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In een eerder opstel, Van Mutoscope tot 
Oled (zie ook ‘Film Fun‘ 62 en 63), ging 
ik met zeven-mijlslaarzen door de geschie-
denis van de cinema, met het accent op 
de technische ontwikkeling van de film als 
medium. Nu doe ik hetzelfde weer, maar 
vooral uit het gezichtspunt van de verto-
ningsplek, de bioscoop. Dus de receptie 
door het publiek. Naar mijn mening is de 
bioscoopfilm in de klassieke vorm al van-
af de jaren ’60 goeddeels verdwenen. De 
film als medium bestaat natuurlijk voort, 
maar de bioscoopfilm als medium nog 
maar nauwelijks.

Geen paniek, er zijn alternatieven voor 
in de plaats gekomen. Ik las in de krant 
vanmorgen: ‘Snel internet [met glasvezel] 
betekent dat er 1 gigabit per seconde aan 
data binnenkomt, ofwel 125 MB. In theorie 
is dat genoeg om naar 64 tv-zenders tege-
lijk te kijken, in hoge resolutie.’

Maar de oude vorm is gestorven en van 
dat proces wil ik proberen een beschrijving 
te geven, uiteraard met de kennis van nu 
en deels vanuit privé-ervaringen. Iedereen 
van mijn generatie is ervan getuige ge-
weest, wellicht zonder het zich ten volle te 
realiseren.

door
Peter Cuijpers

Engeland, ca 1915
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Er zijn ook getuigen geweest van de 
eerste halve eeuw van de geschie-
denis. Met één ervan, L.J. Jordaan 

(1885-1980) wil ik beginnen. Hoewel hij 
in 1927, nog voor de geluidsfilm, een van 
de oprichters was van de beroemde Filmli-
ga, de vereniging van voorvechters van de 
kunstzinnige en geëngageerde film, was hij 
geen fanaticus en haalde hij zijn neus niet 
op voor het commerciële bioscoopbedrijf. 
Hij was decennia lang de grand old man 
van de filmkritiek. In 50 jaar bioscoopfau-
teuil (1958) haalt hij herinneringen op, 
steeds met de mildheid en relativering van 
de zeventiger die hij inmiddels was gewor-
den. Deze memoires verdienen nog steeds 
een publiek. Hij had al vele radiopraatjes 
over film gehouden, en bescheiden gerept over zijn 
ervaringen met mensen als Ter Braak, Ivens, Eisen-
stein, Cavalcanti en noem maar op. Maar hij had 
ook nog beelden van lang daarvóór op zijn netvlies.

Mijn debuut als filmkijker gaat terug naar de voorhis-
torische periode der cinematografie. Het moet nog 
een stuk vóór de eeuwwisseling geweest zijn. [...] Ik 
wandelde tussen mijn vader en grootvader in naar 
Carré om naast andere variéténummers het mirakel 
van het ogenblik te aanschouwen: de biograaf. Aan 
het Engelse woord ‘film’ was men namelijk nog lang 
niet toe. [...] Het duurde lang eer de ‘biograaf’ in het 
programma aan de beurt kwam. Maar eindelijk werd 
dan toch het grote linnen scherm neergelaten, dat als 
eerste nummer aankondigde: ‘Een Boerencommando 
op mars’. Het betrof een brandend actuele aangele-
genheid [...] en zo waar: daar werden de mannen van 
De Wet en Cronjé zichtbaar: baardige kerels onder 
hun grote flambards, wiegel-dansend op hun paar-

den, de karabijn op de heup. Het deed er niet toe 
dat het tafereel door een afgrijselijke slijtage ‘regen’ 
geteisterd werd, het beeld hysterisch flikkerde en de 
achtergrond verdacht veel op de Kalfjeslaan geleek. 
Want het geheel bewóóg... het bewoog en wij waren 
nog onbedorven genoeg om dit feit als een wonder 
te ondergaan.

De jonge Jordaan werd als tiener vaste klant in een 
zaaltje op de hoek van de Damstraat en de Pieter-Ja-
cobsdwarsstraat, nog geen filmpaleis, maar een sober 
winkelhuis waar de klanten schouder aan schouder op 
houten banken zaten.

En het was geen kleinigheid [zo vervolgde Jordaan 
in zijn boek], wat daar geboden werd. Daar had je de 
wielrijder, die met een sprongetje de aarde verliet om 
baantjes te gaan rijden op de ringen van de planeet 
Saturnus. Of de man wiens benen door een automo-
biel werden afgereden, maar die na wat hocus-pocus 

van een tovenaar weer vrolijk wegwandelde.

Het waren vooral de trucages die tot ver-
bluftheid leidden. Pas iets later kwamen 
daar de minispeelfilms van 10 á 15 minu-
ten bij, zeer simpel en naïef van inhoud 
en daardoor bevattelijk voor iedereen. En 
het publiek was eensgezind en hulpvaar-
dig. Sommige van die eerste pijpenladen 
van zaaltjes waren te lang om door het 
nog primitieve projectieapparaat bestre-
ken te worden. In die gevallen plaatste 
de exploitant zijn clientèle eenvoudig 
aan weerszijden van zijn transparante 
scherm.

Het kwartjespubliek zat aan de ‘goede’ zijde 
van het doek, de dubbeltjesklanten moesten 

zich tevreden stellen met de vertoning in spiegel-
beeld. Dit had geen enkel bezwaar zolang er geen 
brieven of tussentitels bij te pas kwamen - maar niet 
zodra verscheen er een tekst in spiegelschrift of de 
lagere rangen begonnen te protesteren. Met veel 
saamhorigheid ving het ‘betere’ publiek dan onveran-
derlijk aan, in koor de tekst op te dreunen. Het moet 
een curieuze ervaring zijn geweest een halve zaal 
mensen uit volle borst te horen verklaren: ‘Lieveling, 
ik zal je eeuwig trouw blijven!’ of wat er meer aan 
dramatische wendingen mee te delen viel.

In het tweede decennium van de eeuw, meteen na 
1910, was de film geen curiositeit meer, maar was de 
‘kientop’ de verzamelplaats geworden der eenvoudi-
gen van geest, die in devote aandacht naar het scherm 
opzien. Het programma vemeldt dan journaalflitsen, 
een documentaire of landschapspanorama, een gepe-

Florinne est emprisonniée, Film Pathé, ca 1910?
Met de hand ingekleurde ansichtkaart



5

INHOUD

FILM FUN #87 MAART 2021

perde klucht-die-er-niet-om-loog (ik citeer Jordaan) 
en tot slot de ‘hoofdfilm’. Of noem het maar de bio-
scoopfilm. Deze was inmiddels uitgedijd van 15 mi-
nuten tot wel een uur en vormde het hoofdmenu, dat 
tevens het intellectuele niveau van de hele voorstel-
ling bepaalde. Het waren in het algemeen ‘speelfilms’, 
die geen documentaire of nieuwsverslag waren, en 
geen kluchtig ‘bijwerk’. Vanaf nu werd de branche een 
goed geolied amusementsbedrijf met speciaal voor 
de filmprojectie gebouwde zalen. Dit proces werd dus 
eigenlijk binnen een decennium na de kermisfase vol-
tooid. Maar wat het succes in de kermisfase bepaalde 
- het wonder van beweging en onvoorspelbare verras-
singen - bleef de basis van het succes in de bioscoop-
fase. En de zogeheten ‘bioscoopsituatie’ was er ook 
vanaf het begin. Deze bestond uit een geheel gevuld 
blikveld dat de aandacht opeiste in een verduisterde 
zaal, waarin je enerzijds anoniem was en anderzijds 

deel uitmaakte van een fysiek aanwezig en hoorbaar 
publiek.

De behoefte aan vermaak
Het medium ‘bioscoopfilm’ en de bijbehorende 
faciliteit ‘bioscoop’ zijn dus rond 1910 geboren, 
maar bestaan ze nu nog? Dat de gebouwen voor een 
deel zijn blijven staan wil niet zeggen dat hun naam 
de lading nog dekt. We zouden een trieste, maar 
verrassende fotoserie van herbestemmingen kun-
nen maken! Films bestaan ook nog steeds, maar nu 
in nieuwe reproductie- en vertoningsvormen, die 
gelukkig springlevend zijn. Dat varieert van oog-
verblindende blockbusters die een investering van 
tientallen miljoenen euro’s vergen tot bijna even 
dure tv-series voor een klein scherm, die over de 
hele wereld digitaal naar de gulzige schermpjes thuis 
worden gebracht. Bovendien kan iedereen tegen-

woordig met zijn of haar telefoontje zelf de flamboy-
ante regisseur uithangen (en vooral ook de filmdiva) 
en het resultaat via Zoom of een ander mirakel aan 
tientallen of via Youtube aan duizenden blasé kijkers 
voorschotelen. Maar die diva’s zullen nooit weten of 
hun lieve gezicht en charmante motoriek ook een 
vergroting tot tien bij vier meter in een grote zaal 
zouden doorstaan.
Maar wat is er met de magie gebeurd? En weten de 
jongste generaties wel wat ze gemist hebben? Tijd 
voor een korte terugblik.

Niet dat ik bij die nabeschouwing tot Adam en Eva 
terug wil keren, die in dit opzicht weinig meer keuze 
hadden dan elkaar en zichzelf, maar laten we even 
kijken naar de oude Grieken. Zij hadden openlucht-
theaters waarin toneelstukken werden opgevoerd en 
die theaters werden niet alleen door de elite, maar 

De kermisfase… de Imperial Bio was de reisbioscoop van Jean Desmet. 1962. Vlak onder de naam ’Michael’, heel klein, Euripides
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ook door het volk bezocht. Er werd door 
ondernemers en door acteurs (alleen man-
nen) geld mee verdiend, zoals aan alles geld 
wordt verdiend zodra er meer vraag dan 
aanbod is, denk maar aan seks, drugs en 
rock ‘n roll. Voor die theaters werden stuk-
ken geschreven en daarmee konden de au-
teurs prijzen winnen. De drama’s hadden te 
maken met religie en mythologie. De mees-
te zijn verloren gegaan, maar van Aischylos, 
Sophocles en Euripides zijn er samen meer 
dan dertig vrijwel volledig overgeleverd.
Behalve de ernstige drama’s waren er ook 
boertige en satirische kluchten, waarvan er 
onder meer elf van Aristophanes bewaard 
zijn gebleven. Een klucht werd in één voor-
stelling gekoppeld aan een drama. Drama 
en klucht waren voor een en hetzelfde medi-
um geschreven: een theater in de open lucht, profes-
sionele spelers met maskers en in kostuum, allerlei 
vaste conventies. Plus een betalend publiek.

Ernst en luim kwamen ook bijeen in de Amsterdam-
se schouwburg, zelfs bij de Gijsbrecht van Amstel, 
een drama naar Grieks, althans Latijns voorbeeld. 
Vondel schreef het voor een lokaal publiek in de 
17de eeuw, ter opvoering in een schouwburg met 
alle faciliteiten (en dat waren ook toen al heel wat 
toeters en bellen) en professionele acteurs. Het 
drama speelt zich af in het Amsterdam van rond het 
jaar 1300 (door Vondel subtiel vergeleken met Troje) 
en het werd naderhand, vanaf de 19de eeuw, afgeslo-
ten door een Nieuwjaarsspel De bruilloft van Kloris 

en Roosje. De hoofdrolspelers hierin, Thomasvaer en 
Pieternel, bespraken tevens actualiteiten naar een 
script van gastschrijvers (zoals in 1950 Annie M.G. 
Schmidt). Maar dat was in 1968 natuurlijk afgelo-
pen. De nieuwe tijd brak door. Ik citeer het neutrale 
Wikipedia:

De Amsterdamse gemeenteraad besloot de Neder-
landse Comedie, onder de toenmalige directie van 
Guus Oster, te verlossen van de aan subsidiëring 
verbonden plicht om elk jaar de Gijsbrecht ten tone-
le te voeren. De opvoering van ‘68 zou voorlopig de 
laatste worden in een sinds 1641 onafgebroken reeks. 
Deze onderbreking van de Gijsbrecht-traditie moet 
in het licht van de tijdgeest en de ontevredenheid 
over de ensceneringen in de periode voorafgaand 
aan Aktie Tomaat worden gezien. Op nieuwjaarsdag 
1969 stond De Spaanse Brabander van Bredero op de 

planken in plaats van de Gijsbrecht. De eerste 
tomaten troffen in oktober 1969 De Storm van 
Shakespeare, eveneens van de Nederlandse 
Comedie.

Het gaat me nu even niet om de vraag of 
het nieuwe altijd het betere is - elke gene-
ratie heeft de neiging en ook het recht om 
dat voorlopig maar even aan te nemen. Het 
punt dat ik wil maken is tweeledig. Ten 
eerste, dat toneel met serieuze thema’s en 
kluchten met gooi- en smijtwerk eeuwen-
lang zeer dicht bij elkaar hebben gelegen in 
die zin, dat ze hetzelfde publiek beoogden 
en bereikten. En ten tweede, dat een inge-
burgerde vorm van dit toneel bij specifie-
ke uitvoeringsgegevens en -beperkingen 
behoort en omgekeerd daardoor is geïnspi-
reerd en gemodelleerd.

Er was natuurlijk verschil tussen loges en staanplaat-
sen, maar het betalende publiek was groot en geva-
rieerd genoeg om een commerciële exploitatie van 
dit alles mogelijk te maken, mits het vermaak bood. 
Het vaak snobistische verschil maken tussen ‘hoge’ 
en ‘lage’ cultuur is iets van de 19de en vooral de 
20ste eeuw. Overigens is het zo dat in een grote stad, 
voorafgaand aan de bioscoopjes, letterlijk tientallen 
schouwburgen, theatertjes, tingeltangels en met een 
podium veredelde kroegen floreerden. Zie het bijna 
ongelooflijke boek Amsterdamse theaters (1981) van 
T.K. Looijen

Euripides, Shakespeare, Vondel en Herman Heijer-
mans schreven niet voor de elite, maar voor heel het 

Stadsschouwburg in Amsterdam, 1768. Veel licht.
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volk. Of tenminste voor iedereen die iets wilde beta-
len voor het genoegen. En daar zat dan een uitgever 
en/of een theaterexploitant tussen, die dit regelde, 
aber nicht umsonst. Het is me al vaak opgevallen dat 
juist de makelaars in van alles en nog wat, van koffie 
en onroerend goed tot olie en topkunst, veel geld 
verdienen, maar daar gaat het nu niet om. De make-
laars in films zijn de filmproducenten, en dan bedoel 
ik niet de producers, maar de financiers.

Welnu, een bloedserieuze opera als Semiramide 
van Giacomo Rossini en een komische als La cene-
rentola van idem dito werden in hetzelfde operathe-
ater opgevoerd en trokken daar goeddeels hetzelfde 
publiek. Het theater was een vehikel van ‘hoge’ en 
‘lage’ cultuur, in beide gevallen: mits er voldoende 
publiek zou kunnen zijn. ’The public is always right’, 
zeiden de filmfinanciers vroeger in Hollywood, ‘if 
there are enough of them.’. En het zijn mijn centen 
die op het spel staan, dachten ze erbij.

Deense komieken, begin jaren ‘20 (Ross Verlag)

Hoge of lage cultuur? Over de vraag wat hoge dan 
wel lage cultuur zou zijn, kunnen oeverloze dis-
cussies worden gevoerd. Is een afbeelding van het 
Melkmeisje op een blikken koektrommel nog cul-
tuur? En een houten minibeeldje van een Madonna 
met Kind (of van een Boeddha of een Sint Christof-
fel) dat aan de binnenspiegel van een auto hangt? 
Of de triomfmars uit Aïda op een draaiorgel? Maar 
diezelfde triomfmars van de overwinnende solda-
ten als symbool van witte suprematie in de Stope-
ra dan? Zo werd het zeer onlangs geënsceneerd. 
Het driehoeksdrama van Amneris, Radamès en 
Aïda had kennelijk een nieuwe duiding nodig. Is 
dit modieuze woke interessantdoenerij, doe er dan 
trouwens ook meteen nog wat hakenkruizen op 
hun uniformen bij. Het is niet gedaan om er Kunst 
met een grote K van te maken, mag ik aannemen, 
maar toch wel weer om het volk te verheffen. Want 
de Egyptenaren waren wit en de Nubiërs zwart, het 
wordt tijd dat we dat eens snappen. Opera zonder 
een boodschap is zelfs geen kunst met een kleine k 
meer, volgens sommigen dan, en een bioscoopfilm 
zonder boodschap al helemáál niet.

Kunst en kitsch zijn twee van de vele gezichten van 
een cultuur, en de opvattingen daarover verschillen 
naar tijd en plaats, en dus naar de uitgangspun-
ten van de beschouwer. Ook vermaak—het soort 

BOVEN: Woman they almost lynched, John Ford, 1954 (Centrafilm). 
De naam van Ford is gemakshalve weggelaten. 

Hoge of lage cultuur?

ONDER: Mondo Caldo di Notte, Renzo Russo, 1963 (Centrafilm)
Kunst met een zeer kleine k.
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waarvoor mensen geld over hebben—is een van 
de gezichten van een cultuur. Dat gezicht kan vele 
gelaatstrekken aannemen, van zang en dans en 
voordracht en sport en acrobatiek, tot geschreven 
teksten, al dan niet met illustraties, na de uitvinding 
van de boekdrukkunst, tot toneel en opera en film.
      Een theatervoorstelling is één vorm van dramati-
sche expressie, maar binnen die vorm zijn alle vari-
anten denkbaar, van grand opéra tot de balletten van 

de Folies Bergères, van Heijermans tot Snip & Snap, 
van Soldaat van Oranje tot Youp van ’t Hek. Maar 
al die uitingen zijn gemaakt en bedoeld voor een 
theaterachtige setting met een levend publiek. De 
betrokkenen zeggen ook allemaal zelf dat ze theater 
maken.
      Toen de film opkwam, leek dit een nieuwe vorm 
van theater, het nieuwste van het nieuwste zelfs, 
maar dat was het niet. Het was een geheel nieuw 
medium. De content was niet live, maar opgeno-
men beeld, en het publiek was wel levend, maar niet 
aanwezig bij de uitvoering, en het bevond zich niet 
in het zicht van vrienden en bekenden om zich heen, 
maar anoniem in het donker. De bioscoopsituatie 
verschilde dus al minstens op twee punten essentieel 
van de oude theatersituatie.

In een vorig opstel heb ik al aangestipt dat de eer-
ste filmpjes van Edison niet voor projectie op een 
scherm bestemd waren, maar om door telkens één 
persoon tegelijk in een kijkkastje gezien te wor-
den. Die variant heeft het op kermissen trouwens 
nog lang uitgehouden. Waren de uitvindingen en 
de geschiedenis iets anders verlopen, dan had deze 
individuele receptie de dominante vorm van het 
filmkijken kunnen blijven. De ironie wil, dat dit te-
gen-woordig alsnog lijkt gebeurd te zijn. We zien de 
hele dag filmpjes privé. Bijna een verschil als tussen 
biechten in een biechtstoel of in het vrome collectief 
der gemeente van gelovigen, dan wel douchen in een 
gemeentelijk badhuis of lekker op enkele stappen 
van je eigen slaapkamer.
      Hoe dan ook, de vorm is nooit voor de eeuwig-

heid bestemd geweest, zo min als Euri-pides nog 
standaard in de openlucht wordt opgevoerd door 
gemaskerde acteurs. Alleen door bezoekende Grie-
ken tijdens een Holland Festival of zoiets. Na de uit-
vinding van de nitraatfilm en de lichtsterke projector 
en het overwinnen van wat kinderziekten vanaf 1900 
was de bioscoopfilm in feite geboren. Er volgden nog 
twee grote innovaties: geluid rond 1930 en kleur, al 
vroeg, maar in hoofdzaak vanaf 1955-1960. In de 
jaren ’60 verloor de bioscoop zijn monopolie aan de 
tv, de kabel en de video. Toen al hadden we de bio-
scoop eigenlijk niet meer nodig en de branche kwam 
in ademnood..

En vanaf pakweg 1990 kwamen daar de nieuwe 
media bij en beleven we een digitale revolutie. Niet 
alleen het kijken is veranderd (vroeger een zaal, nu 
een eigen schermpje), maar ook het filmaanbod 
(vroeger beperkt, zeker buiten de grote stad, nu on-
beperkt uit duizenden bronnen).
      Ik val misschien in herhaling, maar de verschillen 
tussen kermis, wagenspel, poppenkast, openlucht-
spel of toneel in een theater enerzijds en de bio-
scoopfilm anderzijds waren wat betreft de voortzet-
ting van veel tradities niet groot. Ik bedoel de timing 
van het spel en de kunstjes, de regie van de bewegin-
gen op het toneel, de uitvergroting van gebaren en 
mimiek, het gebruik van kostuums en maskers, de 
kunstmatigheid van het decor. Maar aan de andere 
kant kreeg het nieuwe medium unieke toevoegin-
gen, zoals het dictaat van het blikveld (de duistere 
zaal en het scherm dwongen dat af ), de close-up en 
de belichting als middelen om aandacht te forceren, 

Centrafilm, 1954. 
Silvana: ‘nóg groter dan in Bittere Rijst en Anna’.
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de timing van de shots, de suggestie van verbanden 
door de montage en last but not least het anonieme 
medepubliek. Deze en andere nieuwe eigenschappen 
(zoals allerlei visuele trucs) behoren bij het nieuwe 
medium, ze zijn er op natuurlijke wijze mee verbon-
den. Ik noem ze samenvattend de bioscoopsituatie. 
Deze is slechts ten dele een voortzetting van de 
aloude theatersituatie, en kan beter een nieuwe loot 
aan een oude stam worden genoemd.

Maar de partiële overeenkomsten hebben lange tijd 
geleid tot een soort schizofrenie bij het maken en 
beoordelen van bioscoopfilms. Dan werd een film 
bijvoorbeeld voor negentig procent beoordeeld 
op het voortreffelijke ‘spel’, ook al was er geen en-
kele take van langer dan twintig seconden bij. Of 
de briljante dialoog. Of de geloofwaardige couleur 
locale. De films die echt optimaal gebruik maakten 
van de nieuwe middelen, en dat binnen de diverse 
genres, deden dat met maar één doel: het publiek bij 
de kraag grijpen en niet eerder los te laten dan bij 
‘the end’. De mensen moesten worden meegesleurd 
naar een ander universum - zoals door een symfonie 
van Mahler (concertzaal), een boek van Lee Child 
(lekker thuis), een klucht van John Lanting (theater) 
of een wedstrijd van je favoriete club (stadion of 
sporthal). 
      Deze ervaring kunnen we nog steeds opdoen, 
maar tot de opkomst van de televisie in de jaren ’60, 
dus een halve eeuw lang, was de bioscoopsituatie de 
enige manier om films te zien. En voor deze eni-
ge manier om waargenomen te worden werden ze 
toen gemaakt. Later, in concurrentie met de televi-

sie, werden allerlei aspecten opgerekt (breedbeeld, 
stereo, kleur, 3D, seks, sensatie) tot soms bizarre 
excessen, maar in de main stream bioscoopfilm was 
dat lange tijd als niet passend bij het medium be-
schouwd. De bioscoop was er voor het hele gezin. 
Men mikte op een doorsneepubliek van gezagstrou-
we en godvrezende mensen, die wel eens even wat 

avontuur, romantiek of spanning wilden meemaken. 
Het is unfair om deze films en hun makers achteraf 
te beoordelen zonder hiermee rekening te houden. 
De films waren vermaak, ze waren fun, de mensen 
wilden ervoor betalen. Ze moesten boeien door een 
verhaal te vertellen op een zodanig effectieve en 
pakkende manier, dat de zaal erin meeging. De films 
waren niet bedoeld om een boodschap te verkon-
digen, een intellectueel discours vast te leggen of 
om te protesteren tegen onrecht in het algemeen en 
het kapitaal in het bijzonder. Zulke bijbedoelingen 
móchten wel, tot op zekere hoogte, maar niet ten 
koste van het verhaal en de spanning. Voor bood-
schappen moet je bij Albert Heijn zijn en voor visie 
bij een oogarts.
 
Gemaakt voor een bioscoopzaal
Fred Zinnemann, Fons Rademakers en Henri-Geor-
ges Clouzot maakten geen films voor een flikkerend 
zwart-witscherm in een huiskamer, hoewel hun 
werk ook in die vorm verteerbaar bleef, en zelfs niet 
voor een HD- of Oled-scherm aan de glasvezelkabel. 
Ze bedienden een zaal vol anoniem, gebiologeerd 
publiek van alle leeftijden en van alle rangen en 
standen. Daarom spreek ik tegenwoordig liever over 
het medium van de bioscoopfilm.
      Dat brengt me op het thema van de illusie van 
werkelijkheid en de sensatie van levensechtheid. Het 
was als het ware een goocheltruc van een onbevat-
telijke dimensie. Die sensatie was jarenlang zo nieuw 
dat elke kermis ermee wilde pronken. Kan de jeugd 
het zich nog voorstellen? Vroeger waren er reisbio-
scopen. Tot aan de jaren ’80, met hun kortstondige 

Kleur en cinemascope
1960 Centrafilm
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fenomeen van de videotheken, opereerden er ook ver-
huurders die films op 16 mm uitbrachten voor zaal-
tjes in afgelegen dorpen of (mits deze waren geplaatst 
op de zogeheten Lijst van Geen Bezwaar van de 
Bioscoopbond) in culturele en educatieve instellingen 
van allerlei snit. Film thuis bestond niet.

De aard van de levensechtheid berustte in de eerste 
plaats op het gezichtsbedrog dat 20 of meer losse 
beeldjes per seconde de schijn van een continue 
beweging wekken. Maar het bedrog ging nog ver-
der, doordat onze hersenen niet alleen die losse 
beeldjes combineerden tot continuïteit, maar ook de 
opeenvolging en montage van die stukjes beweging 
onbewust, geheel instinctief 
gingen samensmeden tot een 
zinvolle continuïteit, om te 
beginnen die van tijd en die 
van oorzaak en gevolg. Ons 
brein werkt nu eenmaal zo, dat 
het om gevaar te detecteren en 
veiligheid te garanderen vanzelf 
patronen zoekt en herkent in 
wat de ogen waarnemen. Het 
vastleggen van de ware ge-
beurtenis van een arriverende 
trein of van fabriekspoorten 
die zich aan het einde van de 
werkdag openen was al sen-
sationeel, maar het vertellen 
van een verhaaltje, hoe simpel 
ook, was nog sensationeler. En 
dat avontuur was precies wat 

de mensen op een kermis zochten: de sensatie van 
het nieuwe, het onbekende, het ‘spannende’. Niet 
de werkelijkheid werd ‘echt’ weergegeven, hoewel 
de mensen dat meenden, maar er werd een nieuwe 
‘echtheid’ geschapen. En wel in het hoofd van de 
bezoekers. Wij geloofden een echte wereld, echte 
mensen en echte drama’s te zien. Maar eigenlijk 
componeerden we dat allemaal zélf in ons brein.

Van kermisattractie tot bioscoop
Over de technische aard van de bewegende beelden 
en de principes van de filmtaal zal ik hier niet uit-
weiden. De verhalen over Edison, Méliès, Lumière 
zijn welbekend, zoals ook de vroege geschiedenis 

van de stomme film in Hollywood en Europa dat is. 
Voor ons land is alles grondig gedocumenteerd in 
De geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop 
tot 1940 (1986) onder redactie van Karel Dibbets en 
Frank van der Maden. Een ander prachtig en lijvig 
boek boordevol feiten en illustraties over de historie 
is 100 Jaar branchevereniging van bioscopen in Ne-
derland (2018) door diverse auteurs onder redactie 
van Frans Westra. 
      De allereerste voorstellingen op 12 maart 1896 
in Amsterdam door de Belgische journalist Camille 
Cerf, in een leeg winkelpand aan de Kalverstraat, 
werden al hetzelfde jaar, op 18 juli, nagevolgd door 
Christiaan Slieker - een ondernemende en inventie-

ve kermisexploitant - in Grand 
Theatre Edison tijdens de 
kermis van Leeuwarden. Cerf 
was inmiddels verder gereisd 
op zijn wereldtournee met een 
achttal korte filmpjes. Sliekers 
voorbeeld werd al snel door 
andere exploitanten gevolgd.
      In het genoemde jubile-
umboek van de Bioscoopbond 
uit 2018 (er is er ook een uit 
1978) staat een lijst van vijftig 
(!) reisbioscopen die vóór 1910 
gestart zijn, plus nog veertig 
van latere datum en zelfs twin-
tig van na 1945. Het was al een 
enorme business, wereldwijd, 
buiten het grote park van de 
vaste bioscopen om.

Ramon Navarro in Ben Hur (1925)
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      De films speelden in de eerste jaren een onderge-
schikte rol. ‘Alle aandacht richtte zich op het feit dat 
het beeld bewoog. In dit stadium lag de handel in 
films dan ook in het verlengde van de handel in ap-
paratuur. Een strikte scheiding tussen produktie, dis-
tributie en vertoning bestond nog niet,’ schrijft Van 
der Maden in het eerste genoemde boek. Het waren 
vooral twee films uit 1898 en 1899 die duidelijk 
maakten dat de nieuwe attractie veel méér potentie 
had om een commercieel succes te worden. De ene 
ging over de inhuldiging van koningin Wilhelmina, 
de andere over de affaire Dreyfus. Ze bleven beide 
een heel jaar lang ‘hot’.
      Om een boeiend verhaal toch kort te maken: na 
de reisbioscopen en de ‘kientops’ kwamen er vas-
te bioscopen, zoals Parisien in Amsterdam (1912), 
Rembrandt in Utrecht (1913), Luxor in Arnhem 
(1915). Vervolgens werd de Bioscoopbond opge-
richt in 1918, in 1921 aangevuld met de verhuur-
kantoren en in 1937 met de filmproducenten. Nu 
verschenen de grote jugendstil-  en art decopaleizen 
in het straatbeeld, zoals Tuschinski en Ceintuur in 
Amsterdam (beide uit 1921). De lokale vormen van 
filmcensuur werden in 1926 na veel gehannes ver-
vangen door de Bioscoopwet, die een centrale film-
keuring in het leven riep. We hadden ook een eigen 
industrie, met onder meer de filmfabriek Hollandia 
van Maurits Binger (vanaf 1912), Cinetone (vanaf 
1933) en Filmstad (in Wassenaar, vanaf 1935). In 
1924 werd het verhuurkantoor Centrafilm opgericht, 
waarover straks meer.

In alles waren het zakenlieden die het voortouw 

namen en de nieuwe vermaaksindustrie exploiteer-
den. In Hollywood kregen de slimste regisseurs en 
acteurs, zoals Sennett, Chaplin, Fairbanks, Griffith, 
Pickford en DeMille, al snel door dat in de productie 
het grote geld te verdienen was, terwijl de geslaagde 
producenten en investeerders van buiten zo snugger 
waren zich blind te kopen aan theaters als basis, uit-
eindelijk, voor hun machtspositie binnen de bran-
che, tot de ontkoppeling van bioscoopexploitatie 
enerzijds en verhuur en productie anderzijds wette-
lijk geboden werd rond 1950. Het was alles free en-
terprise wat de klok sloeg, zij het binnen de grenzen 
van de Production Code: het corset van zelfcensuur 
dat de branche zich had aangemeten om lokale en 
landelijke censuur door overheden te voorkomen.

Fotogenieke filmsterren
Het is leerzaam om nog eens naar de memoires van 
L.J. Jordaan terug te keren. Pas rond 1910, schrijft 
hij, kregen kranten oog voor individuele artiesten, 
zoals Asta Nielsen, Waldemar Psylander, Olaf Fönns 
en Gunnar Tolnaes. Hij schrijft ook dat de Deense 
Nordisk Film Kompani uit 1908 nog eer Hollywood 
actief werd, al vóór de Wereldoorlog, verfilmingen 
van Ibsen en Hauptmann (Nobelprijs in 1912) waag-
de. Kunst!
      Ook werd de fameuze Franse actrice Sarah Bern-
hardt (1844-1923) bij de film gehaald om deze meer 
status te geven. Jordaan vermeldt dit voorbeeld niet, 
maar ze maakte het filmpje Le duel d’Hamlet in 
1900, tot haar afgrijzen, waarna ze pas in 1909 kon 
worden verleid tot een volgende film (La Tosca), 
daarna onder andere nog gevolgd door La dame 

Sarah Bernhardt opende in 1907
het verbouwde Theater Montmartre
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aux camélias (1912) en Les amours de la reine Elisa-
beth (1912), deze in Engeland gemaakt. Volgens de 
verhalen heeft de enorme opbrengst van Elisabeth 
tijdens het Amerikaanse roulement Adolph Zukor 
het geld opgeleverd om Paramount op te richten. 
Sarah verloor in 1915 een been, maar verscheen in 
1915 en 1917 nog twee keer in een film om de Fran-
se frontsoldaten te steunen.
      Wel ging L.J. Jordaan specifiek in op de Duitse 
acteur Olaf Fønns. Dit was er een van de bovenge-
noemde Nordisk Film. Hij was:

... een rijzige, bijzonder welgemaakte jongeman, die 
mij sterk imponeerde door zijn fascinerend masker. 
Ik sloeg geen film over waarin hij optrad en mijn 
hevigste indruk (die ik nog altijd kan navoelen) was 
zijn hoofdrol in Homunculus [1916], een godverge-
ten draak, maar belangwekkend door de enorme 
werking van dit ongehoord sterke gelaat. Later heb 
ik vernomen, dat de man in werkelijkheid een albi-
no was, wiens kleurloze wenkbrauwen en wimpers 
allesbehalve voor enigerlei expressieve uitdrukking 
geschikt leken. Op het projectiedoek echter ontstond, 
met behulp van een lichte corrigerende grime, maar 
vooral dank zij de merkwaardige transformatie door 
de camera, kennelijk een nieuwe persoonlijkheid... bij 
wijze van spreken: de essentie van een karakter, die 
aan het blote oog verborgen bleef. Een kleine halve 
eeuw ervaring heeft geleerd, dat het hier ging om 
een der interessantste mogelijkheden van het witte 
doek.

Jordaan noemde dit de ‘magie van de film’. Hij heeft 
over die vraag lang nagedacht, schreef hij, en wees 
de bron van die magie uiteindelijk toe, in navol-
ging van de filmtheoreticus Louis Delluc, aan wat 
deze photogénie zou noemen. De afbeelding, het 

filmbeeld, kon een personage representeren, mede 
dankzij de ‘vondst’ van de close-up. Fønns was voor 
Jordaan een van de meest curieuze voorbeelden ‘van 
zulk een bijzondere geschiktheid voor de vertaling 
uit de werkelijkheid in het fotografische beeld’.

Men kan hieruit afleiden, zoals diverse filmkun-
stenaars dat in de praktijk hebben gedaan, dat het 
fotogenieke losgekoppeld kan zijn van de acteerpres-
taties en ook van de good looks van de protagonisten. 
Men hoeft het niet eens van nature te hébben, want 
camera, licht en grime kunnen je in deze zin foto-
geniek maken. Ook dit is dan een verschil, zij het 
slechts gradueel, tussen film en theater. Het is niet 
meer na te gaan of de indruk die Sarah Bernhardt 
maakte aan haar roemvolle naam of aan haar nog 
steeds fotogenieke présence te danken is geweest.

Willem Jan Otten en Alain Delon
Dit lijkt mij een geschikte plek voor een flinke uit-
weiding die ik niet kan nalaten. Tot de mooiste pu-
blicaties over filmervaringen die ik ken behoort het 

bundeltje Een Maan van Saturnus; de film te midden 
van de kunsten (1989). Hierin publiceerden niemand 
minder dan Rudy Kousbroek, K. Schippers, Abram 
de Swaan en Willem Jan Otten hun lezingen over 
een individuele film die ze in Rialto hadden gegeven.
      W.J. Otten, winnaar in 2014 van de P.C. Hooft-
prijs voor beschouwend proza, besprak Le samourai 
(1967) van Jean-Pierre Melville en maakte er zijn 
eigen film van.

De hoofdpersoon van Le samourai leeft bij de gratie 
van een ergensanders. Hij is volkomen afhankelijk 
van zijn alibi: zijn leven hangt aan de zijden draad 
van zijn verbeelding. Waar het mij om gaat is dat Jeff 
Costello, gespeeld door Delon, in mijn herinnering 
steeds meer de metafoor is geworden van de dichter 
- de man die voor een fictie gekozen heeft; die zich-
zelf niet meer los kan denken van zijn keuze; en die 
er tenslotte in sterft. Zo herinner ik mij Jeff Costello 
- maar ik herinner me de film ook pertinent als zwart-
wit, het korrelige zwart-wit van de Amerikaanse film 
noir films uit de jaren veertig, terwijl ik wéét dat hij 
in kleur is. Zo herinner ik me hem ook als principieel 
muziekloos, terwijl er in de filmografie staat: muziek 
van François de Roubaix. [...] En ik geef u alvast nog 

Olaf Fønns, links als Homunculus in de gelijknamige film (1916), midden met Ebba Thomson in Das jüngste Gericht (jaar mij onbekend)
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een gemakkelijk weerlegbare 
herinnering: volgens mij is de 
film geheel en al verstoken van 
camerabewegingen. De werke-
lijkheid beweegt in deze film, 
zegt mijn geheugen, niet het 
oog. [...] De afscheidskus van de 
Delonnen [Nathalie Delon was 
de partner]—een prototypische, 
bijna essayistische film noir kus—
was tevens de laatste kus uit hun 
leven als paar. Na de opnamen 
gingen de Delonnen uit elkaar.

Ook minder poëtische filmbezoe-
kers maken in hun brein een eigen 
versie van wat ze zien, onder meer 
volgens de processen van identi-
ficatie en projectie, waarover zo 
dadelijk nog iets meer. De inmiddels al enkele keren 
beschreven bioscoopsituatie is bevorderlijk voor 
die processen. Maar het gaat mij bij dit fragment uit 
Ottens zelfanalyse om de photogénie, het concept dat 
iets van de onvatbare magie van de cinema probeert 
te karakteriseren, het punt dat ook L.J. Jordaan na een 
halve eeuw nadenken zo essentieel achtte. Dit is wat 
Otten, die het poëzie noemde, in een eerder gedeelte 
van zijn essay opschreef als reflectie achteraf (‘want dit 
soort dingen bedenk je alleen als je schrijft’):

Ik kan u tamelijk precies het moment aangeven waar-
op ik dat drie jaar geleden bij het zien van Le samourai 
dacht: dat was toen Alain Delon, in een gestolen Ci-
troën wachtend voor een stoplicht, niet reageerde op 
een vrouw in een andere auto die naar hem keek. Aha, 
dacht ik toen. Niet reageren op het tergende. Zelf dege-
ne zijn die schoonheid is. En schoonheid is: opgesloten 

zijn in een voornemen. Vader willen zijn maar niemand 
weet het nog. Een moord in petto hebben maar het is 
je niet aan te zien. Soevereiniteit. De betovering van het 
beramen.

En dat alles na één blik op het gezicht van Alain 
Delon, wiens présence op het witte doek dit kennelijk 
als een aura om zich heen had. Althans voor Willem 
Jan Otten (die elders Hollywood ‘het Florence van 
onze eeuw’ heeft genoemd) en die, met zijn poëti-
sche blik, bijna alle films die hij besproken heeft nog 
mooier maakte dan ze al waren. En wie een film als 
Le salaire de la peur in de bioscoop ziet, die ik in de 
volgende Film Fun als voorbeeld zal beschrijven, krijgt 
vier hoofdpersonen op zijn netvlies die, als het goed is, 
alle vier een eigen aura bijdragen, ook nog dankzij hun 

synergie met elkaar, aan de eigen 
film die elke bezoeker in zijn brein 
meent te zien en als werkelijkheid 
ervaart. Hoezeer het waargenome-
ne een subjectieve herinnering is 
moge tot slot nog blijken uit Ot-
tens P.S. bij zijn essay:

Na de lezing werd Le Samourai ver-
toond. Op ten minste één punt had 
ik het bij het verkeerde eind. De kus 
van de Delonnen is geen film noir 
kus, niet veterstrak, niet essayistisch. 
Hij is zelfs geen kus, maar een mond 
troostend in een hals gelegd.

Het was alles bij elkaar geen won-
der dat niet alleen vanuit de theaterwereld, maar ook 
daarbuiten kunstenaars al vroeg oog kregen voor de 
enorme expressiemogelijkheden van het medium film, 
niet direct de bioscoopfilm, binnen het in het Interbel-
lum toch al zeer gevarieerde palet van de beeldende 
kunsten.

De tycoons met een vooruitziende blik lieten al vanaf 
de jaren ’10 en ‘20 ware vertoningspaleizen neerzetten, 
overal ter wereld, zoals de gebouwen die ik al noemde. 
Ze hadden ondanks de moderne stijl de aanblik van 
een schouwburg, een theater, een tempel van vermaak 
en cultuur. En dat was ook de waarheid, zelfs al tien 
jaar voordat de geluidsfilm zijn intrede deed. Voordien 
had elk theater van naam een eigen orkestje of min-
stens een pianist, en verder vaak ander kleinkunstver-
maak ter aanvulling van de vertoning op het filmdoek. 

Alain Delon in Le samourai
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Identificatie en projectie
De zogeheten bioscoopsituatie be-
vorderde een aantal psychologische 
processen. Twee ervan staan sinds 
Freud bekend als identificatie en 
projectie. Het zijn allebei processen 
die op een bewust en op een onbe-
wust niveau plaatsvinden.
      De psychiatrie behandelt de 
ongewenste uitwassen, maar de 
processen zelf hebben wij mensen 
allemaal als aangeboren activiteit 
van het brein met elkaar gemeen. 
Identificatie is het vergroten van 
onze gevoelens van eigenwaarde 
door ons te vereenzelvigen met een 
persoon of een instelling die status 
en gezag heeft. Dan vergelijken we 
onszelf met een stoere sheriff of een 
femme fatale of een grote sportheld 
of maar meteen met het hele Nederlandse elftal, 
dat opeens (vooral als ze winnen) een exponent van 
onze eigen identiteit wordt. Bij projectie gaat het 
juist om het ontkennen, verdringen of verbergen 
(ook weer: bewust of onbewust) van eigen emoties 
of eigenschappen. Deze foute dingen worden dan 
door ons brein benut voor iets anders. Ik citeer een 
stukje Wikipedia:

De klassieke opvatting en uitleg van projectie is 
dat het een afweermechanisme is tegen negatieve 
emoties. Projectie neemt nervositeit weg over zaken 
die we in onszelf niet graag erkennen, en die zaken 
worden dan aan andere mensen toegeschreven. Dat 

gebeurt vaak onbewust, zodat het ego er niet mee 
hoeft om te gaan. Het Jungiaanse begrip schaduw 
hangt nauw samen met het begrip projectie. De 
gevoelens die wij niet erkennen noemen wij onze 
schaduw. Door een negatief en subjectief gevoel 
(schaduwzijde) te projecteren op een ander, verlegt 
iemand als het ware een innerlijk conflict en daarmee 
ook de oorzaak.

We zijn natuurlijk de hele dag bezig met projecteren 
en identificeren, maar het zal duidelijk zijn dat de 
bioscoopfilm voor elk wat wils biedt in beide cate-
gorieën, nog los van de bewuste zwijmelarij voor de 
held en/of heldin. Evident is ook, want vroeger is dit 

vaak onderzocht, dat de bioscoop-
situatie bijzonder intense vormen 
van projectie en identificatie mo-
gelijk maakt. Elk individu vindt in 
elke film diverse objecten die zich 
ervoor lenen, elk individu reageert 
verschillend op een en dezelfde 
film. De duisternis, het beeldvul-
lende scherm, de reacties van het 
medepubliek, de anonimiteit van je 
eigen reacties, al die dingen spelen 
mee. Zowel de identificatie als de 
projectie kan leiden tot diepe tevre-
denheid, tot katharsis, tot een goed 
humeur, tot optimisme, tot nieuwe 
energie. In de eerste plaats gewoon 
op bewust niveau, maar in meerde-
re of mindere mate ook op onbe-
wust niveau. Hollywood heeft het 
happy end niet voor niets vrijwel tot 

standaard verklaard. En dát is naar mijn overtuiging 
het unieke selling point van niet de film sec, maar 
van de film in de bioscoopsituatie. Die twee horen 
bij elkaar.

 

  

Een Eddie Constantine (Comme s’il en pleuvait, Centrafilm 1963)

—Peter Cuijpers 

(In de volgende 
Film Fun

het tweede en 
laatste deel)
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Topsterren als Tom Cruise en mindere goden als John Travolta hebben in hun 
mainstream-films geen galactische boodschappen van Hubbard  kunnen ver-
pakken dan wel overdragen.  
Hieronder een korte survey naar de sporen die LRH naliet in het landschap van 
Hollywood Babylon. 
 
ULTRAMARINE 
Als bevelhebber van een kruiser had Hubbard al te impulsief met dieptebom-
men rondgestrooid op jacht naar vermeende Japanse duikboten voor de kust 
van Mexico. Hij werd van zijn taak ontheven maar hulde zich voor de rest van 
zijn leven in het 
imago van zeeheld met oorlogskwetsuren die hij zwaar aandikte.  
Daarna pakte hij zijn oude professie van pulp-schrijver weer op met een breed 
repertoire aan genres zoals: westerns, mystery, adventure, fantasy, travelogue  
en natuurlijk science fiction.In de beginjaren van zijn schrijverschap verschuilde 
hij zich achter een scala aan pseudoniemen, waaronder: Winchester Remington  
Colt (cowboy stories), Bernhard Hubbel, Kurt Von Rachen en René Lafayette 
(voor SF) 
en militair aandoende namen als Captain Charles Gordon of Legionaire 148. 
Uit de vroege periode van Hubbard’s schrijverschap stamt het script voor de 
Columbia-serial: The Secret of Treasure Island (1938). 
 
TYPEWRITER IN THE SKY 
L. Ron ramde de ene na de andere paperback uit zijn electrische IBM-machine 
uitgerust met speciale toetsen voor woorden als ‘and’, ‘the’ en ‘but’ met een  
gemiddelde met 100.000 woorden per maand. Het is in dit métier dat hij zich 
realiseerde dat er met zijn rijke fantasie meer te verdienen viel dan met de scha-
mele ‘penny a word’- paperbacks. Tegenover collega broodschrijvers zinspeelde 
hij op de levensvatbaarheid van een lucratieve religie.  
Een routineklus als Typewriter in the Sky uit 1940 is niet alleen een onderhou-
dende fantasie over de schrijver als demiurg, maar verschaft tegelijk een voor-
uitblik naar de latere goeroe die zijn volgelingen aan zich wist te binden door 
een web van woorden. 
 

HUBBARD IN 
HOLLYWOOD

door
Michael Helmerhorst

De filmische erfenis van de schrijver en 
sekteleider Lafayette Ron Hubbard is 
bescheiden maar hier toch het bespre-
ken waard. De invloed van zijn ‘Church 
of Scientology’ op acteurs en wannabees 
in Tinseltown, vooral diegenen in de 
wachtkamer van het succes, is van een 
andere orde. Alle fantastische kreto-
logiën van de Scientology ten spijt zijn 
er nauwelijks aansprekende rolprenten 
voortgekomen uit de beweging; de voor 
eigen parochie gemaakte wervingsfilms 
laat ik buiten beschouwing. 
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ROCKET SCIENCE 
Hubbard leerde de kneepjes van het vak als selfmade goeroe bij de ‘Babelon Sekte’, 
een satanische beweging onder leiding van de charismatische John Marvel Whi-
teside Parsons, aka: Jack Parsons. Curieus genoeg is er over deze controversiële 
figuur geen woord te vinden in het standaardwerk ‘Hollywood Babylon’ van de 
schandaal-chroniqueur Kenneth Anger. Maar een krater aan de achterkant van de 
maan draagt zijn naam. 
Jack Parsons verwierf roem en rijkdom met zijn patenten op speciale raketbrand-
stof, waarmee hij de pionier op dit gebied, Robert H. Goddard voorbijstreefde en 
vervolgens met het hoofd tot in de sterren groeide. Parsons stond als vrijbuiter 
weer onder invloed van de Britse satanist Aleister Crowley. 
Niks bijzonders in de mengelmoes van spirituele clubs en geheime genootschap-
pen die  het Los Angeles van na de Tweede Wereldoorlog rijk was. 
Een pact met de afgezant van de duivel zelve bleek uiteindelijk voor Parsons een 
minder riskante onderneming dan zijn vriendschap met de uitgekookte Hubbard. 
De samenwerking met Hubbard zou hem lelijk opbreken, omdat de laatste zowel 
met zijn vriendin Sarah Northrup en zijn zeiljacht aan de haal ging na een greep 
van $ 10.000 uit de clubkas van hun onderneming. Met zulke vrienden heb je geen 
vijanden meer nodig.  

Crowley vervloekte vervolgens de vergevensgezindheid van Parsons jegens 
Hubbard. 
Al deze verwikkelingen en de sexfeesten in Parson’s mansion ‘Orange Grove’ 
in Pasadena komen uitgebreid aan bod in de tv-serie Strange Angel (seizoen 
2018/2019) waarin Parsons als de ‘Jet Propelled Anti Christ’ het middelpunt 
is en Hubbard de rol van kwade genus vervult. 
Een animatieversie van het fenomeen Parsons is als music-clip van The Clay-
pool Lennon Delirium te zien op Google onder de titel: Blood & Rockets. In 
deze op hol geslagen cut-out-animation wordt Par sons als hogepriester ge-
flankeerd door twee secondanten, Crowley in Egyptisch gewaad  en Hubbard 
getooid met zijn eeuwige kapiteinspet. (zie afbeelding hiernaast) 

DIANETICS & SCIENTOLOGY 
Hubbard wist zich met zijn dianetics-zelfhulpboek al snel verzekerd van de 
aandacht van collega SF-auteurs waaronder vooraanstaande schrijvers als: Ro-
bert Heinlein, James Blish, A.E.Van Vogt en Ray Bradbury. Na de aanvankelijke 
fascinatie voor zijn bedenksels haakten deze heren 1 voor 1 af bij de eerste te-
kenen van sektarisme die de beweging met zich meebracht. 
Het exploitatie-model van de Scientology bestond uit een eindeloze klim ho-
gerop langs diverse gradaties van inwijding. De weg naar de verlossing van 
oude ‘galactische smetten’ is geplaveid met harde dollars, want voor elke be-
handeling of ‘clearing’ moeten de contestanten telkens diep in de buidel tasten. 
Slechts diegenen die goed in hun slappe was zitten en durven te investeren, 
kunnen de top bereiken, om ten langen leste alsnog in ongenade te vallen 
met de nodige degradaties tot gevolg. Afvalligen die de tegenwoordigheid 
van geest hervonden om zich aan deze ratrace te onttrekken werden door 
onderknuppels en voetvolk gestalkt tot in hun voortuin. 
Deze excessen van dwang en vrijheidsberoving kwamen uitgebreid aan bod 
in de documentaires Going Clear/Scientology and the Prison of Belief (2015) 
van Alex Gibney en My Scientology Movie (2016) van Louis Theroux.  
 

V.l.n.r.: Crowley, Parsons en Hubbard  in de clip ‘Blood and Rockets’.
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REVOLT IN THE STARS 
Het als sluitstuk van een geheime inwijding in het vooruitzicht gestelde 
‘scheppingsverhaal’ dat Hubbard voor deze gelegenheid uit zijn duim had ge-
zogen werd in 1977 zonder omhaal in de uitverkoop gedaan als filmscript en 
deed de ronde in Tinseltown. Fanatieke volgelingen ontvingen, eenmaal door-
gedrongen tot de hogere regionen van de organisatie, een copie van het door 
de leider in hanenpotenschrift opgestelde epistel.  
75 millioen jaar geleden leek de (buitenaardse) wereld verdacht veel op het 
Amerika van de fifties: auto’s met haaienvinnen, snelwegen en fastfoodrestau-
rants. Vanwege overbevolking liet de galactische tiran Xenu de hem onwelge-
vallige onderdanen 

invriezen en met op DC8 lijkende ruimtependels verschepen naar de planeet 
TeeGee-Ack, oftewel Moeder Aarde. De sinistere psychiaters Stug & Sty hielpen 
de dictator om de bokken van de  schapen te scheiden alvorens de deportaties be-
gonnen. 
De ingevroren bannelingen werden op de aarde in vulkanen gedumpt die met wa-
terstofbommen uit hun slaap werden gewekt. Fire & Ice! 
De getormenteerde geesten van de slachtoffers, de zg. ‘Thetans’ verscholen zich 
volgens Hubbard’s Genesis in de lichamen van de voorouders van de mensen die 
nu op aarde rondlopen. In mega bioscopen werden de geinfiltreerde personen 
gebrainwashed en geprogrammeerd met heden ten dage herkenbare trauma’s tot 
gevolg. Scientology reikt godzijdank de louterende methodiek aan waarmee de 
hedendaagse mens zich alsnog van de kwade geesten en trauma’s kan ontdoen 
middels lange (lees kostbare) rituelen. 
De notie dat er 75 miljoen jaar geleden geen snelwegen noch vulkanen op aarde te 
vinden waren werd door de beminde gelovigen voor lief genomen, maar de publi-
catie als filmscript van dit zeer vertrouwelijke document werkte ontnuchterend.  
Dat niemand in Hollywood toehapte om de op 49 miljoen dollar begrootte 
space-opera van de  grond te krijgen was te wijten aan de paranoïde bemoeizucht 
van de Scientology-Church, waardoor studio-executives en hun advocaten wer-
den afgeschrikt. 
 
GENESIS 
Een aardige animatie-versie van het oerverhaal, met gebruikmaking van archief-
beelden, is te zien in de documentaire Going Clear. De voice-over bij deze recon-
structie is afkomstig van een audiobook van Hubbard, wiens geknepen stemgeluid 
in de verte doet denken aan William Burroughs. 
“Great winds raced simultaneously across the face of he earth, spreading tides of 
destruction.” 
Listig verweven in dit knutselwerk zit het Bijbelse principe van de zondeval aan-
gelengd met elementen uit de Freudiaanse psycho-analyse. (zie afb.) Slechts door 
eindeloze sessies gekoppeld aan een soort leugendetector (de E-meter) kon men 
de onwelgevallige sporen van zijn innerlijke ‘Thetan’ detecteren en na forse inves-
teringen zich  ontworstelen aan deze ‘alien-intruder’ op weg naar een uitverkoren 
staat van bevrijding.
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‘BATTLEFIELD EARTH’ (2000) 
Een tweede poging om een andere evergreen 
uit Hubbard’s oeuvre te verfilmen leidde uit-
eindelijk tot een wanstaltig product dat met 
9  Golden Raspberry Awards in de prijzen viel. 
De na zijn comeback in Tarantino’s Pulp Ficti-
on (1994) weer bankable John Travolta spande 
zich in voor een grootse adaptatie van Battle-
field Earth dat na de nodige moeilijkheden in 
‘development hell’ in een ernstig gemankeerde 
versie het licht zag. 
In het genre-fanzine Schokkend Nieuws werd 
deze rolprent als een lachwekkende mislukking 
omschreven, waarbij vergeleken de ‘poverty 
row’ producties van Ed Wood Jr. nog heel gun-
stig afstaken. Battlefield omvat inderdaad een 

staalkaart van alles wat er fout kan gaan met een ‘run of the mill’ science fiction 
depictie van het derde garnituur. 
Travolta die aanvankelijk als ‘good guy’ gecast was koos voor de rol van schurk 
getooid met rastahaar en een soort neusveter als amulet. In een roestbruin 
gefilmd post-apocalyptisch stadslandschap vechten rebellen en invaders het 
met elkaar uit. Ham-acting, een rammelend script met plotgaten zo groot als 
sinkholes en een overmaat aan ‘Dutch angles’ (schots en scheve beeldkaders) 
stuwden de rolprent volgens de critici op tot de nieuwe standaard voor het be-
grip: Worst Movie Ever. 
Ter bezegeling van deze status bleek achteraf dat de producent Franchise Pictu-
res gefraudeerd had met de productiekosten waarvan een flink deel werd weg-
gesluisd.      

MEESTERWERK 
Tenslotte is er The Master (2012) een in alle opzichten naar Hubbard verwijzen-
de film van Paul Thomas Anderson. De acteerkanonnen Philip Seymour Hof-
fman en Joaquin Phoenix staan hier tegenover elkaar in de arena van de sekte. 

Hoffman speelt de bedrieglijk aaibare en minzame Meester. Phoenix speelt de 
door de oorlog in de Pacific getraumatiseerde matroos Freddy die met zijn dron-
ken kop op een oud cruise-schip van de sekte ‘aanmonstert’, waar Hoffman de 
scepter zwaait als kapitein. Freddy weet de grote baas voor zich te winnen met 
zijn bij de marine ontwikkelde straffe cocktails 
van het kaliber Mickey Finn. Daarbij is hij als weerspannige acoliet een mooi 
voorbeeld van een ‘dolende mens’ voor de andere volgelingen. 
Het schip is een sterke metafoor voor de in vrije wateren varende beweging, 
buiten de actieradius van de FBI en de Belastingdienst. In de film zaten genoeg 
connotaties naar de manipulatieve mechanismen van Hubbard en de zijnen, die 
de scientology-organisatie een doorn in het oog waren. Anderson voltooide zijn 
ruim 2 uur durende film ondanks protesten en tegenwerking van de beweging. 

TROONSOPVOLGING 
Op latere leeftijd raakte de fantast Hubbard geleidelijk verstrikt in de complica-
ties van zijn ‘Thetan’-theorie en belandde in de greep van de door hem zelf op-
geroepen demonen.  
De nieuwe Scientology-leider David Miscavige had zich als jongste bediende en 
assistent cameraman op de filmafdeling van de Church langzaam maar zeker 
omhooggewerkt in de rangen der getrouwen. Het was deze geslepen figuur die 
eenmaal aan de macht tirannieke talenten ontwikkelde en de hem onwelgeval-
ligen niet naar andere planeten hoefde te verbannen maar ze gewoon in een in-
tern  heropvoedingskamp voor onbepaalde tijd gevangen zette.  
 
REALITY STRANGER THAN FICTION 
In het huidige tijdsgewricht lijkt Amerika definitief ten prooi gevallen aan col-
lectieve waanzin. Door een fabulerende en frauderende ex-president, deep fakes, 
de wapenlobby, rassenhaat en de alles verlammende polarisatie van het twee-
partijenstelsel (LRH had het niet mooier bij elkaar kunnen fantaseren) zijn de 
‘Church’ en haar malversaties wat op de achtergrond geraakt.       
Een slapende reus, tot nader order. 
                                                                                                    —Michael Helmerhorst   
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ceerde ‘low-budget’-films. Republic was het huis van 
de ‘serials’, de episoden-avonturenfilms. Twaalf delen, 
waarvan elk deel krap dertig minuten duurde. Afle-
veringen van zulke series leenden zich voor Europese 
afnemers uitstekend om te worden samengevoegd tot 
drie ‘avondvullende’ hoofdfilms. Meer dan een halve 

eeuw later herinnert menigeen zich nog 
wel de B-films en de voorgerechten van 
Republic maar kan zich amper scènes uit 
A-films voor de geest halen. Gene Autry, 

Roy Rogers, Monte Hale, ze waren en zijn nog wereld-
beroemd dankzij Republic-westerns, die in het tv-loze 
tijdperk gedraaid werden in bioscopen ‘all over the wor-
ld’ en nu worden verzameld op dvd.

Herbert Yates werkte zich aanvankelijk op tot een 
succesrijk tabaksindustrieel, op zijn 35ste zat hij in 
de directie van de American Tabacco Company. In 
1915 kwam Yates in contact met het filmlaboratorium 
Hedwig Laboratories en in 1918 startte hij zelf in New 
York een filmlab: Republic Laboratories. 
Ontwikkelen en afdrukken, het hele kwetsbare chemi-

actie op en om de prairie, muzikale westerns gesitueerd 
in het heden. In zo een western kwam rustig een auto 
de ranch opscheuren en stond de held in het kantoortje 
van de sheriff even te telefoneren. In de glorietijd kwa-
men uit de Republic-studio gemiddeld een hoofdfilm 
per week. In de meeste gevallen waren dat westerns, 
B-westerns wel te verstaan. De studio’s van 
Republic lagen in de San Fernando Valley 
bij Hollywood. Een nederzetting met dertig 
gebouwen, waarvan de veertien grootste in 
gebruik waren als studio’s. Stichter van deze filmenclave 
was ‘the King of Silent Comedy’ Mack Sennett, die in 
1927 met de bouw liet beginnen. 
In 1935 nam Herbert Yates Sennetts ‘fun factory’ over, 
waarna er nog zelden komische twee-akters gedraaid 
werden. Republic werd door Amerikaanse bioscoop-
exploitanten ‘the friendly studio’ genoemd. Films van 
Republic zorgden voor de kleinere cinema’s buiten de 
grote steden voor goede recettes. En in de A-theaters 
draaiden met veel succes Republic-producties als voor-
afje bij ‘de echte’ hoofdfilm. 
De Republic-studio stond garant voor ongecompli-

Van 1935 tot 1959 was Herbert John Yates 
directeur/eigenaar van de grootste ‘second 
feature’-fabriek Republic Pictures Corpo-
ration. Aan het begin van de jaren veertig 
van de vorige eeuw introduceerde Yates de 
zingende en soepel paardrijdende moderne 
dandy-achtige filmcowboy. Romantiek en 

Herbert 
Yates
King of the
B-Westerns

Wie behalve The Shootist ook Sta-
gecoach, Dodge City, Western Uni-

on, High Noon, Shane, Once Upon a 
Time in the West en Wyatt Earp op 
dvd heeft, is in het bezit van een 
redelijk compleet overzicht van 

het western-oeuvre. Amerikaan-
se western-’buffs’ voegen aan hun 
filmcollectie het liefst zoveel mo-
gelijk ouderwetse B-westerns toe 
van de Repulic-studio’s. In 1966 

overleed op 86-jarige leeftijd een 
man die ‘in Hollywood’ veel be-

tekende maar desondanks weinig 
naamsbekendheid heeft: 

Herbert J. Yates. 

door
Thomas Leeflang
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sche proces voerde het bedrijf in 1918 al uit. Yates 
nam in 1922 een gedeelte over van Eastman Kodak 
Company’s Motion Pictures Laboratories en in 1924 
het Rothacker-laboratorium in Chicago. Hij voegde 
alles bij zijn al bestaande Republic-lab en noemde het 
filmverwerkende concern Consolidated Films Indus-
tries. 
Via Consolidated kwam Yates vaak in aanraking met 
filmproducenten. Hij financierde films en richtte 
samen met de kleine B-filmstudio’s Mascot en Mo-
nogram de Republic Productions Incorporation op. 
Mascot en Monogram werden door de eigenzinnige 
Herbert Yates binnen de kortste keren weer buiten de 
deur gezet en hij veranderde de naam van zijn bedrijf 
in Republic Pictures Corporation. 
Naast Republic bleef het laboratorium Consolidated 
bestaan, zodat Republic-films daar konden worden 
ontwikkeld en geprint. De zwart/wit-kopieën van Re-
public-films waren dan ook altijd van een uitstekende 
kwaliteit. Tegenwoordig is in de vroegere Repu-
blic-studio’s CBS Television City gevestigd.
Er waren een paar honderd vaklui in vaste dienst bij 
Republic; in de veertien studio’s hingen bij de ingang 
productieschema’s waarop iedereen kon zien wat en 
waar er die dag aan welke films er werd gewerkt. ‘Sta-
ge 11’ was binnen een paar uur te veranderen in een 
ijsbaan terwijl ‘stage 13’ bekend stond als het ‘Music 
Auditorium’.
In 1945 werd deze ‘state of the art’-geluidsstudio op-
geleverd. Lange tijd heeft het gebouw bekend gestaan 
als de meest perfecte opnameruimte. Musici als Leo-
pold Stokowski, Jascha Heifetz, Arthur Rubenstein, 
Victor Young en Alfred Newman maakten er opna-
men voor hun platen en radioprogramma’s. Herbert 

Yates ontving voor zijn bijdrage aan de vooruitgang 
van geluidsregistratie voor dit Music Auditorium een 
Academy Award. 
In de geluidsstudio was componist Jule Styne kind aan 
huis, de muziek van westerns met Roy Rogers (‘the 
King of the Cowboys’) en Gene Autry (‘the Singing 
Cowboy’) waren van hem. Later maakte Stynes liedjes 
voor Barbara Streisand en schreef de ‘music and lyrics’ 
van Three Coins in the Fountain. De talentrijke Jule 
Styne begon zijn carrière als componist van filmmu-
ziek bij Republic, een B-film-studio waar John Wayne 
en John Ford in 1950 en 1952 samen juweeltjes als Rio 
Grande en The Quiet Man maakten. 

Roy Rogers (1911-1998), ware naam Leonard Slye, was 
als zingende cowboy echt een Republic icoon. In 1938 
bood Herbert Yates de dan 26-jarige Roy Rogers een 
contract aan voor zeven jaar. Rogers maakte bij Repu-
blic, met George ‘Gabby’ Hayes (1895-1969) als ‘side-
kick en zijn vrouw Dale Evans (1912-2001) als ‘leading 
lady’ tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw negentig 
westerns. In die films trad ook de ‘vocalgroup’ Sons of 
the Pioneers op, bereed Roy geroutineerd het al eerder 
ter sprake gekomen Wonderpaard Trigger (‘the smar-
test horse in the movies’) en zat Dale bevallig op de 
niet minder schrandere merrie Buttercup.

In 1952 richtte Rogers een tv-maatschappij op en ging 
zelf westerns voor televisie produceren waarin hij en 
Dale Evans (als ‘The Queen of the West’) van 1951 tot 
1964 in 104 pseudo-Republic-westerns avonturen be-
leefden op en om hun Double R Bar Ranch. Door de 
uitzending ‘van kust tot kust’ van zijn westerns werd 
Roy Rogers bij het Amerikaanse publiek populairder 
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dan ooit tevoren. Roy en Dale traden met groot suc-
ces ‘in person’ op als gasten op rodeo’s en er kwam 
een keten van zeshonderd drukbezochte Roy Ro-
gers-hamburgerrestaurants ‘western style’, in de VS 
kortweg ‘de Roy’s’ genoemd. 

Van 1936 tot 1954 publiceerde Motion Picture He-
rald negentien lijsten van Top Tien Western-sterren. 
In de ‘polls’ waren altijd de eerste vier namen die 
van Republic-filmcowboys: Roy Rogers, Gene Au-

try, George ‘Gabby’ Hayes 
en William Elliott. Hun 
fans, ‘lower middle class’ 
constateerde Yates in een 
jaarverslag, hun fans ble-
ven voortaan thuis om hun 
filmcowboys op de televisie 
te zien. Veel Amerikaanse 
en Canadese bioscopen, 
in vakkringen ‘horse shoe 
theatres’ genoemd omdat 
er geen Republic-western 
ongeprogrammeerd bleef, 
moesten voorgoed hun 
deuren sluiten. Ze werden 
verbouwd tot autowasse-
rettes, overdekte parkeer-
garages en supermarkten. 
Van ruim veertig ‘features’ 
per jaar in 1950, zakte de 
Republic-’output’ in 1956 
tot dertig films. In 1957 
bracht de studio zeven-

entwintig films uit en in het sluitingsjaar 1959 nog 
slechts vier. 
De laatste Republic-film was de western Plunders 
of Painted Flats van regisseur Albert C. Gannaway 
met Corinne Calvet, John Carroll en Skip Homeier. 
In 1958 deed Yates de vertoningsrechten van al zijn 
Republic-westerns over aan tv-netwerken. Die trans-
actie veroorzaakte opschudding in Hollywood, stu-
diobazen en vakbonden raakten in paniek. Herbert J. 
Yates wekte door die transactie met de als vijand van 

de filmindustrie geziene televisie de gramschap op 
van zijn collega’s die hem, zijn studio en al de Repu-
blic-sterren gingen boycotten. 

Roy Rogers en Dale Evans trof dat lot al zes jaar eer-
der, omdat zij als Hollywood-acteurs zichzelf gingen 
spelen in door hen geproduceerde tv-films. Onder-
ling waren de kopstukken van de filmgemeenschap 
overeengekomen dat de televisie nooit een meter 
bioscoopfilm in handen zou mogen krijgen. Liever 
zou men de archieven vol uitgerouleerde films ver-
nietigen dan ze af te staan aan tv-stations. 
Toen de films van Republic, gefotografeerd in het in 
die dagen voor de tv uitstekend geschikte 4:3-kader, 
ineens op ‘the small screen’ in de Amerikaanse huis-
kamers kwamen, was het met Herbert Yates en zijn 
filmbedrijf gedaan. Yates had, met de verkoop van 
zijn films aan ‘de televisie’, verraad gepleegd. Het pu-
bliek reageerde daarentegen opgetogen. Temidden 
van quizzes, nieuwsuitzendingen, komische series, 
‘talkshows’ en sportreportages waren Republic-wes-
terns, Rupublic-’serials’ en gewone Republic-hoofd-
films ‘kijkcijferkanonnen’. Er werd door de tv-net-
werken dan ook goed verdiend aan de reclamespots 
die er doorheen werden gesneden. 
George ‘Gabby’ Hayes, de baarddragende ‘assistent’ 
van Roy Rogers, ging zelfs voor ABC Television de 
Republic-westerns als presentator inleiden. De vak-
bond Screen Actors Guild verbood de leden nog te 
werken voor de Republic-studio en maakte daarmee 
Herbert Yates vleugellam. Hij werd geboycot. Yates 
had met de overdracht van de Republic-filmotheek 
aan tv-netwerken geen rekening gehouden met de 

Actie en romantiek op de prairie: Trigger, Roy Rogers en Dale Evans.
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mensen die het Republic-oeuvre maakten. Vooral 
regisseurs en sterren eisten een percentage van het 
bedrag dat hij er voor opstreek. 
Yates weigerde. Het copyright van de films berustte 
tenslotte bij hem, zo redeneerde hij. Of de films nou 
in bioscopen werden vertoond of via de tv werden 
uitgezonden, dat maakte in zijn ogen niets uit. Ie-
dereen was op contractbasis in loondienst van de 
Republic-studio en had een overeenkomst getekend 
waarin werd gesteld dat de opbrangst uit de exploi-
tatie van de films in de studiokas zouden vloeien. 
Yates werd in het gelijk gesteld. 

In april 1959 stopte Herbert Yates met Republic 
Pictures Corporation. De studiogebouwen werden 
verkocht aan Robert L. Lippert en diens zoon, ei-
genaars van de B-filmstudio Lippert Pictures In-
corporation. In juni 1959 deed de familie Lippert 
de Republic-studio’s met alle apparatuur en requi-
sieten over aan CBS Television. Het schijnt nooit 
de bedoeling van de Lipperts geweest te zijn in de 
voormalige Republic-studio’s films te maken. 
In juli 1959 stapte de bijna tachtigjarige Herbert 
Yates uit het zakenleven. Zijn Consolidated Films 
Industries is onder een andere directie nog tot 
2011 in bedrijf geweest. Dat Republic door insiders 
ondanks de toch winstgevende films die er wer-
den gemaakt geringschattend ‘Repulsive Pictures’ 
(Weerzinwekkende Films) als bijnaam kreeg, moet 
Herbert Yates dwars hebben gezeten. 
Van tijd tot tijd probeerde hij het imago van Re-
public- films op te krikken. Zo verdeelde hij de 
Republic-producties in vier categorieën: Jubilee, 

Anniversary, DeLuxe en Premiere. Voor een Jubi-
lee-productie kreeg in de jaren veertig de regisseur 
zeven dagen de tijd en een budget van 50.000 dollar; 
voor een Aniversary-film stond veertien draaidagen 
en 175.000 dollar. De DeLuxe-uitvoeringen konden 
op eenentwintig dagen en 500.000 dollar rekenen, 
terwijl voor de prestigefilms met het Premiere-label 
door Yates beslissingen omtrent productietijd en 
-kosten werden genomen. 
In de Republic-studio’s kwamen tweede en der-
de ‘takes’ weinig voor. Eenmaal repeteren zonder 
dat er film door de camera liep en daarna meteen 
opnemen. Na de opname klonk het dan kortaf en 

zakelijk: ‘Cut! Print it! What’s next?’ Vandaar dat 
Republic-regisseurs door collega’s van andere stu-
dio’s ‘one take jokers’ werden genoemd. Joseph 
Kane (1897-1975), die lang voor Republic werkte, 
regisseerde later afleveringen van tv-westerns als 
Rawhide, Laramie, Bonanza, Cheyenne en Guns-
moke. In 1973 zei Joseph Kane in het blad Fame: 
‘De werkomstandigheden bij Republic waren het-
zelfde als bij het draaien van seriewesterns voor 
televisie. Mijn jaren bij Republic waren een prima 
leerschool.’ 
Een persoonlijke vriend van Yates was John Way-
ne, evenals de Republic-oprichter van eenvoudige 
komaf. John Wayne vond, al stond hij onder con-
tract van een andere studio, steeds tijd en juridi-
sche zijpaden om ‘tussendoortjes’ te draaien voor 
en bij Republic. Wayne heeft in veel Republic-wes-
terns gestaan, in pretentieloze Jubilee-’quickies’, 
maar ook in een paar uitschieters van het De-
Luxe-genre: in 1950 en 1952 onder regie van John 

BOVEN: Herbert Yates, John Ford en Wayne  
op de set van The Quiet Man.
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Ford de al genoemde Rio Grande en The Quiet 
Man. B-westerns van Republic met John Wayne 
in de hoofdrol zijn in de VS bestsellers op dvd. Ze 
zijn allemaal beschikbaar in fraaie ‘tin-boxen’: New 
Frontier, Lawless Range, The Lawless Ninetiesen 
, King of the Pecos uit1935; The Oregon Trail uit 
1936, Pals of the Saddle, Overland Stage Raiders, 
Santa-Fé Stampede en Red River Range uit1938; 
The Night Riders, Three Texas Steers, Wyoming 
Out-Command en Three Faces West uit 1939; Da-
kota en Angel and the Dadman uit 1942. 
In 1949 maakte John Wayne met Oliver Hardy als 
‘sidekick’ The Fighting Kentuckian voor Republic. 
In die western treedt ook Vera Ralston op, zijnde 
de Tsjechische schaatskampioene Véra Helena 
Hruba (1919-2003). Sinds 1952 was ze de echtge-
note van Herbert Yates. Met John Wayne bezocht 
Herbert Yates dikwijls worstel- en bokswedstrijden 
en paardenraces, waar het duo graag een gokje 
waagde. Zijn sympathie voor Yates uitte John Way-
ne met het plaatsen van paginagrote vriendschapad-
vertenties pagina in vakbladen als Motion Picture 
Herald of Film Daily: ‘I’m grateful to Mr. Yates and 
Republic Pictures. John Wayne.’ Op die manier ver-
leende de bij publiek en insiders zeer geliefde John 
Wayne het pakket Republic-films allure. 

Na 1945 en in de jaren vijftig en zestig zijn veel Re-
public-producties in Nederland in de bioscopen te 
zien geweest. Herbert Yates vond in Dick J. van Leen 
van Centra Film in Dordrecht een perfecte distribu-
teur. In zekere zin hadden Van Leen en Yates wel iets 
gemeen. Allebei gewiekste zakenlui en zuinig. Bij 

Centra Film aan de Nieuwe Haven in ‘Dordt’ werd 
geen elastiekje weggegooid en potloden gingen mee 
tot de stompjes te klein waren om vast te houden. 
De Centra-medewerkers kregen dan een houdertje 
waarin het ‘peukje’ kon worden vastgeklemd zodat 
het helemaal opgemaakt kon worden. 
Vierenvijftig jaar, van 1923 tot 1977, heeft Centra 
bestaan. Een gezond en onafhankelijk bedrijf dat net 
als Republic in de VS onder leiding stond van een 
man die zelf zijn boontjes wel kon doppen. Centra 
kende de smaak van het bioscooppubliek en tege-
lijkertijd doorgrondde het de tussenpersonen, de 
Hollandse bioscoopexploitanten die maar al te graag 

het ‘trademark’ van Republic (de adelaar) en dat van 
Centra (oog met filmstrook) op het doek van hun 
theater zagen. Dan was tenminste elke houten klap-
fautteuil bezet.
Centra zette in de aanbiedingsbrochures van Repu-
blic-films de originele Amerikaanse titels in kleine 
letters en de Nederlandse ‘vertaling’ in kapitalen. 
Aan Home on the Range, een vriendelijke western 
uit 1948, gaf Van Leen de titel Op Verboden Terrein. 
De ‘alle leeftijden’ gekeurde western Blue Mountain 
Skies met Gene Autry kwam in Centra-vertaling 
Pelsrovers te heten. Een show-western als Don’t fen-
ce me in, met songs als My Little Buckaroo, Along 
the Navajo Trail en Tumbling Tumbleweeds, kreeg 
in 1946 in Dordrecht de slogan mee: ‘Zij wilden hem 
hangen voor een moord die hij nooit beging, maar 
hij sloeg keihard terug!’ 

Toen Herbert Yates er in 1959 de brui aan gaf zag de 
Centra-catalogus er het jaar daarop ineens heel an-
ders uit. Nog een paar oudere Republic-titels en ver-
der Deense, Engelse en zelfs twee in het Duits nage-
synchroniseerde Mexikaanse films zaten er in deze 
‘Parelsnoer-aanbieding’. Wat in de VS jaren eerder 
plaatsvond -  B-filmpubliek dat als eerste thuis voor 
de buis bleef hangen  - begon zich hier tussen 1960 
en 1970 te voltrekken. In dat decennium veranderde 
het vaderlandse bioscoopbedrijf drastisch en bleef 
het bezoekersaantal daarna jaarlijks teruglopen.

Iemand die al jaren enthousiast en met kennis van 
zaken in de media getuigt van zijn sympathie voor 
wat er in de Republic-studio aan ‘second features’ 
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werd gemaakt, is Thys Ockersen. In samenwerking 
met Scorpio Film Production in Londen maakte hij 
in 1992 een documentaire van een uur over film-
cowboy Roy Rogers en diens echtgenote Dale Evans: 
Roy Rogers, King of the Cowboys (zie de film).
   Aan het eind van het programma spreekt Ocker-
sen in het Roy Rogers-museum in Victorville met 
het nog levenslustige duo. Maar voor het zover is 
draagt een jonge Amerikaanse Roy Rogers-’buff’, 
gestoken in een oogverblindend wit Roy Rogers-cos-
tuum, een gedicht voor, drinkt Ockersen op een 
terras aan de Amstel in Amsterdam een kopje 
koffie met Mindy Petersen, een kleindochter van 

Dale Evans en passeren in de VS tijdens een Wes-
tern-conventie oud-tegenspelers van Roy Rogers 
als Ruth Terry en Pierce Lyden en Roy’s concurrent 
Lash LaRue de camera. 
   Ook met de dan 83-jarige William ‘Bill’ Witney, 
een gerenommeerd B-filmregisseur, praat Ockersen 
over westerns die Witney met Rogers maakte. Met 
een verbluffend uithoudingsvermogen sjouwde Oc-
kersen langs figuren die iets uitstaande hadden met 
Roy Rogers-films. Op die manier schetste hij een 
boeiend beeld van een puur Amerikaans verschijn-
sel: het onvoorwaardelijk en openlijk dwepen met 
een geliefde filmster ‘van toen’. Roy Rogers, King of 

the Cowboys is te zien geweest in diverse bioscopen 
en werd in Nederland op 13 juli 1993 door de NOS 
via de televisie uitgezonden en in België op 15 no-
vember 1994 door de BRT. 
Veel western-fans hebben de documentaire nog 
op een videocassette of dvd in de kast staan. En in 
die kast zullen zeker ook dvd’s liggen van B-wes-
terns van ‘those great movie cowboys’ van de zon-
dagmiddagmatinee, van Gene Autry (1907-1998) 
met zijn maat Smiley Burnette (1911-1967), van 
Al ‘Lash’ LaRue (1917-1996) met als ‘sidekick’ Al 
‘Fuzzy’ St.John (1893-1963), van Don ‘Red’ Barry 
(1912-1980) met zijn kleine Indiaanse vriend Tom-
my Cook, van William ‘Wild Bill’ Elliott (1903-1965) 
met ‘Little Beaver’ (Bobby Blake) als hulpje en van 
Allan ‘Rocky’ Lane (1904-1973) met zijn schrandere 
paard Blackjack. 
Al die filmcowboys werkten voor ‘poverty row’-stu-
dio’s, kleine productiemaatschappijen als PRC, 
Monogram, Victory en Mascot, studio’s die in grote 
broer Republic een voorbeeld zagen. Het lukte al-
leen ex-Republic-ster William ‘Hopalong Cassidy’ 
Boyd (1895-1972) over te stappen naar de ‘major’ 
Paramount Pictures. Veertig ‘second features’ maak-
te hij voor ‘Paramount, veertig ‘easy-going slow-mo-
ving’-westerns die er technisch beter uitzagen dan 
de B-westerns van zijn bovengenoemde collega’s. 
Maar juist die niet perfecte manier van filmen maak-
te de B-western aantrekkelijk. 
   Eeuwigheidswaarde hebben ze niet, dat geldt voor 
meer films. 

Thys met Dale Evans en Roy Rogers.

—Thomas Leeflang

http://www.thysockersenfilms.com/TOF/Roy_Rogers.html
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VERS van de slag om de Schelde werd ik uit mijn kapotgeschoten dorp overge-
plant naar het ongeschonden Goes. Weggedoken in een hoek van het kerkplein 
verborg zich daar, tegenover de rijzige Maria Magdalena Kerk, het Grand The-

ater. De kerk vermeed ik zoveel mogelijk, maar de provinciebioscoop met zijn weidse 
naam werd mijn tweede huis. Avond aan avond verviel ik daar van het ene kanonge-
bulder in het andere, want het waren uitsluitend films over de oorlog die er werden 
vertoond. Ik herinner me de documentaire serie Waarom wij vechten, die in bevrijd 

Nederland al vertoond werd voordat de honger-
winter boven de rivieren voorbij was. Ook in de 
Grand, waar wij, schooljongens,voor de kassa 
samendromden om alles te zien wat er maar 
gedraaid werd. Het enige wat mij is bijgebleven 
van deze veelgeprezen documentaires van Frank 
Capra zijn de snelle montages van vurende ka-
nonnen, vallende bommen, mitrailleurgeratel en 
vlammende stalinorgels. Het lawaai was oorver-
dovens. Vooraan, als vaste bezoeker van de der-
de rang werd je er bijkans door weggeblazen.

Je vroeg je als 14-jarige HBS-ser niet af hoe die 
films zo snel voorradig waren. Nu lees ik op Wi-

De pijl wijst naar het Grand Theater in Goes (inmiddels gesloopt) 

kipedia dat vier van de films uit de serie Why We Fight in opdracht 
van de Nederlandse regering in ballingschap in 1943 al waren na-
gesynchroniseerd met een voice-over van A. Den Dolaard (Radio 
Oranje) in plaats van het commentaar van John Huston in het origi-
neel.

Ook andere films uit die tijd zijn op het prikbord van mijn geheu-
gen vastgepind, soms als één enkel shot of als een korte scène. Een 
close-up van Gary Cooper in Sergeant York bijvoorbeeld. Cooper 
speelt een bijbelvaste hill-billy uit het Zuiden die in de Eerste We-
reldoorlog wordt opgeroepen voor militaire diesnt. Aan het front 
in Frankrijk ligt hij in stelling om te schieten, maakt het vizier van 
zijn geweer vochtig met een likje speeksel, imiteert de roep van een 
kalkoen en als een vijand verrast opkijkt, krijgt die een kogel door 
de kop. Zo legt hij enkele tientallen Krauts om, tot vreugde van de 

Gary Cooper als sergeant Alvin York in Sergeant York (1941)

Uit: Vrije stemmen uit de Ganzestad, april 1945
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derde rang, waar het gejoel en gelach niet van de 
lucht was. 
Ik juichte niet mee. In mijn dorp had ik gezien hoe 
Duitse krijgsgevangenen in het gezicht werden 
gespuugd toen ze in sjokkende marsorde van het 
front werden weggevoerd. Mijn verontwaardiging 
was groot. Tijdens de bezetting was ik een beetje 
bevriend geraakt met Heinrich, die mij soms liet 
meerijden in de Kübelwagen waarvan hij chauffeur 
was. Het was maar beter dat mijn ouders het niet 
wisten, maar ik was trots als een aap. Wat als Hein-
rich in dat armzalige groepje door zomaar iemand 
was bespuugd? Of misschien was hij allang dood-
geschoten als een kalkoen!

Een andere levendige herinnering, dit keer minder 
moralistisch getint, maar gepaard met fysiek on-
gemak, heb ik aan Air Force en wel speciaal aan de 
noodlanding van een Amerikaanse bommenwerper 
op een klein eiland in de Pacific. Vanwege hevige 
aandrang moest ik me langs een halve rij naar de 
wc wurmen. Ik miste het supreme moment van de 
buiklanding, met een aan het stuurwiel rukkende 
John Garfield. Een paar jaar geleden heb ik de titel 
van de film achterhaald en op dvd aangeschaft. De 
landing is niet eens zo erg spannend, omdat je op je 
klompen kon aanvoelen dat het ging lukken. En het 
was me helemaal ontgaan dat Garfield een anti-mi-
litairistische dwarsligger speelde met een wrok 
tegen de luchtmacht omdat hij uit de pilotenoplei-
ding was gezet. Hij was de tailgunner van het Vlie-
gend Fort. Als de nood aan de man komt, klautert 
hij naar de met kogels doorzeefde cockpit om de 

gewonde piloot te vervangen en de bommenwerper 
veilig neer te zetten. Hij werd een held in plaats van 
een halve dienstweigeraar.

Achteraf gezien was er nogal wat overeenkomst 
tussen Sergeant York en Air Force. Beide films wa-
ren natuurlijk met propagandistisch oogmerk ge-
maakt als oorlogsvoorbereiding en beide hadden 
aversie van militaire dienst tot onderwerp. Ook wa-
ren ze allebei door Howards Hawks gemaakt voor 
Warner Brothers. Ik heb altijd een zwak voor Haw-
ks behouden (vooral voor To Have and Have Not), 
maar Sergeant York gaat de perken te buiten met 
een bekering tot het geloof door blikseminslag en 
bekering tot militairisme door een Bijbel die in een 
briesje precies op de goede bladzijde openwaait om 
York het idee te geven dat hij de keizer moet geven 
wat van de keizer is. De film draaide met enorm 
succes in Amerika, net toen de Japanners Pearl 
Harbor aanvielen. Men zegt dat veel jongemannen 
rechtstreeks van de bioscoop naar het recruterings-
bureau stapten.

Mijn vader was ouderling. Hij verving de dominee 
als  die ziek was.  Die status betekende o.a. geen 
kaartspel, absolute zondagsrust en geen bioscoop. 
Maar ik vermoed dat hij stiekem wel in films geïn-
teresseerd was. Als kleuter beschikte ik over een 
speelgoedprojector met als enig fimpje een anima-
tie van muizen die over een stuk kaas heen spron-
gen. Het was een loop: zolang ik aan het blikken 
slingertje draaide bleven de muizen rondspringen. 
Nog voor de oorlog—ik was nog geen acht—nam 

Air Force (1941). John Garfield maakt een noodlanding.
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mijn vader me mee naar een voorstelling van de 
Dierenbescherming in Café Tramzicht. Daar werd 
ik gezegend met het eerste diep snijdende filmbeeld 
dat ik nooit kwijt ben geraakt: in close-up wordt 
een haak uit de bek van een spartelende vis ver-
wijderd. Mijn leven lang heb ik geen hengel aange-
raakt (en nooit meer sinds het zien van Stromboli, 
in de jaren vijftig, heb  ik een blikje tonijn gekocht). 

Hoewel een café een erge locatie was, was het toch 
fatsoenlijker dan de bioscoop waar de duivel rond-
waarde.. Desondanks stapte ik in de oorlog aan de 
hand van mijn vader in Utrecht naar een bioscoop 
waar Quax, de brokkenpiloot speelde. Mijn eerste 
bioscoop ooit kan daar de Rembrandt zijn geweest, 
waar deze ongevaarlijke komedie met Heinz Rüh-
man volgens Delpher.nl in 1942 draaide. We be-
zochten in Utrecht mijn geëvacueerde opa en ook 
dat wijst op 1942. Er is me weinig van bijgebleven; 

ik herinner ik me vaag de vliegcapriolen van Quax. 
Ik was tien en misschien is daar mijn fascinatie 
voor vliegtuigen (of mijn vliegangst?) van overble-
ven.

Toen ook de rest van Nederland bevrijd was, ging 
de kraan van het vat Amerikaanse filmcultuur pas 
goed open. Over deze periode herinner ik me niet 
veel meer, wel bleven enkele titels hangen, zoals 
Ditte, een mensenkind (Deens), Humoresque (met 
Joan Crawford) en Jungle Book (van Zolta Korda 
uit 1942, met Sabu). Die laatste vond ik zo moooi, 
dat ik ’m twee keer achter elkaar ben gaan zien, de 
tweede keer —ongehoord— op zondag. 
Eerste liefde? Ik zou het niet weten. Ik denk dat 
mijn eerste liefde zoek is geraakt in de stortvloed 
van beelden die op de derde rang van de Grand 
over ons werd uitgestort. Of misschien begon het 
met die rondspringende muizen?

Heinz Rühmann in Quax, de Bruchpilot (1941). The Bullfighters (1945). Carole Anfrews met Laurel en Hardy. 
In Hollywood Party was Lupe Vélez de dame met het tasje.

Sabu in Jungle Book (Zoltan Korda,1942), In Technicolor!

Los van titels hebben zich in deze latere periode 
geen specifieke scènes vastgezet, op één uitzonde-
ring na: een boze Oliver Hardy breekt een ei boven 
het handtasje van een dame die hem onheus heeft 
bejegend. Hij knipt het tasje dicht, schut de inhoud 
goed door elkaar en geeft het tasje aan de dame te-
rug. Op grond van deze scène heb ik ooit geschre-
ven dat in de naoorlogse periode de filmhonger zo 
groot was dat zelfs films uit de jaren dertig naar 
Nederland kwamen.  De leer-om-leer ‘routine’ met 
eieren komt immers voor in Hollywood Party uit 
1934. Ik wist toen nog niet dat Laurel en Hardy het 
opnieuw hebben gedaan in The Bullfighters uit 1945 
en het was natuurlijk deze film die ik in de Grand 
had gezien. Voor deze vergissing alsnog mijn excu-
ses.

—Bram Reijnhoudt
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IN MEMORIAM

17 februari. 
Martha Stewart (98) 
Amerikaans film- en tv-actrice 
Films: Dollface (1945), In a lonely 
Place (1950), Convicted (1950) 
en I wonder who’s kissing her now 
(1947) 
 
20 februari. 
Douglas Turner Ward (90) 
Amerikaans toneelschrijver, regis-
seur en burgerrechtenactvist 
Turner Ward was een pionier van 
zwarte theater-ensembles. 
Films: Man & Boy (1971), Go tell it on 
the Mountain (1985), The Women of 
Brewster Place (1989) 
 
23 februari. 
Peter Harris (88) 
Brits tv-regisseur van oa: The Mup-
pet Show en Spitting Image 

23 februari. 
Geoffrey Chase Scott (79) 
Amerikaans acteur, bekend van Dy-
nasty (1981/1989) en onverwachte 
gastrollen in films als: The Hulk 
(2000) 
 
 
24 februari. 
Alan Robert Murray (66) 
Amerikaans sound-editor, won 
tweemaal een Oscar, voor Letters 
from Iwo Jima (2001) en American 
Sniper (2015) 
 

 
24 februari 
Ronald Pickup (80) 
Brits karakteracteur met grote staat 
van dienst in theater, tv en film 
Speelde zeer uiteenlopende his-
torische figuren zoals: Strawinsky, 
Verdi, Nietsche, Einstein, Chamber-
lain en de aartsbisschop van  Can-
terbury. Was ook te zien in The Best 
Exotic Marigold Hotel 1 & 2. 
 

27 februari. 
Ng Man Tat (70) 
Filmacteur uit Hong Kong, speelde 
in meer dan 140 rolprenten in alle 
denkbare genre’s waaronder mar-
tial arts, thrillers en comedies. 
 

28 februari. 
Johnny Briggs (85) 
Brits acteur bekend van 30 jaar 
trouwe dienst in Coronation Street. 
Deed daarnaast veel bijrollen in 
comedy-films. 
 
 
3 maart  
Nicola Pagett (75) 
Brits tv- en filmactrice, werd bekend 
door haar rol als Elizabeth Bellamy  
in de tv-serie Upstairs Downstairs. 
Films: The Viking Queen (1967), Anne 
of the Thousand Days (1969), 
Operation Daybreak (1975) 
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5 maart 
David Bailie (83) 
Zuid-Afrikaans acteur, was 
werkzaam op toneel, tv en film 
Verwierf bekendheid als ‘heavy’ in 
de Pirates of the Carribean-serie 
(2003/2006) en verscheen in SF en 
horror-flicks als: The Beyond (2017) 
en In the Trap (2019) 
 
9 maart 
Cliff Simon (58) 
Zuid-Afrikaans acteur bekend van 
de tv-serie Stargate (1979/2007) 
speelde diverse gastrollen in 
actiefilms’ 
Simon verongelukte als gevolg van 
een ongeluk met kiteboarding 
 
11 maart 
Norman J. Warren (78) 
Brits filmregisseur met een 
voorkeur voor pikant gekruide new 
wave-horror zoals: Satan’s Slave 
(1976), Prey (1977), Terror (1978) en 
de Alien-rip off Inseminoid (1981)  
Warren is ook te zien in diverse 
genre-documentairesals ervarings-
deskundige.  

IN MEMORIAM
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