succesvolle Nederlandse speelfilm sinds FANFARE (1958). 108 

 Daarnaast stond de film aan het begin van de zogenaamde seksgolf die 

onze vaderlandse filmindustrie in de eerste helft van de jaren zeventig in de 

greep hield. OBSESSIONS was de eerste Nederlandse film waarin expliciete 

naaktscènes een erotische lading kregen.109 Twee jaar na OBSESSIONS gingen 

Pim & Wim nog een stapje verder. Met BLUE MOVIE (1971), de eerste 

Nederlandse film waarin een erectie te zien is, legde men de filmkeuring het 

                                                 
106 Proper, 25-26. 
107 Van Dijk, A.J. ‘Drop out, nieuwe film van Scorpio’s Pim en Wim’ in: NRC  - Overzeese 
weekeditie. Nr. 38. 23.12.1969. 
108 Van Gelder. 122. Eigen interview Pim de la Parra. Tijdscode: 30.00-36.30. Voor een overzicht 
van bezoekersaantallen verwijs ik naar Schoots. Van Fanfare tot Spetters, 211-213. 
109 Eigen onderzoek. ‘Van OBSESSIONS tot obsessie – Naakt in de Nederlandse film’. 



 

37 

vuur aan de schenen ‘BLUE MOVIE is gemaakt zonder subsidie, met de 

bedoeling de filmkeuring op te doeken,’ vertelde Wim later. ‘Dat is ook het 

uiteindelijke resultaat geweest. Daarna viel er toch niets meer te verbieden?’ 

110 

  BLUE MOVIE was zo niet alleen een belangrijke film omdat het de 

zoveelste productie van $corpio in korte tijd was, de film – net als haar 

voorgangers – low-budget, zonder subsidie, en met hulp van veel jonge 

generatiegenoten tot stand kwam, maar ook omdat hij zo’n ongekend succes 

werd, dat collega filmmakers eindelijk wisten hoe ze het publiek naar 

Nederlandse films moest lokken. Lag de productie aan Nederlandse films 

voor 1971 nog rond de drie á vier per jaar, vanaf 1971 is er een stijgende lijn 

zichtbaar met als hoogtepunt vijftien in 1977.111 Na voorzichtig bloot in MIRA 

(1971) en WAT ZIEN IK!? (1971) stond BLUE MOVIE aan het begin van een golf 

van films waarin expliciet naakt een belangrijke rol zou spelen. Op dat gebied 

had de filmkeuring zich na BLUE MOVIE in principe overbodig gemaakt.  

 Miljoenen verdienden $corpio aan het succes van de film, die in 

Nederland zo’n 2,3 miljoen bezoekers trok. ‘Het geld bleef maar 

binnenkomen, van week op week. Het bleef maar doorgaan. Het geld 

stroomde binnen. Zo werden we miljonair.’112 En geheel in lijn met de 

doelstelling waarmee $corpio was opgericht, staken Pim & Wim het geld 

grotendeels in nieuwe producties.113 Een jaar na BLUE MOVIE leverde Wim 

Verstappen alweer zijn vijfde film af met het wederom zonder subsidie 

gemaakte VD, dat echter weinig potten wist te breken, maar wel de 

voortdurende strubbelingen van het duo met filminstanties en tradities 

kernachtig illustreert: 

                                                 
110 Reijnhoudt, Bram, 9. Van Gelder: 129-130. Hoewel nergens te achterhalen is of het ook 
daadwerkelijk de bedoeling van Wim is geweest, laat een inhoudelijke analyse van BLUE MOVIE 
zien dat deze ‘moord met voorbedachten rade’ wel degelijk opzet kan zijn geweest: Franken, 
Guido. ‘BLUE MOVIE – De seksgolf: Verstappen versus de Filmkeuring’, NeerlandsFilmdoek.nl – 
 http://www.neerlandsfilmdoek.nl/2007/06/blue-movie-special/  (10-06-2011) 
111 Hofstede, 69. 
112 Eigen interview Pim de la Parra. Tijdscode: 45.00-50.00. Zo simpel als De la Parra het hier stelt 
is het natuurlijk niet gegaan, maar diverse bronnen, waaronder Van Gelder en ALLEMAAL FILM, 
spreken van een winst van enkele miljoenen. Tevens is de uitspraak aannemelijk, gezien het feit 
dat veel latere $corpio producties (voornamelijk) met eigen geld zijn gefinancierd.  
113 Oa. Eigen interview met Pim de la Parr. Eigen interview met In-Soo Radstake. En: Van Gelder, 
130. 

http://www.neerlandsfilmdoek.nl/2007/06/blue-movie-special/
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VD is afgewezen omdat hier twee heertjes zaten die een paar 

jaar tevoren Skoop hadden opgericht en de overwegend 

katholieke filmkeuring voor spot hadden gezet. En we gingen 

maar door, in het kielzog van gebeurtenissen als provo. Want 

we hebben goed gebruik gemaakt van de geest van de tijd. Het 

had te maken met het idee dat het gewoon niet mócht.  Twee 

jongens van 30 en 33 jaar hadden plotseling, bij hun vijfde film, 

goud aangeboord. Ze hadden ook nog alle taboe’s doorbroken. 

Dat kan toch niet!114   

 

Met FRANK & EVA (1973) begonnen vervolgens de eerste scheurtjes zichtbaar 

te worden in de relatie tussen Pim & Wim en het reilen en zeilen van $corpio. 

Hoewel de film, die de Nederlandse maatschappij verrijkte met de term LAT-

relatie, een van de grootste successen van $corpio werd, lag de filmkeuring 

wederom dwars. Het zorgde voor veel onbegrip bij Pim & Wim, die de 

problemen niet hadden voorzien en al bezig waren met de productie van hun 

nieuwe speelfilm DAKOTA. Op de eerste draaidag van die film (in Curaçao) 

kreeg Pim te horen dat FRANK & EVA wegens godslastering was afgekeurd. 

‘Van dat moment af is Dakota in moeilijkheden gekomen. Want ik kon niet 

meer goed functioneren als producent,’115 vertelde Pim later.  

 Maar het ging verder dan dat. In retrospectief is Pim duidelijk en hard 

in zijn bewoordingen jegens de filminstanties, en dan met name de 

filmkeuring, van destijds. Na de provocaties van de twee in de jaren daarvoor, 

werd men nu van alle kanten tegengewerkt. ‘Er was geen enkele reden voor 

de keuring om over Frank en Eva moeilijk te gaan doen. Maar wij werden 

bigger than life. (…) Er werd ook een wig gedreven tussen ons. Vergeet niet: 

Wim had al vijf films gemaakt en Frank en Eva was pas mijn derde baby. Ik 

ging zitten denken aan mijn eigen film.’116  

 Naast de opzichtige bemoeienis van het productiefonds en de 

filmkeuring met de films van Pim & Wim, liep het ook tussen de twee zelf niet 
                                                 
114 Reijnhoudt, Bram, 10. 
115 Ibidem. 
116 Reijnhoudt, Bram, 10. 
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meer zo soepel. ‘Toen we in Curaçao arriveerden heb ik de fout gemaakt om 

toen pas tegen Wim te zeggen dat ik het script eigenlijk niet goed vond,’ 

vertelde Pim. ‘Er ontstond ook enige competitie, ik had ego-problemen.’117 

Uiteindelijk leverde DAKOTA niet alleen veel onderlinge irritatie en ontzettend 

veel problemen op de set op, maar bleef $corpio ook achter met een 

verliespost van ruim zeveneneenhalve ton (in guldens).118 

 Om het leed iets te verzachten leverde het duo vervolgens in 

recordtempo drie goedkope films af, die echter geen van allen op veel 

sympathie en bijval van pers en publiek konden rekenen. De eerste 

scheurtjes, die zichtbaar waren geworden bij het gesteggel rond FRANK & EVA 

en DAKOTA werden langzaam steeds duidelijker. De breuk tussen beiden was 

zo een proces van jaren. ‘Het was niet zo dat we plotseling uit elkaar zijn 

gegaan,’ vertelde Pim. ‘Het was een proces van jaren. Er was iets op tussen 

ons, als in een huwelijk.’ ‘Je zat elkaar te vervelen als je tegenover elkaar zat,’ 

aldus Wim.119  

 Naast het uitblijven van nieuw financieel succes, de tegenwerkingen 

van het productiefonds en de filmkeuringen en de uitgebluste relatie tussen 

Pim & Wim was er nog een belangrijke factor die het duo tegen zich had. Net 

zoals zij begin jaren zestig een Gideonsbende vormden tegen de nieuwe 

generatie filmmakers, stonden ook midden jaren zeventig nieuwe makers op 

die ook wel eens iets wilden gaan maken, zij het minder agressief. ‘Ook de 

omgeving heeft een belangrijke rol gespeeld. (…) Er waren ook andere 

filmmakers die wilden debuteren en die jou steeds maar in de krant vonden,’ 

aldus Pim. ‘Die kwam je dan tegen in de kroeg of nachtclub en ze zeiden: ‘Nu 

is het afgelopen met jullie, want wij moeten nu aan bod komen.’120   

De bom barstte uiteindelijk een jaar na het tienjarige bestaan van 

$corpio in 1975. Pim: ‘Het is uitgebarsten bij Wan Pipel. Ik was naar 

Suriname teruggegaan. (…) Er ontstond een bepaalde situatie waarin ik 

mezelf bekende en waarin Wim zichzelf bekende. We ontdekten wie we 

waren.’ Niet alleen begonnen de beslommeringen met de filminstanties, het 

                                                 
117 Eigen interview Pim de la Parra. Tijdscode: 55.00-1.03.00 
118 Voor een beknopt overzicht van de problematiek zie Van Gelder, 148. 
119 Reijnhoudt, Bram, 11-12. 
120 Ibidem, 12. 
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uitblijven van grote successen en de nieuwe generatie films hun tol te 

eisen, aannemelijk is ook dat het contact van zowel Wim – die een jaar eerder 

DAKOTA filmde op het eiland waar hij zijn jeugd doorbracht – als Pim met hun 

thuisland – de cultuur waarin ze groot zijn gebracht – voor een nieuw besef 

heeft gezorgd in hun volwassen bestaan. De twee verwijderden niet alleen 

van elkaar, maar ook van Nederland en haar cultuur. Vlak nadat eind 1976 

duidelijk was dat WAN PIPEL een commerciële flop was geworden, liet Pim er 

geen gras over groeien: ‘Ik maak nog één film in en over Holland. Hoe 

belazerd, klote verrot, banaal, egocentrisch, calvinistisch, pissig en beroerd 

het daar is. Ik voel het. Ik weet het nu zeker. Ik ben een filmmaker die in het 

Caraïbisch gebied thuishoort.’121 

Nog voor de productie van WAN PIPEL, de laatste en misschien wel 

beste film uit het $corpio-tijdperk, liet Wim aan Pim weten het niet meer te 

zien zitten. ‘Wim heeft het zinkende schip als kapitein verlaten, terwijl 

stuurman Pim achter bleef. Ik was misschien de laatste die wist dat het einde 

in zicht was, iedereen wist het al,’ concludeerde Pim later.122 

Het vonnis werd vervolgens definitief geveld op 22 augustus 1978, 

toen de rechtbank $corpio Films B.V. failliet verklaarde. De schuld bedroeg op 

dat moment in totaal 130 duizend gulden. ‘Ik vind dat de overheid dat geld 

had moeten bijpassen om dat faillissement te voorkomen,’ was een eerste 

reactie van Pim. ‘Na alles wat Wim en ik voor de Nederlandse speelfilm 

hebben gedaan. Met BLUE MOVIE hebben we vier of vijf miljoen verdiend, 

vervolgt hij. ‘Daarvan hebben we zeven films gemaakt. We hebben al het geld 

aan film besteed (…) Maar dat kunnen Hollanders zich niet voorstellen.’123 

 

Wat uiteindelijk overbleef in 1978 was een speelfilmindustrie die het publiek 

gevonden had, en vice versa. Lag het marktaandeel van Nederlandse films in 

het totale bioscoopbezoek ten tijde van de oprichting van $corpio nog rond 

de 1%, tien jaar later (in 1975) bedroeg dit nagenoeg 20%.124  Zeker na het 

succesjaar 1971, waarin zowel MIRA als WAT ZIEN IK!?, maar met name BLUE 

                                                 
121 Pim de la Parra in ‘Pim de la Parra baalt van Nederlands publiek.’ In Nieuwe Revu. 17-12-1976. 
122 Eigen interview met Pim de la Parra. Tijdscode: 1.02.00-1.04.00. 
123 No name. ‘Op de fles’ in: Vrij Nederland. 23-9-1978, 15. 
124 Hofstede, 55. 
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MOVIE een miljoenenpubliek veroverde en een expliciete toon zette wat naakt 

betreft, werd er ook voor het eerst iets zichtbaar van een continue 

speelfilmindustrie.  

Ook vormden zich naast $corpio de eerste vaste productiehuizen. 

Inmiddels bekende producenten als Rob Houwer, Rob du Mée en Matthijs 

van Heijningen zetten in deze periode hun eerste stappen in de Nederlandse 

filmwereld en omringden zich met jonge, veelal debuterende makers. 

Houwer veroverde de bioscopen met de films die hij samen met Paul 

Verhoeven maakte (TURKS FRUIT, SOLDAAT VAN ORANJE), Van Heijningen bood 

onder anderen Nouchka van Brakel (HET DEBUUT) en Guido Pieters (DOCTOR 

VLIMMEN) de kans te debuteren en/of zich te ontwikkelen. Gedurende de 

jaren zeventig werd zo een sterke basis gelegd voor een gezonde 

filmindustrie, waaraan het duo Pim & Wim een grote bijdrage leverde.  

Niet alleen maakten ze vele films en lieten ze jonge makers ervaring 

opdoen tijdens de productie hiervan, ook zorgden ze voor een 

mentaliteitsverandering in de gehele filmwereld. Met films als 

LIEFDESBEKENTENISSEN en OBSESSIONS maakte het duo de weg vrij voor een – 

vooral op seksueel gebied – vrijere Nederlandse film, een formule die met 

name in de jaren zeventig succes had en door vele makers werd gekopieerd. 

Want waar eerder aangehaalde producenten als Rob du Mée en Rob Houwer 

met respectievelijk HET COMPROMIS (1968) en PROFESSOR COLUMBUS (1968) 

faalden in de bioscopen, boekten ze in de jaren zeventig commerciële 

successen met meer erotisch geladen films als WAT ZIEN IK!? (1971), TURKS 

FRUIT (1973) en THE FAMILY (1974).
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Conclusie 
 Een continue speelfilmproductie 

 

Een van de dingen die voor de ontwikkeling van de 

Nederlandse film van belang zijn geweest is, dat Scorpio 

jarenlang elk jaar een film heeft afgeleverd. Daardoor kregen de 

mensen, de technici, het gevoel dat er brood in te verdienen 

was. Ze hebben het vak samen met ons geleerd.125 

 

Met deze woorden vatte Wim in een terugblik zo’n tien jaar nadat $corpio 

haar laatste film produceerde de verdiensten van het productiehuis kort 

maar krachtig samen. In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden 

dat en hoe Pim & Wim in de jaren zestig en zeventig hebben bijgedragen aan 

een verandering van het filmklimaat, zowel louter betrekking hebbende op 

de films an sich als een mentaliteitsverandering, en het ontstaan van een 

continue speelfilmproductie. In deze conclusie zullen deze pogingen en 

verdiensten aan de hand van de zes factoren zoals genoemd in hoofdstuk 1 

puntsgewijs nog eens bondig worden nagelopen. 

 

1. Subsidiërende overheid 

Ondanks dat Pim & Wim weinig steun mochten verwachten van het 

productiefonds en regelmatig zelfs openlijk met ze in de clinch lagen, zijn er 

door de jaren heen enkele films van het duo van hogere hand van geld 

voorzien. Speelde het in 1956 opgerichte productiefonds in haar begindagen 

nog een kleine rol in de speelfilmindustrie, toen vanaf midden jaren zestig – 

en met name begin jaren zeventig – de productie van films door de inzet van 

de nieuwe generatie filmmakers op gang was gebracht, had ook het 

productiefonds meer geld en meer geld te verdelen. Ook de invloed van de 

openlijke discussies die de jonge makers met de overheid en beleidsbepalers 

over het filmbeleid in hun tijdschrift Skoop aan wilden gaan mag niet worden 

                                                 
125 Reijnhoudt, Bram, 14. 
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onderschat. Hoewel vaak zonder effectieve respons, is het aannemelijk dat de 

pogingen beleidsbepalers alleszins aan het denken hebben gezet.126 

2. Regulerende overheid 

Voor dit punt geldt hetzelfde als waarmee het eerste punt werd afgesloten. 

Sinds de oprichting van Skoop hebben Pim & Wim en consorten zich en 

publique met het filmbeleid bemoeid. Met het inzicht dat er met film maken 

ook geld kon worden verdiend en dat het een ambacht was waarmee 

beroepsmensen hun gezin dienden te onderhouden, werd bovendien 

denkbaar dat de makers en hun werk beschermd moesten worden in de 

(wereld)markt. Ten tijde van OBSESSIONS was het nog mogelijk dat een groot 

deel van het in het buitenland verdiende geld aan Pim & Wims neus voorbij 

ging,127 maar met een opbloeiende en succesvolle filmindustrie begin jaren 

zeventig werden de regels en wetten aangescherpt of juist versoepeld – met 

name in de jaren zeventig zijn er allerlei plannen opgesteld over de 

financiering en ontwikkeling van de Nederlandse filmindustrie, die veelal hun 

wortels vonden in overheidsinvesteringen, zoals samenwerkingsverbanden 

tussen film en telvisie en een effectievere werking van het productiefonds.128 

Tevens kan hierbij worden gedacht aan de moeilijkheden van het duo met de 

filmkeuring. Na Wims verweerschrift over de functie van naakt in BLUE MOVIE 

verloor de instantie op het gebied van naakt op het witte doek echter haar 

autoriteit. In 1977 werd de filmkeuring vervolgens definitief overbodig door 

een aanpassing in de Bioscoopwet.129  

3. Beroepsmatige ervaring 

‘Wij hebben door continu produceren veel mensen omhoog geschopt,’ is een 

                                                 
126 Een uitvoerig voorbeeld van de bemoeienissen die de Skoop-gangers met het filmbeleid 
trachten te hebben en de secuurheid waarmee ze daarbij te werk gingen is terug te vinden in Skoop, 
jaargang 7, nummer 9/10. 38-65. In deze uitgave is ook een uitgebreide brief van toenmalige 
minister Klompé opgenomen, die aangeeft de discussies na de nota ‘Hoofdlijnen voor een 
filmbeleid’ (1966) met interesse te hebben gevolgd. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de 
nieuwe jonge makers, waaronder Pim & Wim, weldegelijk enige invloed hebben gehad op het 
door de overheid gevoerde filmbeleid. Ook Verdaasdonk spreekt over de invloed van Skoop en 
andere filmbladen op het gevoerde beleid. 62-66. 
127 Omdat ten tijde van OBSESSIONS de rechten van Nederlandse films in het buitenland nog niet 
goed beschermd waren, hebben Pim en Wim – naar eigen zeggen – veel geld verloren; 
buitenlandse sales agents verkochten de film voor een habbekrats aan de internationale markten. 
Eigen interview Pim de la Parra. Tijdscode: 30.00-36.30. 
128 Hofstede, 79. En onder andere: Verdaasdonk, 11-20. 
129 Hofstede, 161. 
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gevleugelde stelling van Pim & Wim over hun verdiensten voor de 

Nederlandse cinema.130En één die gestaafd wordt door de praktijk. In de 

geest van de Filmacademie-studenten midden jaren zestig vond men het 

veelal belangrijker dat er gefilmd werd, dan wat er gefilmd werd. De dertigtal 

producties van Pim & Wim boden jonge filmmakers niet alleen hun debuut 

als bijvoorbeeld regisseur, cameraman of editor, maar waren vooral een 

verzamelplek van jonge, aanstormende talenten die samen films maakten. De 

ene keer als regie-assistent, dan weer als scriptgirl. Er werd gefilmd, men 

leerde en kreeg het vak en de techniek onder de knie. Filmmakers die 

ervaring opdeden bij Pim & Wim en later op eigen kracht verder gingen zijn 

onder meer Nouchka van Brakel (regisseuse van onder meer EEN VROUW ALS 

EVA (1979) en EEN MAAND LATER(1987)), Frans Bromet (camera CISKE DE RAT 

(1984)  en OP HOOP VAN ZEVEN (1986)) en Jan de Bont (camera DIE HARD 

(1988) en BASIC INSTINCT (1992)).   

 

4. Techniek / middelen 

Hoewel Pim & Wim op deze factor, net als eenieder, niet al te veel invloed 

hebben, zijn ze op een aantal gebieden wel als pioniers bezig geweest. Bij de 

productie van hun eerste korte en lange films in de jaren 1965-1967 

natuurlijk  al door het – in tegenstelling tot wat destijds gebruikelijk was voor 

de Nederlandse fictiefilm – gebruik van moderne, hanteerbare camera’s (met 

direct geluid). Hiermee kon men zo de straat op  en was niet meer gebonden 

was aan de studio of statische composities. Later, bijvoorbeeld ten tijde van 

OBSESSIONS, besloot het duo de film op 35mm en in kleur te draaien, terwijl 

het gros van de producties uit die tijd op zwart-wit en 16mm werd gedraaid.  

Tevens valt te stellen dat door de opgedane ervaring de techniek en 

middelen die voor handen waren beter konden worden benut. Evenals het 

feit dat door de productie van vele films er ook meer apparatuur voor handen 

moest zijn en dat er door een meer continue speelfilmproductie ook meer 

bedrijvigheid was om de techniek te verbeteren. Techniek en middelen 

kunnen factoren zijn die een speelfilmindustrie de goede richting op kunnen 

                                                 
130 Proper, 25. 
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duwen, maar kunnen net zo goed een gevolg zijn van een florerende 

markt, die behoefte heeft aan vernieuwing.  

 

5. Televisie 

Deze factor is in de voorgaande hoofdstukken niet expliciet ter sprake 

gekomen. Enerzijds door het ontbreken van structurele steun aan 

vaderlandse filmproducties door televisie-omroepen indertijd, anderzijds 

omdat Pim & Wim ook van de televisie zelden steun mochten verwachten, 

ondanks dat men er wel vaak voor heeft gepleit. Enkel enkele van hun eerste 

korte films konden rekenen op steun van een omroep. Net als in hun 

artikelen over het filmbeleid, waren de twee ook  in hun ideeën over een 

samenwerking tussen film en televisie hun tijd ver vooruit. Pim: ‘Natuurlijk 

zou de televisie een belangrijke rol moeten spelen in de filmproductie. (…) 

Dan kom je met een script, waar het Fonds twee ton in heeft gestoken en je 

denkt: ze zullen nu toch wel een bescheiden bedrag kunnen offeren? En dat 

doen ze dan niet.’ 131 Vanaf de jaren tachtig is hier echter verandering in 

gekomen en sindsdien steken de Nederlandse televisieomroepen structureel 

geld in de Nederlandse film.132 Dit mede door het grote succes van de 

Nederlandse bioscoopfilms in de jaren zeventig, wat de Nederlandse 

omroepen deed besluiten vaker Nederlandse films uit te zenden, gevolgd 

door de oproep van overheid en het filmbedrijf om niet alleen te profiteren 

van het succes van de Nederlandse film, maar het ook te stimuleren.133  

 

6. Continue productie 

Volgens Pim & Wim de belangrijkste factor voor een speelfilmindustrie. ‘Het 

maakt niet uit wat je filmt en hoe je het filmt, als je maar filmt. Beter tien 

slechte films dan één niet gemaakte film.’ Met een dertigtal films in elf jaar 

tijd heeft het duo dit motto in hun $corpio-periode ter harte genomen en 

uitgevoerd. Volgens de archivaris van EYE Film instituut Nederland zijn ze 

                                                 
131 Reijnhoudt, Bram, 13. 
132 Initiatieven van vandaag de dag zijn reeds genoemd (onder meer de telefilms), maar ook 
worden er zelden nog films vervaardigd zonder steun van een commerciële dan wel publieke 
omroep. Linthorst wijst op het begin van een structurele samenwerking tussen film en televisie 
vanaf midden jaren tachtig. 53-54. 
133 Linthorst, 53-54. 
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‘erin geslaagd de voorwaarden te scheppen voor een continue Nederlandse 

speelfilmproductie.’134 Een aantal positieve effecten van deze continue 

stroom aan films zijn de ervaring en kennis die allerlei makers zo in de 

praktijk op hebben kunnen doen; de gewenning die het Nederlandse 

filmpubliek kreeg met films van eigen bodem; en last but not least het 

ontstaan van een nieuw, optimistisch filmklimaat en een florerende nationale 

cinema. 

 

Algemene conclusie 

Nog nooit was de Nederlandse film (tot op de dag van vandaag) zo succesvol  

als in de jaren zeventig. Niet alleen groeide in de periode 1971-1975 het 

marktaandeel van Nederlandse films in het totale bioscoopbezoek naar net 

geen 20% - tien jaar eerder was dit nog een kleine 1% -135 en was er voor het 

eerst iets zichtbaar als een continue speelfilmproductie, ook vormden zich – 

buiten Pim & Wim – de eerste vaste productiehuizen onder de hoede van 

Houwer, Van Heijningen en Du Mée. De filmindustrie was volwassen 

geworden, en niet in de laatste plaats door de inzet, arbeid en bloed zweet en 

tranen van Pim & Wim.  

 Als jong-volwassenen in het midden van de jaren zestig waren Pim & 

Wim met hun provocaties niet alleen exemplarisch voor de tijdsgeest van 

destijds, maar hier ook een gevolg van. De drang om de traditie omver te 

werpen was in vrijwel elke geleding van de maatschappij zichtbaar, zo ook bij 

de jonge filmmakers. Pim & Wim zijn met Skoop en $corpio Films drijvende 

krachten geweest achter de vernieuwing van de Nederlandse film(industrie), 

en hebben – veelal samen met hun mede-Filmacademiestudenten – voor een 

ander filmklimaat gezorgd.  

 Zo’n tien jaar na hun debuutfilm JOSZEF KATÚS werd het duo echter 

geconfronteerd met een nieuwe generatie filmmakers en hiermee indirect 

met zichzelf; de drang naar een vernieuwde filmindustrie – en hiermee een 

breuk met het verleden – werd nu door nieuwe jonge makers gepredikt. In 

plaats van zelf de strijd aan te gaan met de gevestigde makers, werden Pim & 
                                                 
134 No Name. ‘Pim de la Parra – Archief 1962-1998.’, Eyefilm.nl – 
http://filmdingen.files.wordpress.com/2010/09/056-pim-de-la-parra1.pdf (10-06-2011). 
135 Hofstede, 55. 

http://filmdingen.files.wordpress.com/2010/09/056-pim-de-la-parra1.pdf
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Wim nu zelf opgejaagd en bekritiseerd. Waar de twee met  hun films een 

voorbeeld vormen voor de periode jaren zestig, begin jaren zeventig in 

Nederland, stonden er met name in de tweede helft van de jaren zeventig 

jonge makers op die kritisch en betrokken films wilde maken over de 

veranderende samenleving.136 Een zeker mechanisme tussen veranderingen 

in de filmwereld en mutaties in de maatschappij lijkt dan ook aanwezig. 

 

Het laatste woord is aan criticus B.J. Bertina, die in een van de eerste 

nummers van Skoop door De la Parra nog openlijk werd aangevallen: 

 

Destijds zijn zij in de Nederlandse filmwereld opgedoken als de 

provo’s van ons cineastenbestel. Pimmend en Wimmend voor 

iedereen trokken zij velen naar de bioscoop (…) Ook anderen 

hebben de laatste jaren bijgedragen aan een plotseling 

gegroeide waardering voor de nationale speelfilms. Pim en 

Wim echter hebben de zaak (bijna letterlijk) van onder-op 

aangepakt en bereikten vaak knallende, niet altijd verfijnde 

successen.137  

  

                                                 
136 Het collectief dat onder de naam ‘Het Amsterdams Stadsjournaal’ opereerde is hier een 
voorbeeld van, maar ook makers als Rudolf van den Berg en in zekere zin Ate de Jong, die 
debuteerde met twee maatschappelijk betrokken films (BLINDGANGERS (1977) en DAG DOKTER 
(1978)). 
137 B.J. Bertina. ‘Pim en Wim vieren feest’ in: Volkskrant. No date, no page. 
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Bijlage I – Filmografie $corpio Films 

Een overzicht van de door $corpio geproduceerde films. De toevoeging ‘kort’ 

of ‘lang’ duidt het onderscheid aan tussen een avondvullende speelfilm (60 

minuten of langer) en korte films. 
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1965: Aah … Tamara (kort) 

1965: Jongens jongens wat een meid (kort) 

1966: Heart Beat Fresco (kort) 

1966: Een paar gezellige telefoongesprekjes (kort) 

1966: Schermerhoorn (kort) 

1966: De minder gelukkige terugkeer van Joszef Katús naar het land van 

Rembrandt (lang) 

1966: Body and Soul (kort) 

1966: Ice Cream Soda (kort) 

1967: Liefdesbekentenissen (lang) 

1967: Tag der offenen Tür (kort) 

1967: Moeder en Zoon (kort) 

1968: Festival (kort) 

1969: Joop (kort) 

1969: Obsessions 

1970: Joop slaat weer toe (kort) 

1970: Drop out, of de meester kan me nog meer vertellen (lang) 

1970: Wan Pipel (een impressie van Paramaribo) (kort) 

1970: Winterliefde (kort) 

1970: Rubia’s Jungle (lang) 

1971: Blue Movie (lang) 

1972: De Kapsalon (kort) 

1972: VD (lang) 

1973: Frank en Eva (lang) 

1974: Dakota (lang) 

1974: Straf (kort) 

1974: Alica (lang)

1974: Leren van Las Vegas (kort) 

1975: Mens erger je niet (lang) 

1975: Mijn nachten met Susan, Olga, Albert, Julie, Piet en Sandra (lang) 

1976: Wan Pipel (lang) 
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