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“Het is begonnen…” Hilariteit. Jos Stelling (utrecht, 16 
juli 1945), bioscoopexploitant maar bovenal filmmaker, is 
ongevraagd van wal gestoken. “Je merkt het, ik ben er klaar 
voor. eerst een biertje?” Ja, lekker. “fluitje?” nee, een gewone. 
Jos belt: “Zouden wij twee biertjes kunnen krijgen? een 
fluitje en een gewone? Dank je wel.” film bepaalt zijn leven. 
Hij verkocht al entreekaartjes op zijn tiende. en nu bestaat 
het Louis Hartlooper Complex (LHC) tien jaar. Jos gaat in 
één moeite door, maar wil het niet over films en film maken 
hebben; het moet leuk blijven.

“Het is begonnen in de Adriaen van ostadelaan. Daar ben ik 
geboren. op zondagmiddag vertoonde ik in de kelder films 
voor de buurtkinderen. Dat was begin jaren vijftig, toen er 
nog nauwelijks televisie was. Wij hadden een klein 8mm 
projectortje. Als je langzaam draaide, zag je plaatje voor 
plaatje. Als je snel ging draaien, begon het opeens te bewegen. 
Ik had één filmpje die bij het projectortje zat, over het slachten 
van varkens. De varkens werden uit een weiland gehaald, in 
auto’s gestopt, de strot doorgesneden en opgehangen. Dat kon 
eigenlijk niet, maar ik had niks anders. Vervolgens draaide ik 
het filmpje terug en dan liep het toch weer goed af. Varkens 
werden geheeld, uit de auto’s gehaald en achterstevoren het 
weiland in gelaten. Ik vroeg een dubbeltje entree. Van de 
recette kon ik na verloop van tijd een nieuw filmpje kopen. 
Wat later vond ik een ijzeren blik met een echte 35mm film 
erin. omdat de film ooit in het water had gelegen, was het een 
blok onvertoonbaar celluloid geworden. Mijn vriendjes wilden 
weten wat er op de film stond en ik kon hen wijsmaken wat ik 
wilde… Ik had het bewijs immers onder mijn arm.”

een toeristische attractie

“na de lagere school ging ik in twente naar de kostschool. 
Met frater Victor mocht ik op zondagavond films draaien. 
Hij legde voor de voorstelling uit wat we te zien kregen en 
waarom het bijzonder was. We hingen dan aan zijn lippen. 
Als je van tevoren op een goede manier iets vertelt over 
de regisseur en over de achtergrond van de film, dan kijk je 

eerste projectortje



6

er anders naar. Bovendien waren de filmactrices de enige 
vrouwen in ons leven. Dat wilde ik ook: terug in utrecht ging 
ik zelf filmpjes maken. Mijn leven was alleen maar film. Ik 
maakte salades en belegde broodjes bij mijn broer. Daarmee 
verdiende ik elke week een filmrol van vier minuten. Met 
honderd man gingen we dan naar de Betuwe om in Buren te 
werken aan Mariken van Nieumeghen. overal haalden we geld 
uit. We hadden Buren omgebouwd tot een middeleeuwse 
stad, met toestanden als dooie varkens. Het werd een 
toeristische attractie, die je bezichtigen kon tegen een kleine 
vergoeding. In de Willem Barentszstraat waar ik woonde, 
had ik op zolder een projectiezaaltje voor 16mm films met 25 
zitplaatsen en een chocolade-automaat in de gang. Hoewel de 
medewerkers aan de film werden betaald met ‘punten’ (die 
te gelde konden worden gemaakt als de film geld opbracht) 
hadden we ook echt geld nodig, dus hield ik daar zogenaamde 
participatieavonden om geld in te zamelen voor mijn film. 
Participaties waren een soort aandelen. Ik liet stukjes film zien 
die we al hadden opgenomen en draaide daar de muziek van 
de Carmina Burana onder. Dat maakte wel indruk. Ik herinner 
me dat er op een avond een man binnenkwam, die vroeg 
hoeveel ik nog nodig had. Ik deed er een slag naar en blufte: 
‘veertigduizend gulden’, waarop die man zei: ‘oké, dat doe ik’. 
‘Dan zijn we nu klaar’, zei ik. ‘nee’, zei hij, ‘ik wil deze avond 
nog wel meemaken’. Ik was toen zo zelfverzekerd – het hoefde 
immers allemaal niet meer – dat ik nog nooit zoveel geld heb 
opgehaald als op die avond. Daar leer je van. Zelfvertrouwen 
en positief denken trekt aan. onzekerheid en negatief gezeur 
stoot af.”

er was beeld!

“Ik bracht grote delen van mijn jeugd in bioscopen door, een 
fantastische droomwereld. Mijn ome Willem uit Den Haag 
werkte voor tuschinski. Hij verving de kapotte lampen in al hun 
zalen. Als je alleen al de grote zaal van tuschinski in Amsterdam 
neemt, was dat bijna een dagtaak. ome Willem leverde mij de 
nodige vrijkaartjes. Later was ik kind aan huis bij het tuschinski-
concern in Amsterdam. Van Mariken van Nieumeghen tot en 
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met Rembrandt fecit 1669 werden mijn films door tuschinski 
uitgebracht, maar dit terzijde. Ik wilde wel een bioscoopje in 
utrecht, bijvoorbeeld in een werfkelder, met vijftig stoelen. 
Maar dat kon niet zomaar, tenzij je lid was van de nederlandse 
Bioscoopbond. Hun Commissie nieuwe Zaken hield me buiten 
de deur om de bestaande leden te beschermen. tuschinski 
was eigenaar van de Rembrandt bioscoop en men zocht een 
plek voor hun arthouse films in utrecht. Directeur Ronnie 
Gerschtanowitz vroeg mij of ik iets in utrecht wist. We hebben 
toen samen een stadswandeling gemaakt. ondertussen had 
ik het pand aan de Springweg al gekocht, omdat ik in de 
binnenstad wilde wonen en vanwege de mooie lambrisering 
die ik wilde gebruiken voor de Rembrandt-film, die we toen 
opnamen in oudaen. toen we over de Mariaplaats liepen – dat 
vond Ronnie een hele mooie plek, zo dicht bij het station – zei 
hij: ‘Jij woont toch hier in de buurt? Zullen we bij jou een kop 
koffie drinken?’ Het was toen echt een grote bouwval. Ronnie 
opperde: ‘Waarom doen we het niet hier?’ Dat vond ik een 
goed plan. Vervolgens hebben ze hier een theater gebouwd, 
een echt tuschinski theater met op de deur tt. De inrichting, 
de stoelen, alles in tuschinski-stijl. 

om films te draaien moest je een diploma hebben. Wij bluften 
dat het draaien van films voor ons geen probleem was. Maar 
toen Swart, de technische man van tuschinski, daar een 
enorme Cinemeccanica projector neerzette en zomaar vertrok, 
wisten we ons even geen raad. Springhaver ging op 16 februari 
1978 open. Voor de eerste middagvoorstelling hadden we drie 
kaartjes verkocht. een van de gasten was de bejaarde, nogal 
gezette Willy de paardenslager (250 kg schoon aan de haak), 
die schuin aan de overkant woonde en al veertig jaar niet in 
een bioscoop was geweest. Hij werd een vaste bezoeker, die 
echter onmiddellijk bij het donker worden van de zaal luidkeels 
begon te snurken. We zouden daarna nog heel vaak Willy met 
behulp van de gasten uit de zaal moeten halen. een hele klus 
in het donker omdat Willy soms niet meer wakker te krijgen 
was. Van dit soort anekdotes heb ik er honderden; laten we 
daar dus maar niet aan beginnen.
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De allereerste voorstelling was legendarisch. We stonden 
nerveus in de foyer met een man of vijf. en keken schichtig 
om de hoek naar de enorme projector. Swart had de film er al 
wel ingelegd. We staarden naar de AAn-knop en drukten er 
voorzichtig op. Met gedreun ging de gelijkrichter in de hoek 
aan en wat later ontstak de lamp als een bliksemschicht, de 
grote 4000 meter-spoelen begonnen langzaam op gang te 
komen. We stonden er als versteend naar te kijken. Alles ging 
automatisch en in de juiste volgorde. toen hij op snelheid 
kwam, sprong de lichtklep open en hadden we beeld op 
het doek. ons kon niets meer gebeuren. Alles werkte en we 
hebben staan dansen in de foyer, tot er mensen de zaal uit 
kwamen die zeiden dat er geen geluid was (en dat er een 
oude man heel luid lag te snurken). ‘Geluid? Geluid? Je hebt 
toch beeld…, nou dan.’ We waren met z’n vijven, dus vonden 
we al gauw de versterker en hadden we geluid. 

De officiële opening een paar weken later was erg leuk, Sylvia 
kristel en Wim Verstappen waren daar nog bij. We hebben in 
de loop der jaren veel beroemde gasten gehad, zoals David 
(Kung Fu) Carradine, in die tijd een groot acteur, die met 
gitaar optrad bij ons in de zaal. Bezoekers vroegen zich af 
wat zo’n grote ster in zo’n zaaltje te zoeken had. Dat zat zo: ik 
zou hem helpen met het maken van een film over Mata Hari 
waar Carradine en zijn dochter in meespeelden. Hij logeerde 
hier op de Springweg, sliep op de grond en was de hele dag 
stoned. Ik kreeg een beetje de pest aan hem. Hij wilde alleen 
vegetarisch eten, maar stond wel op de hoek in een cafetaria 
de ene na de andere bal gehakt naar binnen te werken. Ik ben 
gestopt met die Mata Hari-film toen we op een regenachtige 
zondagochtend, voor de winkel in Leeuwarden waar Mata 
Hari geboren was, met zo’n veertig mensen, aangekleed in 
jaren twintig stijl, stonden te wachten op Carradine, die ineens 
in kostuum aan kwam fietsen. Het was voor eerst dat hij op 
de fiets zat en dus reed hij zo loodrecht voor de wachtende 
figuratie de gracht in. Waarop ik tegen Michael Lambrechtsen, 
mijn toenmalige financiële rechterhand, zei: ‘Je zoekt het maar 
uit. Ik stop ermee, ik ga naar huis.’ Ik vrees dat dit weer een 
anekdote was, sorry, maar het is wel gebeurd.”
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ik moest wel

“Het ging heel goed met Springhaver. op de eerste verdieping 
zijn in 1980 de nederlandse filmdagen, het huidige 
nederlands filmfestival, opgericht, maar dat is voor een 
andere gelegenheid. In 1983 kreeg ik de gelegenheid het 
naburige café te kopen. een heel oud volkscafé dat al sinds 
1885 bestond, maar waarvan de klandizie nogal verschilde met 
die van de bioscoop. De eerste nacht dat ik hier boven sliep 
werd er een meisje doodgestoken door een ander meisje.  
en ik wilde eigenlijk helemaal niet in de horeca, maar ik 
moest het wel kopen om de bioscoop veilig te stellen. 
Bovendien konden onze gasten daar dan mooi koffie drinken. 
Daarom wilden we een andere sfeer in het café, een café 
waar vrouwen met een gerust hart alleen naar binnen 
konden lopen. Dat was begin jaren tachtig helemaal niet zo 
vanzelfsprekend. tussen het café en de bioscoop zat nog 
een kleine, luidruchtige machinefabriek en toen die failliet 
ging, heb ik dat pand ook moeten kopen. Je weet nooit wie 
er anders gaat zitten. Het was maar vier meter breed, maar 
in 1985 werd daarin Springhaver 2 gevestigd. Architect Mart 
van Schijndel heeft nog de buitenkant van het zaaltje en de 
vergrote, alles verbindende foyer ontworpen. toen had ik 
kadastraal gezien ineens zes panden en dat was oorspronkelijk 
helemaal de bedoeling niet. Ik wilde films maken met een 
leuke kleine bioscoop voor mezelf en dat was het. 
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naast veel artistiek bloed, zat er ook nogal wat horecabloed 
bij ons in de familie. Dus ik wist er wel wat van. Horeca is een 
roeping. Mijn vader zei altijd: ‘Goede horeca herken je aan de 
dingen waar geen geld aan verdiend wordt: schone toiletten, 
schone asbakken, verse bloemen’. Het gaat om kwaliteit, 
dan komt het geld vanzelf wel. Mijn vader was patissier. Hij 
was nederlands kampioen suikertrekken. Met suikertrekken 
maakte hij rozen en andere versieringen voor op het banket. 
enige artisticiteit kon je hem dus niet ontzeggen. Het echte 
bakken en koken is natuurlijk regelrechte kunst. Ik heb het 
allemaal gedaan: achter de bar, in de kassa, films draaien. 
Maar het lot om hier ‘s avonds laat in het café te werken met 
wat wazig voor zichzelf uit starende dronken mensen, die voor 
de grap dingen bij mij bestelden die niet bestonden, wist ik 
uiteindelijk te ontlopen… 

Wel heb ik ontelbare nachtvoorstellingen uitgezeten. Ik 
woonde toch hierboven. We hebben hier drie jaar lang 
Everything You Always Wanted To Know About Sex* But 
Were Afraid To Ask vertoond in de nachtvoorstelling, daar 
werd ik wel gek van. Alsof ik niet genoeg van seks wist! 
Het allergrootste succes dat we ooit hebben gehad was 
Salò van Pasolini. tuschinski wilde die film eigenlijk niet 
uitbrengen en had hem in nederland met één kopie bij mij 
uitgeprobeerd. een gruwelijke film. Ik herinner me nog dat 
we zes uitverkochte voorstellingen op een dag hadden. Heel 
nederland kwam hierheen. een ander groot succes was As It Is 
In Heaven, die twee jaar in zaal 2 heeft gedraaid. De film liep 
de eerste week slecht. een personeelslid vond het de beste 
film die ze ooit gezien had, dus hebben we hem nog een week 
gegeven. tja, en daarna liepen de bezoekersaantallen alleen 
maar op, terwijl hij in de rest van het land al vrij snel weg was. 
uiteindelijk kwamen ze vanuit heel nederland in groten getale 
hier de film zien. een eigen hype. As It Is In Heaven is een wat 
esoterische film. er kwamen veel vrouwen op leeftijd op af.”
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voet tUssen de deUr 

Het voortbestaan van Springhaver werd begin 2000 serieus 
bedreigd door een initiatief om in utrecht een zogenaamd 
cultiplex op te richten. “Ik hoorde via via dat Henk Camping 
van filmtheater ’t Hoogt met steun van de Wolff Cinema Groep, 
exploitant van onder meer Bioscoop Catharijne, Camera en City, 
een cultiplex of artplex wilde beginnen. De utrechtse politiek 
stond er achter, mits alle bioscopen mee zouden doen. Veel 
later bleek dat het de bedoeling was dat ook Springhaver in dat 
nieuwe complex op zou gaan en dus opgeheven zou moeten 
worden. Dat je als particulier, ongesubsidieerd arthouse zomaar 
weggesaneerd zou kunnen worden, wekte eerst verbazing. 
Daarna kwam de kwaadheid en weigerde ik mee te werken. 
Ik heb mijn licht opgestoken bij de politiek en stuitte op Rob 
kok van Leefbaar utrecht die me adviseerde het positief om te 
draaien: ‘Waarom begin je niet je eigen cultiplex?’ Dus hebben 
we alle oude scholen en kerken op bruikbaarheid onderzocht 
en stuitten tenslotte op het leegstaande politiebureau tolsteeg. 
Het lag aan een uitgaansplein, het Ledig erf, en langzaam maar 
zeker werden we steeds enthousiaster. kortom, we gingen 
ervoor. Je kreeg toen de rare situatie dat de cultuurambtenaren 
verre van enthousiast waren in verband met hun bemoeienis 
met het cultiplex, terwijl andere afdelingen van de gemeente 
utrecht – het kostte hen immers niks – mij steunden. Veel 
ambtenaren, inclusief die van Monumentenzorg, begonnen 
mee te denken. er stond bijvoorbeeld achter het gebouw een 

interieur polititebureau tolsteeg, ca. 1930



iep die weg moest en dat kost qua vergunning zes maanden, 
omdat zoiets in verband met inspraakprocedures gepubliceerd 
moet worden. Dit speelde ineens tijdens de bouw, maar 
het bleek dat een ambtenaar dat al geregeld had en de 
formaliteiten al waren afgehandeld.”

wat is zijn comPlex?

“Maar eerst moest het politiebureau nog worden gekocht. De 
gemeente deed een buurtonderzoek en ook andere gegadigden 
moesten een kans krijgen. Zo waren er plannen voor een 
postzegelmuseum, een hotel en ook het Centraal Museum 
wilde het wel hebben. Wij kwamen als overwinnaars uit de 
strijd, hoewel het college van B&W nog zijn twijfels had over de 
commerciële haalbaarheid. De gemeentelijke afdeling Culturele 
Zaken begon te sputteren en installeerde een commissie die 
advies moest uitbrengen over het nog steeds ‘dreigende’ 
cultiplex. Het werk van de commissie duurde echter zo lang, 
anderhalf jaar, dat wij daar niet op hebben gewacht en zijn 
begonnen. Dat namen ze me heel kwalijk. Maar zo lang wachten 
op het doodvonnis voor Springhaver is geen gezonde bezigheid. 
We begonnen. klaar. Het politiebureau vroeg er om. Als kind 
heb ik er wel eens strafwerk moeten maken voor het op de 
stoep fietsen, toen moet het idee al zijn ontstaan om het ooit 
eens te kopen. Haha. Ik kom uit oudwijk. Dit politiebureau was 
voor ons altijd al een fenomeen. een kasteel. en nu stond het 
leeg. er was geen weg meer terug. De nieuwe ziel zat er al in.”

politiebureau tolsteeg, 1928
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De naam zelf ontstond in het Louis Hartlooper Genootschap. 
Ik had in 2000 een eigen fanclub georganiseerd. In dit 
genootschap zaten filmmakers en vrienden uit de filmwereld, 
die regelmatig brainstormden over van alles en nog wat, 
maar vooral over cultiplexen en andere zaken die in de 
utrechtse filmwereld speelden. De naam Louis Hartlooper 
Complex kwam van Hans Heesen. Daar moesten we erg 
om lachen. We maakten t-shirts met de tekst ‘Wie is Louis 
Hartlooper en wat is zijn Complex?’. Die heb ik nog. een 
aantal utrechtse instellingen werd uitgenodigd om mee te 

“er werd een goed doorwrocht, onafhankelijk business model 
gemaakt en bij de onderhandelingen ging de bank niet over 
een nacht ijs. In die tijd financierden de banken gelukkig 
nog ver boven de honderd procent en al met al hebben we 
ons dus wel heel erg in de schuld moeten steken. Maar het 
idee had iets onherroepelijks gekregen. De grote zaal en een 
ontmoetingsplek kwamen op de oude binnenplaats. Je kon 
een stuk de grond in en dan dat glas erboven. fantastisch! 



17

doen in het nieuwe complex. net zoals ik ooit bij de filmdagen 
had gedaan. Iedereen mocht meedoen. Zelfs Henk Camping van 
’t Hoogt schoof aan. De naam Louis Hartlooper viel. niet veel 
later kreeg ik een brief van Camping, waaruit bleek dat hij er 
niet in geloofde. Hij dacht dat het een ziek project was, enkel 
en alleen om het cultiplex tegen te houden, wat ook bleek 
uit de rare naam, Louis Hartlooper. Hij dacht dat het allemaal 
flauwekul en cynisch bedoeld was. overigens dacht regisseur 
en genootschapslid André van Duren dat ook lange tijd. Hij 
meende dat het genootschap een gezelligheidsclub was, waar 
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bier en sterke verhalen ter tafel kwamen en waar veel gelachen 
werd. Hij had het echt niet in de gaten, tot hij in de Volkskrant 
een artikel over de plannen voor het LHC las. Hij stond versteld 
en belde me: ‘Jos, is het allemaal echt waar?’ Ja, dat was het. 
Sterker nog, een jaar later was het open. In een recordtijd.”

incognito

“We hebben het politiebureau, als uniek gebouw in de 
Amsterdamse School-stijl, intact gelaten. Zijn monumentale 
voorgevel, maar ook de binnenkant. Die gang met de 
lambrisering in die feitelijk lelijke poepkleur en dat gifgroen. 
Monumentenzorg wilde die elementen graag zo houden. Met 
het oker van de deuren en het mint van de tegeltjes klopt het 
weer en hebben ze toch gelijk gehad. Alles klopt en als iets 
klopt, geeft dat rust. Het cellencomplex aan de parkkant mocht 
wel weg, omdat dat later bijgebouwd is. Daar zit nu zaal 2. De 
hele bouw, onder leiding van architect otto trienekens, was 
een feest. Ik was er iedere dag. Ik genoot van alle details. een 
reguliere betonvlechter moet je ’s avonds niet in een donker 
straatje tegenkomen, maar op het werk is het een feest. Het 
vakmanschap, de logistiek, de planning: alle medewerkers 
van aannemingsbedrijf Jurriëns werden mijn vrienden. We 
hebben voor hen een speciale avond georganiseerd met de 
vertoning van The Full Monty, een geestige film over engelse 
werkloze bouwvakkers die wat bijverdienen met het strippen 
voor dames. We hadden een van de acteurs over laten komen. 
Dat zit zo: de dikke uit de film is de broer van een jongen die 
getrouwd is met mijn nichtje, de dochter van mijn zus. Hij liep 
daar zogenaamd incognito in bouwvakkertenue tussen onze 
bouwers rond. Hoe hij langzaam maar zeker na de film werd 
herkend was te geestig voor woorden.” 

nieUwe held

“We moesten een nieuwe held in utrecht hebben. Als het 
niet goedschiks kon, dan maar kwaadschiks. Louis Hartlooper 
was een explicateur, geboren in 1864 en overleden in 
1922. Vanaf 1909 was hij als explicateur in vaste dienst bij 

verbouw
ing zaal 3

verbouw
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verbouw
ing zaal 1
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de Vreeburg bioscoop, tot hij werd weggekocht door de 
Rembrandt bioscoop en later weer werd teruggekocht door 
Vreeburg. explicateurs legden staande naast het doek de 
(stomme) filmbeelden in woord en gebaar uit. Het nieuwsch 
van den Dag vond: ‘een explicatie als van Louis Hartlooper 
ontneemt een bioscoop-vertoning het doodsche, zij maakt 
die tot levende kunst.’ op een dag werden we gebeld door 
iemand die beweerde Louis Hartlooper te zijn. Ik heb gelijk 
de hoorn erop gegooid. Maar hij belde terug en het bleek zijn 
zoon, Louis Hartlooper junior te zijn. Zijn vader was overleden 
toen hij een jaar of twee was. Louis Hartlooper junior was 
enorm blij en trots op het Louis Hartlooper Complex. Zijn 
naam op de gevel! We zijn in Dordrecht bij hem langs geweest 
om verhalen over zijn vader te horen. om alle twijfel weg te 
nemen, toonde hij een uittreksel uit het geboorteregister. Zijn 
vader had hem verwekt bij een revuedanseres, meen ik. Als 
eenjarige heeft hij, als hij uit het raam keek, nog de bouw van 
het politiebureau meegemaakt! Zijn vader woonde immers 
aan het Ledig erf. Hij vertelde over zijn bewogen vaderloze 
leven. Wij wisten inmiddels op onderdelen meer over zijn 
vader dan hij. Hij was blij met ons enthousiasme, hoewel wij 
tot een maand daarvoor ook nooit echt van zijn vader hadden 
gehoord. Maar toen de nRC melding maakte van het feit dat 
het nieuwe filmtheater in het politiebureau de naam kreeg 
van de ‘wereldberoemde’ explicateur Louis Hartlooper, was hij 
dus ineens echt wereldberoemd. toen ik een voordracht voor 
SLAu, Stichting Literaire Activiteiten utrecht, 

Louis H
artlooper jr en vrouw

 bij de opening 2004

buste gem
aakt door frans Stelling

H
ans H

eesen, Rim
ko H

aanstra, Lex Veerkam
p 

en Louis H
artlooper jr

opening Louis H
artlooper Com

plex, 2004





22

sociale cohesie

Waarom is het LHC een succes geworden? 
“Ruim tien jaar geleden stond al in ons plan dat het afgelopen 
was met de bioscopen in de huidige vorm. na de opkomst 
van de video en de DVD begon het internet te groeien. naar 
de film gaan leek geen noodzaak meer. Je kunt thuis immers 
alles zien. De nachtfilms verdwenen. er zijn schermen te koop 
van twee meter breed met geweldig geluid. Recente films zijn 
thuis legaal te zien voor een habbekrats. Als de maatschappij 
verder verindividualiseert, wordt de sociale cohesie steeds 
belangrijker. Dan kan het naar een film gaan belangrijker 
worden dan de film zelf en wordt het samen kijken een mooi 
alibi om mensen te ontmoeten. Het samen beleven wordt 
door het internet steeds essentiëler. Ik denk dat eenzaamheid 
in toenemende mate een groot probleem wordt, voor zowel 
ouderen als jongeren. Ik heb zelf een eenzame jeugd gehad. 
tien jaar kostschool. Misschien omring ik me daarom nu met 
vrienden, ook in mijn werk, zodat ik nooit alleen ben. Ik vraag 
het me wel eens af. Ik hou best wel van de medewerkers. oké, 
het kost wat, maar dan heb je ook wat. Haha. Het maken van 
een film, met mensen om me heen die op hun terrein beter 
zijn dan ik, heeft iets speciaals. Dat het totaal meer is dan de 
som der delen, dat is natuurlijk waar het om draait. en dan 
heb ik het nog niet eens over mijn vrouw en kinderen.”

over Louis Hartlooper moest houden, heb ik twee oude 
schoenen gekocht met van die houten beugels erin en 
ze in een doekje gewikkeld. Ik heb nergens gezegd 
dat het de schoenen van Hartlooper waren, maar 
men staarde naar de schoenen als kippen naar het 
onweer. Ik zei niks. Hoe feestelijk was de opening 
op 5 september 2004 door de trotse zoon van 
Louis Hartlooper zelf.”

Waarom is het LHC een succes geworden? 
“Ruim tien jaar geleden stond al in ons plan dat het afgelopen 

a de opkomst 

schoenen gekocht met van die houten beugels erin en 

men staarde naar de schoenen als kippen naar het 
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vroUwelijke energie

“ondanks of dankzij alle technologische vernieuwingen die 
gepaard gaan met toenemende individualisering, houden 
mensen de behoefte om elkaar te ontmoeten. Zo kan je 
natuurlijk in het LHC naar de film, kun je er eten, drinken en 
zijn er bijvoorbeeld interessante filmcursussen. Cursussen 
zijn ook ontmoetingsplekken: er zijn al twee huwelijken uit 
voortgevloeid. een leestafel geeft de mogelijkheid alleen te 
zitten. De inleiding bij een film door een explicateur geeft een 
familiair gevoel. er is een Explicateursblog die je via de website 
kunt zien: www.explicateur.nl. erg leuk. Daarnaast hebben 
we legio activiteiten ontwikkeld. Soms doen we het zelf, maar 
ook derden krijgen volop de gelegenheid iets te organiseren. 
Q&A’s, ontmoetingen met filmmakers, thema-voorstellingen, 
de filmclub, de filmquiz, festivals, utrecht over utrecht, 
klassiekers en lunch (timeless Sunday), Psychoanalyse en film, 
Movies that Matter, Lowiekes filmfestijn voor de kinderen, 
de lijst is eindeloos. eigenlijk alles waar het internet niet in 
kan voorzien. We hebben op woensdagmiddag sneaks met 
gemiddeld honderd mensen. Het is een uitdijende vaste groep 
die elkaar een beetje begint te kennen. er zijn steeds meer 
vriendinnenavonden: vier of vijf vrouwen die samen naar de 
film gaan.”

“Iets anders, in het LHC hangen foto’s van filmmakers, van 
auteurs. We hebben echt ons best gedaan om er een paar 
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vrouwelijke regisseurs met een oeuvre tussen te hangen, maar 
kwamen niet verder dan Agnes Varda, Mai Zetterling en Sofia 
Coppola, allemaal met een relatief klein oeuvre. Vrouwelijke 
filmauteurs met een behoorlijk oeuvre zijn er in nederland 
(nog) niet. Misschien gaan we ooit een plaatsje inruimen voor 
bijvoorbeeld nanouk Leopold. Soms denk ik wel eens dat het 
maken van films een soort mannenenergie vraagt en het kijken 
naar film alles met vrouwenenergie te maken heeft. De kracht 
van het associëren heeft veel met ‘het vrouwelijke’ te maken 
en filmkijken heeft alles met de kunst van het associëren te 
maken. Het schijnt dat vrouwen ook veel meer literatuur 
lezen dan mannen. Het is een gevaarlijk terrein om zo even 
kort door de bocht te verwoorden. Maar van oudsher bestaat 
het ideale filmpubliek uit een publiek met veel vrouwelijke 
energie. Gechargeerd: cognitief schijnbaar onbegrijpelijke 
films die wel kloppen. De mannenenergie is meer gebaat bij 
stevige plotdriven films. Ik denk dat het verhaal belangrijk is 
bij het kijken, maar toch net als bij de opera uiteindelijk van 
ondergeschikt belang is. De aria’s settelen zich in het hart en 
daar gaat het uiteindelijk toch om? Ik ben wel een romanticus 
en dat vertroebelt wellicht soms wat. Vrouwen staan stil, 
kijken om zich heen en brengen verbanden aan. Mannen 
willen van hier naar daar.”

ziel voor film

“Ik heb het Springhaver Café overgenomen vanwege 
het Springhaver theater, later ben ik LHC begonnen om 
Springhaver tegen de gemeentelijke cultiplex-plannen te 
beschermen. Vervolgens is de aanval op het LHC via een 
wederom ‘gemeentelijke’ bioscoop afgeketst. om alle verdere 
bedreigingen het hoofd te kunnen bieden zou de renovatie 
van het City theater afdoende kunnen zijn. Met de geplande 
nieuwbouw op het Jaarbeursplein en in Leidsche Rijn heeft 
utrecht over enkele jaren net zoveel bioscoopstoelen als 
Rotterdam of Den Haag en is de utrechtse achterstand 
definitief ingehaald. nu lijkt het alsof ik steeds maar wil 
uitbreiden, maar van het een kwam het ander. eigenlijk wil ik 
alleen maar films maken!”



fotow
and trappenhuis Louis H

artlooper Com
plex
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“Hoewel ik altijd samenwerking met wie dan ook heb 
gezocht, ben ik toch te vaak tegen het zogenaamde 
cultuurmanagement aangelopen. Ik heb daar veel over te 
zeggen, maar het liefst in een publiek debat. In het café mag 
ook. Je wordt anders zo’n zeur. Ik denk dat als we het een 
keer goed over de filmkunst en onze stad kunnen hebben, 
dat we er dan altijd uitkomen. Weet je waar ik echt trots 
op ben? op al die mensen die begonnen zijn in utrecht 
bij de filmdagen, het nederlands filmfestival en die nu 
sleutelfiguren zijn geworden in de nederlandse filmwereld. 
niet alleen Hans Heesen en jij, maar ook Sandra den Hamer 
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(nu directeur van eye), Marina Blok (Hoofd drama nPS), Ally 
Derks (oprichtster/directeur van het IDfA), Hans de Wolf, 
Ido Abram, Herman de Wit, noem ze maar op. We waren 
inhoudelijk sterk, we wisten wat we wilden en hebben elkaar 
gestimuleerd. er ontstond een beweging. en vanuit het nff 
is Doreen Boonekamp nu doorgeschoven als directeur van 
het filmfonds. Dat vind ik hartstikke leuk. overigens heeft de 
huidige directeur van het nff, Willemien van Aalst, vele jaren 
in Springhaver gewerkt”

we stoPPen. doei!

Waarin herken je de hand van de eigenaar? “Geld is niet meer 
dan een middel en nooit een doel. natuurlijk, de salarissen 
moeten worden betaald en er moet geïnvesteerd worden. 
onze winst is minimaal en waar mogelijk participeren we 
in culturele activiteiten. Maar het gaat om de mensen. 
Mensen trekken mensen. Alles begint met gastvrijheid. Bij 
de keuze van de medewerkers is dat ook ons speerpunt. 
Ingewikkeld is het niet, het volhouden wel. Gewoon mensen 
behandelen zoals jezelf behandeld zou willen worden. ook is 
het belangrijk dat medewerkers voor je willen werken, dat het 
allemaal klopt en deugt.”

“Ik heb tegenwoordig wat minder contact met de 
filmdistributeurs, alleen informeel. op maandagochtend geef ik 
de films een plek samen met Martijn Scholtens en mijn dochter 
Roos, die de filmacademie in Brussel heeft doorlopen. Martijn 
wordt ingezet als er een film uit moet vanwege de slechte 
cijfers. Het is Martijns specialisatie: ‘We stoppen ermee. Doei.’ 
en dan hangt hij gelijk op. Roos ziet alle films en heeft soms 
een beetje een eigenaardige smaak. Ze vindt bijvoorbeeld die 
Guardians of the Galaxy film leuk. toch vind ik het ook wel leuk 
dat ze dat heeft. net zoals Jan Doense, die heeft zo’n afwijking 
met horrorfilms. Dat is wel grappig, een soort jongensachtige 
filmliefde. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, als je maar vanuit 
je hart vertrekt. Dan gaat alles instinctmatig en klopt het linksom 
of rechtsom. Doe je het vanuit je hoofd en voor het geld, dan 
moet je denken en ga je fouten maken. Je hart liegt niet.”

staf van de film
dagen in 1985, een goed jaar
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sleUtel

“financieel hadden we met het LHC een erg moeilijke start. nu 
gaat het goed, maar het blijft opletten. Het is ook nooit klaar. 
Boven alles is het erg arbeidsintensief. Vooral in de horeca is 
er maar weinig te automatiseren. We hebben nu in het LHC 
en Springhaver samen zo’n 150 medewerkers. ook is er de 
afgelopen tien jaar veel veranderd en verbeterd: de verlichting 
in de zalen, de doeken zijn vergroot, nieuwe vloerbedekking, 
een nieuw kassasysteem. Vooral de digitalisering was een ware 
revolutie. Het barretje achterin hebben we opgeheven en naar 
das kabinett verplaatst, waardoor de keuken vernieuwd en 
vergroot kon worden. Het kantoor is verplaatst naar de oude 
conciërgewoning waar eerst tumult zat. op de plaats van het 
oude kantoor hebben we een auditorium gemaakt. en zo kan 
ik nog wel even doorgaan.”

“Culturele activiteiten zijn een sleutel tot het succes. Hoewel 
het niet direct geld in het laatje brengt, willen we geen 
gewone bioscoop zijn. Al die activiteiten maken het tot een 
levende plek waar je steeds van alles kan verwachten. festivals 
als het LAff (Latijns Amerikaans Film Festival), Vlaamse 
Film Festival, het Nederlands Film Festival en het Holland 
Animation Film Festival, lezingen, verhuur, cursussen waren en 
zijn natuurlijk het zout in de pap. Zo werd het LHC een echte 
culturele ontmoetingsplaats en the place to be! eigenlijk ben 
ik als ondernemer altijd gefixeerd op dingen die niet goed 
gaan of beter moeten. Dat is voor sommige medewerkers wel 
vermoeiend. Ik wil wel heel graag benadrukken dat ik erg trots 
ben, ook op de medewerkers en op mijn kinderen Roos, Sjef 
en Madeleine die straks het hele zaakje zullen voortzetten. 
Dankbaar ook voor de trouw en inzet van mijn financiële 
rechterhand Anton kramer zonder wie dit alles ondenkbaar 
zou zijn geweest. Last but not least, de ondersteuning en 
daadwerkelijke steun van mijn vrouw Liane. Wil je nog wat 
drinken? Bier? Dan doe ik een chardonnay’tje.”

hal eerste verdieping
das kabinett

vergaderzaal
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dronken bUi

“Ik heb nooit het gevoel gehad dat het LHC van mij was. 
ook nu nog niet. Ik ben echt van binnen blij als mensen zo 
enthousiast zijn. Ik zelf kan er niet echt van genieten, behalve 
als ik in een halfdronken bui aan het reflecteren ben. Ik zie 
altijd wat er niet goed is. Ik kan moeilijk complimenten geven 
als iets goed gaat. Als ik binnenkom en het is er gezellig en ik 
zie dat er in de lambrisering een klein mankementje zit, dan 
ben ik alleen daar mee bezig. Ik kan ook moeilijk bij ons naar 
de film gaan. Bij de concurrent hoop ik stiekem dat er wat 
verkeerd gaat, bij ons mag er niks verkeerd gaan. Ik hoor alles, 
tot de rammelende kopjes aan toe. 

Ik zie gemiddeld zo’n tachtig films per jaar. De ervaring 
leert dat als ik verliefd word op een film, het mijn zakelijke 
ondergang kan zijn. Beter is het om enige afstand te bewaren. 
elke film heeft een geur. Je leest buitenlandse literatuur, 
je praat wat. een nieuwe film van Almodóvar is, ook als hij 
minder geslaagd is, toch de moeite waard. Ik dring mijn smaak 
niet op aan het publiek. Hoewel de ‘hype’ wel eens dwars ligt, 
heeft ons publiek ook een goed instinct voor wat de moeite 
waard is en wat niet. Als we een hit in huis hebben, zetten we 
de film lang door. Dat geeft ons ruimte om ook commercieel 
kwetsbare en bijzondere films te draaien. een film moet 
getuigen van respect voor de kijker. film is een halfproduct, de 
andere helft zit in de zaal. Samen moeten we het doen. Ik ben 
blij met ons publiek en wil ze niet teleurstellen. Ze moeten bij 
ons blind naar de film kunnen.” 

auditorium
zaal 4

zaal 2
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