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ELI WALLACH
BRILJANT VERTOLKER VAN SCHAVUITEN

Hij was een fascinerende karakteracteur. Een genot hem 
aan het werk te zien. Van de verleider van Carroll Baker 
in Baby Doll  tot aan de vele boevenrollen. Een lid van de 
Mossad, een rabbijn, een joodse maffiabaas, Napoleon, 
een Sjah, Benjamin Franklin of een bediende in een 
delicatessenwinkel, het was altijd  de moeite waard om 
naar hem te kijken. Hij werkte in films  tot het bittere eind, 
tot hij in 2014 op 98-jarige leeftijd overleed. Maar de twee 
films de hem legendarisch maakten, waren westerns. 

Met Clint Eastwood in The Good the Bad and the Ugly
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VAN BROOKLYN  NAAR TEXAS
    De joodse familie Wallach kwam naar Amerika 
en vestigde zich in Brooklyn –de Italiaanse wijk- 
wat nogal merkwaardig is want de joden zaten 
voornamelijk in de Bronx. Eli werd dus daar 
geboren op 7 december 1915. Zijn ouders Abraham 
en Bertha hadden in Brooklyn een snoepwinkel, 
Bertha’s Candy Store. Eli had nog een zuster en 
twee broers. Hij groeide op tussen Italiaanse 
kinderen, wat een goede ondergrond was voor zijn 
latere vertolkingen van Italiaanse gangsters met als 
hoogtepunt Don Altobello in Godfather 3. Soms 
rende de kleine Eli naar zijn moeder om te vragen 
waarom zijn vriendjes vroegen of hij een besneden 
piemeltje had en waarom de joden Christus 
hadden vermoord. Maar over het algemeen 
voelde hij zich wel op zijn  gemak in Brooklyn. De 
middelbare schoolopleiding (college) kreeg hij in de 
cowboystaat Texas. Hij voelde zich totaal ontheemd, 
miste zijn familie, vriendjes en New York. Wel leerde 
hij paardrijden op een pony wat van pas kwam 
toen hij later de Mexicaanse bandiet speelde in The 

Magnificent Seven. Hij 
speelde op school toneel 
wat hem uitstekend 
beviel. Twee klasgenoten 
met wie hij speelde waren 
Walter Cronkite (de latere  
anchorman van het CBS-
avondnieuws) en Ann 
Sheridan die een bekende 
filmactrice werd.

De afwezigheid van 
New York was natuurlijk ook een voorbereiding 
van een  leven dat zich tijdens de oorlog in Europa 
afspeelde en later op verre filmlocaties in Mexico 
(The Magnificent Seven) of Italië (The Good the 
Bad and the Ugly). Zelf zei hij over Texas: “Ik was 
op een andere planeet beland. In Brooklyn leefde 
ik in een gemengde buurt. Italianen werkten op 
vuilniswagens,  Ieren waren  politieagenten, Joden 
hadden snoepwinkels, Grieken hadden kleine 
restaurantjes. In Texas was iedereen lang en sterk; 
ze spraken langzaam en droegen laarzen.”

   Hij had tijdens zijn studie allerlei baantjes. 
Schoonmaker in een studentenhuis; memoires 
uittypen van oude cowboys en hun gevechten met 
de indianen en limonades verkopen bij football 
wedstrijden. Maar zijn beste job was oevreur in 
het State Theater, het enige theater in Austin. Op 
die manier kon hij rondreizende toneelstukken 
zien die o.a. van Broadway kwamen. Dat was op 
een keer het stuk Dodsworth van Sinclair Lewis 
met Walter Huston in de hoofdrol. Walter Huston 
had de hoofdrol en Eli Wallach ging in de pauze 
naar en steegje achter het theater waar Huston een 
sigaret stond te roken.
Hij zei: “Mr. Huston, Ik ben een student aan de 
universiteit, maar ik kom uit New York en ik wil 
ontzettend graag acteur worden. Ik wil het theater 
in.” Het korte antwoord van Huston was: “Dat 
willen we allemaal, jongen. Dat willen we allemaal.” 
Jaren later speelde hij een rol in The Misfits  onder 
regie van John Huston en hij vertelde over de 
korte ontmoeting met diens vader. John Huston 
antwoordde: “Ja, dat is precies mijn vader!” 

Wallachs eerste legendarische western was The Magnificent Seven uit 1960, waarin  hij de 
Mexicaanse bandiet Calvera speelde die een dorpje regelmatig plundert en niet kan geloven 
dat zeven scherpschutters het tegen hem en zijn veertig mannen  opnemen. De tweede is de 
spaghettiwestern The Good the Bad and the Ugly  uit 1966  met Eli Wallach als Tuco, ofwel 
‘the ugly’ (de lelijke). Een  bandiet die steeds overtroefd wordt door Clint Eastwood (Blondie).

door
Thys Ockersen
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ELI WORDT ACTEUR
  Toen de oorlog voor Amerika uitbrak op 8 
december 1941 met de Japanse aanval op Pearl 
Harbour was het een uitgemaakte zaak dat Eli 
Wallach dienst nam. Hij kwam bij het Army 
Medical Corps terecht en was de hele oorlog actief. 
Hij zag een groot deel van Europa en maakte veel 
mee. Toen hij eruit kwam was hij geen jongen 
meer, maar een man van dertig die besloten had 
om het vak van acteur te kiezen. Zijn moeder 
maakte niet veel bezwaren, maar zijn 
vader vond het maar niets, want je 
kon er geen geld mee verdienen. Hij 
kwam bij Sandford Meisner terecht van 
The Neighbourhood Playhouse. Daar 
speelde hij op een keer een jongeman in 
een nieuw stuk van Tennessee Williams, 
This Property is Condemned. Zijn 
tegenspeelster was een jong roodharig 
meisje, Anne Jackson dat zijn  vrouw 
zou worden. Tot zijn dood. Ze kregen 
drie kinderen die ook gingen acteren. 
Op het New Yorkse toneel hebben ze 
met het hele gezin Het dagboek van 
Anne Frank gespeeld.
   Uiteindelijk kwam Eli Wallach in de 
Actors Studios terecht. Een nieuwe 
New Yorkse toneelopleiding gebaseerd 

op de acteer-“wetten” van de Rus Stanislavsky. Je 
moest gebruik maken van je eigen levenservaring. 
Met de ellende die Eli in de oorlog had gezien, had 
hij een groot reservoir om uit te diepen.
     Het werd dé opleiding voor acteurs en actrices. 
De knappe jongens waren o.a. Marlon Brando, 
James Dean, Montgomery Clift, Steve McQueen, 
Don Murray, Paul Newman, Anthony Perkins. 
Brando en Dean waren de grote vedetten en alle 
andere jonge acteurs probeerden die na te doen. 

En dan had je de karakteracteurs, talentvol maar 
minder ‘good looking’ zoals Karl Malden, Ernest 
Borgnine, Lee J.Cobb, Howard Da Silva, George 
C.Scott , Rod Steiger, Martin Balsam en Eli 
Wallach. Zij hadden een wat langere weg hadden 
te gaan om bekend of beroemd te worden.
    Film lag voor Eli nog niet binnen zijn bereik. Hij 
speelde toneel wat voor  hem bevredigend was. In 
1956 ging Elia Kazan, een regisseur die aan de Actors 
Studio was erbonden, het toneelstuk Baby Doll van 

Tennessee Williams als film  maken. Eli 
had geen enkele filmervaring en wist 
niet wat hem te wachten stond. Hij werd 
voor een van de hoofdrollen gevraagd. In 
1953 had hij de rol van Maggio in From  
Here to Eternity afgeslagen. Frank Sinatra 
speelde die toen en kreeg een Oscar. 
   Eli ging met Anne een aantal Franse 
films bekijken. Die Franse acteurs 
konden goed luisteren, schudden hun 
schouders veel en schenen veel na te 
denken. Dat ga ik ook maar proberen, 
dacht hij.
In Baby Doll  was hij als handelsreiziger 
de grote verleider van de jonge sexy 
Carroll Baker die dus in een babydoll 
te bewonderen was. Ze was in de film 
getrouwd met Karl Malden. Het was Carol Baker als ‘baby doll’ in Baby Doll, regie Eila Kazan met Eli Wallach en Karl Malden

https://www.youtube.com/watch?v=GrcnWKvDjwk
https://www.youtube.com/watch?v=GrcnWKvDjwk
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natuurlijk gemakkelijker geweest om een van die knappe  
jonge acteurs uit te kiezen om Carroll Baker te verleiden, maar 
het spannende aan de scène was dat Eli Wallach alle registers 
moest opentrekken om als verleider overtuigend over te komen 
en dat kreeg hij voor elkaar. Het was een  broeierige scène. En 
het maakte hem meteen bekend. De film werd door sommige 
critici bekritiseerd voor de expliciete seksscène. Kardinaal 

Spellman verbood katholieken naar de 
film te gaan kijken. De bezoekcijfers 
stegen daardoor. Ze wilden allemaal 
de smerigste Amerikaanse film zien. 
Toen Eli met Anne de film ging zien 
zei zijn vrouw (op het moment dat 
hij zijn  eerste scène met Karl Malden 
had): “Nog nooit hebben twee neuzen 
het filmdoek zo volledig gevuld!”

PSYCHOPATISCHE 
MOORDENAAR
In datzelfde jaar 1956  bood Don Siegel, 
maker van snelle actiefilms hem de rol 
van Dancer in The Lineup. Hij zou de 
enige hoofdrolspeler zijn. Hij ontmoette 
Siegel in de Columbia Studios in Los 
Angeles.
Eli: “Dancer? Moet ik dansen in deze 
film?”
Siegel: “Nee, lees nou maar het script, je 
ziet  wel waarom.”
De volgende dag hadden ze samen lunch.
Eli: “Die gozer moet vijf mensen in één 
dag afmaken. Dat is niet voor mij, ik ben 
geen sadist.”
Siegel: ”Oh, het is maar een film. 
Bovendien je zal San Francisco leuk 

vinden.”
Eli: “Ok, maar (als grap) ik wil tienduizend dollar per 
moord! “
Siegel: “Geen probleem. Welkom aan boord.”
Eli Wallach bleef zijn bedenkingen houden voor het 
maken van deze film. Hij had het gevoel dat hij een 
pakt met de duivel had gesloten. Hij ging met Anne 
naar de première en ze kroop ineen elke keer dat hij 
iemand vermoordde. Toen hij als laatste een vrouw 
moest afmaken zei ze “Als je die vrouw neerschiet dan 
praat ik nooit meer met je!”
Tien jaar toneel hadden van Eli Wallach een integere 
acteur gemaakt die aan Hollywood moest wennen. 
De film van Don Siegel was een schok voor hem. 
In zijn volgende film, Seven Thieves van Henry 
Hathaway, was hij een oplichter die het op een casino  
in Monte Carlo heeft gemunt. In die film  speelde hij 
met veteraan E.G. Robinson en Rod Steiger. Steiger 
had in 1959 zijn grote kans gekregen met de titelrol 
in Al Capone. Eli was onder de indruk van Hathaway 
die een  oude rot in het vak was. Maar  de film was 
niet erg opwindend en werd een flop.

THE MAGNIFICENT SEVEN 
John Sturges wilde Eli Wallach voor de rol van 
de Mexicaanse bandietenleider Calvera hebben. 
Eli wilde liever de rol die  Toshiro Mifune  in het 
origineel, De Zeven Samourai, had gespeeld: de 

Met Caroll Baker in Baby Doll.
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jonge zwaardvechter. ”Nee”, zei Sturges “Daar 
hebben we al een jonge acteur uit Duitsland (!) 
voor, Horst Buchholz.”
Eli klaagde dat die Calvera slechts een paar 
minuten aan het begin van de film voorkwam en 
daarna aan het eind. “Je zal het goed doen als de 
bandietenleider” zei John Sturges en dat was dat.
Eli Wallach las het script nog eens goed en 

realiseerde zich dat er de hele film door  over hem 
wordt gesproken door de dorpelingen: “Calvera 
komt er aan!” ”Wanneer komt hij terug?” Hij besloot 
de rol aan te nemen. Hij moest heel veel paardrijden 
met een veertigtal Mexicaanse figuranten. Dat 
was andere koek dan  een beetje ervaring in Texas  
met een pony. De wrangler (de paardenverzorger) 
adviseerde hem  iedere ochtend met zijn  mannen 

een uur te gaan rijden om ervaring op te doen. 
Het grappige was —en daar genoot Eli Wallach 
van— dat de mannen  hem echt als hun leider 
beschouwden  en hem ’s ochtends koffie en eten 
brachten. Hij bracht meer tijd met hen door dan 
met de rest van de cast.  Die cast was bijzonder. Yul 
Brynner had de hoofdrol en de andere huurlingen 
waren Steve McQueen, James Coburn, Charles 
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Bronson, Robert Vaughn , Horst Buchholz en Brad 
Dexter. Ze waren allemaal bezig om op te vallen. 
McQueen, Bronson en Coburn zouden grote 
filmsterren worden (Na The Magnificent Seven 
gebruikte Sturges de drie meteen voor The Great 
Escape). Robert Vaughn zou door de tv-serie The 
MAN from UNCLE grote bekendheid krijgen, 
Horst Buchholz was al een ster in Duitsland en 
Brad Dexter, de man met de  minste ambities, 
redde Frank Sinatra uit zee en zou jarenlang 
een soort bodyguard voor Old Blue Eyes zijn. 
    Het lukte Eli Wallach om  iets te 
maken van die bandietenleider. Hij 
had goede dialogen en voegde er wat 
sarcastische humor in. De bandiet 
begreep nu eenmaal niet, waarom die 
huurlingen zo nodig voor heel weinig 
geld die stomme dorpelingen kwamen 
helpen. De cast en regisseur Sturges 
wisten dat ze een goed product in 
handen hadden. Tenslotte was er 
een prachtig script van Kurosawa 
aan vooraf gegaan, maar dat The 
Magnificent Seven tot op de dag van 
vandaag tot de grote klassieke westerns 
zou gaan behoren, kon niemand 
vermoeden. De film kreeg vervolgen, 
er kwam een tv-serie en recentelijk 

zat Denzel Washington in de remake. Maar die 
konden allemaal niet tippen aan het origineel.
  Eli Wallach plukte de vruchten van dit grote 
succes. Hij kreeg meteen een aanbieding voor een 
nieuwe film met Marilyn Monroe.

THE MISFITS
Arthur Miller schreef een filmscript voor zijn 
toenmalige vrouw Marilyn Monroe en dat werd 
The Misfits. Onder regie van John Huston. De 
film zou in Reno, Nevada, worden opgenomen en 

was eigenlijk een moderne western  met mannen 
die wilde paarden vangen en temmen. Eli kreeg 
de eerste naamsvermelding onder de titel. Boven 
de titel stonden Marilyn en Clark Gable en daar 
kwam Montgomery Clift nog bij. Toen ook nog 
Thelma Ritter aan de cast werd toegevoegd 
werd Eli de tweede naam onder de titel. Eli had 
Marilyn vroeger ontmoet. Ze vroeg zich af hoe je 
een heel toneelstuk kon spelen. Ze had eigenlijk 
nog nooit een toneelstuk gezien dus dat ging ze 
alsnog doen. Soms ging hij met haar dansen. Ze 

was erg geïnteresseerd in wat er in de 
Actors Studios plaats vond en ging de 
lessen volgen. Eli had het vermoeden 
dat hij die rol in The Misfits aan haar te 
danken had. Uiteindelijk zouden ze in 
de film een dansscène hebben. Tegen 
de tijd dat de film werd gemaakt, leek 
Marilyn veranderd te zijn. De actie 
die in de film plaatsvond leek op haar 
eigen leven met Miller. Het huwelijk 
was al van begin afaan bij de film in 
moeilijkheden. Toen de neurotische 
Marilyn Montgomery Clift zag, merkte 
ze op: “Hij is er nog slechter aan toe 
dan ik.”
Je had een harde jongen als Huston 
nodig om alles in het gareel te houden. 
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Hij wist wat hem te wachten stond met Marilyn en Clift, maar ze waren zo fantastisch 
dat dat de moeite waard was. Huston hing de filosofie aan dat hij zo weinig mogelijk 
aan acteurs vertelde. “Als ik moet ingrijpen voel ik dat als een nederlaag.”
   Eli Wallach had een scène waarin hij dronken moest zijn in het bijzijn van Clark 
Gable. Ze keken naar Marilyn en Montgomery Clift die aan het dansen waren. Huston 
was met Eli’s optreden niet tevreden.
   Huston: “Weet je wanneer ik het ergste dronken was?” “Nee,” zei Eli, “wanneer 

dan?” “Gisteren,” zei Huston. “Wacht even,” zei Eli, “Ik was gisteren 
steeds bij je in de buurt. Ik zag dat je op een kameel reed. Ik zag je 
nooit dronken.” Huston: “Zo dronken was ik dus” en hij liep weg.  
   Daarna speelde Wallach de dronkenschap simpel, wetende dat dronken 
mensen altijd proberen net te doen alsof ze sober zijn. Toen hij de take 
had gedaan grinnikte Huston naar hem. 

ONHEIL
De film had veel onheil over zich. Vlak na de opnamen ging Marilyn 
van Arthur Miller af en  vlak daarna overleed Cark Gable aan een 
fikse hartaanval. Vooral de scènes met de wilde paarden waren teveel 
voor hem geworden, maar boze tongen beweerden dat het wispelturig 
gedrag van Marilyn er ook mee te maken had. Voor Marilyn was The 
Misfits ook haar laatste film.  Ze stierf aan een overdosis pillen in 1962. 
In dat jaar maakte John Huston de film Freud met Montgomery Clift 
als Sigmund Freud.
   Iets curieus gebeurde veertig jaar later toen een veertigjarige man 
in New York op Wallach af kwam  en zich voorstelde als John Clark 
Gable. Hij was de zoon  van Clark Gable die zijn vader nooit had 
meegemaakt, want hij werd kort na diens dood geboren. Hij kende zijn 
vader alleen van zijn oude films en van de verhalen van zijn moeder. 
Hij hoopte  dat Eli Wallach als enige overlevende van de cast van The 
Misfits  nog wat over zijn vader kon vertellen. En dat kon Eli, want hij 
had tijdens de opnamen veel met Clark Gable zitten praten.
   Gable was gefascineerd door zijn tegenspelers die allemaal de 
Actors Studios hadden doorlopen en aan het method-acteren deden. 
Hijzelf was opgeklommen in het jonge Hollywood van figurant naar 
bijrolspeler en vervolgens naar grote vedette.

Zij maakten de Missfits.  Achter en bovenaan schrijver Arthur Miller. Middelste rij van rechts naar links John Huston en 
Eli Wallach (man onder de trap ongeïdentificeerd) . Vooraan Montgomery Clift, Marilyn Monroe en Clark Gable.
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PRODUCTIEVE  JAREN
 Voor Eli Wallach waren die jaren zestig 
zeer productief. Hij was een gewaardeerd 
karakteracteur en in de kracht van zijn leven. In 
1962 was hij een van de vele bekende acteurs in het 
Cinerama  western epos How the West was Won; 
alweer als Mexicaanse bandiet. In 1963 zat hij als 
oude  militair in The Victors, waarbij de oorlog voor 
hem terugkwam. Foreman had als producent veel 
geld verdiend met de flauwekul oorlogsfilm The 
Guns of Navarone. Hij wilde nu het echte gezicht 
van WO2 laten zien. Eli Wallach had romantische 
scènes met de Franse vedette Jeanne Moreau, maar 

de film,  hoe goed bedoeld ook, was geen succes.  
    In 1964 had Eli zijn eerste komische rol als 
president van een Zuid-Amerikaans land die de 
Amerikaanse presidente (!),  Polly Bergen, het hof 
maakt in Kisses for  my president. In 1965 zat hij 
lange tijd in Cambodia voor de rol van warlord die 
tegenover Peter O’Toole komt te staan in Lord Jim. 
Daarna was hij een Sjah in Genghis Khan. In 1966 
speelde hij in een komedie met Peter O’Toole 
en Audrey Hepburn: How to steal a million. En 
toen kwam in 1966 die spaghettiwestern die hem 
legendarisch zou maken, The Good the Bad and 
the Ugly.

De Italiaanse regisseur Sergio Leone 
had al twee spaghettiwesterns 
gemaakt: For a fistful of dolllars (met 
Clint Eastwood) en For a few dollars 
more (met Eastwood en Lee van Cleef). 
Het waren een paar van de weinige 
in het genre die ook in Amerika 
aansloegen. Goed voor Eastwood 
die de Amerikaanse rechten had.     
    De terugkeer van Eastwood en Lee 
van Cleef was weinig opwindend: ze 
speelden gewoon weer min of meer 
dezelfde personages, maar er was een 
rol van een onbetrouwbare schooier 

die naar Eli Wallach ging. Hij speelde de sterren van 
de hemel en iedereen was verrukt van die vertolking. 
Dit zou de film zijn die iedereen zich herinnerde. 
   In 1968 kon hij alle komische facetten van zijn talent 
laten zien met zijn vrouw in de komedie How to save a 
marriage and ruin your life. Hun tegenspelers waren 
Dean Martin (toch nog altijd de superieure acteur 
voor komedies) en de beeldschone Stella Stevens.
   Hij ging dat jaar ook weer naar Italië voor 
de spaghettiwestern Ace High. Je zou kunnen 
zeggen op zijn Amerikaans dat hij “on a roll” 
was. Het serieuze toneelwerk bleef hij ook doen 
op Broadway: Rhinoceros van Ionesco met Zero 
Mostel en van Murray Schisgal deed hij The 
Typists, The Tiger, Luv  en Twice around the Park

Re Good the Bad and the Ugly. 

Kisses for my President
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I  DON’T LIVE TO ACT, I ACT TO LIVE
In de jaren zeventig werd het 
rustiger voor Eli Wallagh. Geen 
verre locaties en minder opvallende 
rollen. Hij  werd niet langer als 
vanzelfsprekend op de filmposters 
genoemd. Hij was niet langer een 
verkoopbare acteur, maar nog 
altijd een goede speler die veel 
werk kreeg.In 1975 was hij zestig 
jaar oud en hij zag er dan ook oud 
uit. Hij werd de vertolker van oude 
mannen in grote en kleine bijrollen. 

In 2005 schreef hij zijn  autobiografie The good the bad and me. 
Het is opvallend dat hij veel tijd aan zijn jeugd en de jaren zestig 
besteedt, maar dat de jaren daarop in weinig bladzijden worden 
afgedaan. Ze waren productief, maar niet zo spectaculair.
    Hij had een “reunie” met Steve McQueen in 1980 in 
The Hunter, de laatste film van McQueen. Hij was weinig 
opvallend als advocaat in een scène in een restaurant met 
Steve McQueen, met wie hij in The  Magnificent Seven   op 
een afstand had gespeeld. Maar ze kenden elkaar goed van 
de Actors Studios. 
    Eli Wallach stierf op 24 juni 2014 in Manhattan op 98-jarige 
leeftijd en tot het laatste moment had hij gewerkt. Een jaar na 
zijn dood kwam er een korte film met hem uit: The Train. 

Met Andy Gacia in The 
Godfather, Part 3

Eli Wallach in The Train
  —Thys Ockersen
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In het eerste deel van deze 
helikoptervlucht over verle-
den, heden en toekomst van 
het filmrijk zagen we dat de grote studio’s 
in Hollywood vanaf ongeveer 1950 wette-
lijk verplicht werden losgekoppeld van de 
bioscoopketens, waarna de bioscopen ook 
elders films konden huren, maar tegelijk 
hun verzekerde toevoer van min of meer 
geschikte films verloren. De hele filmbran-
che in de Verenigde Staten, waarin miljar-
den dollars omgingen, moest dus min of 
meer overschakelen naar een sterk gewij-
zigd verdienmodel.

Daarenboven raakten de bioscopen even-
eens vanaf ongeveer 1950 het monopolie van 
de filmvertoning kwijt. Dat was nog erger en 
met dit proces had de bedrijfstak in de hele 
wereld te maken. In de Verenigde Staten nam 
het percentage huishoudens met een televi-
sie toe van 9 procent in 1950 tot 55 procent 
in 1954 en meer dan 90 procent in 1959. De 
totale recette was gedaald van 1700 miljoen 
dollar in het topjaar 1946 tot minder dan 
1000 miljoen in de jaren 1958 en 1959. Aan 

het einde van de jaren ’50 was het 
aantal geproduceerde bioscoop-
films met een kwart gedaald en 

meer dan 4000 bioscopen, eveneens een kwart, 
hadden hun poorten gesloten. De ontwikkeling 
was een klap voor de branche, die ook in de eerste 
decennia na de Tweede Wereldoorlog haar inkom-
sten nog overwegend in de USA zelf behaalde: de 
opbrengsten waren daar toen nog altijd veel hoger 
dan in de rest van de wereld samen. Dat hing na-
tuurlijk ook samen met de hoge dollarkoers.

Tot dan toe was de bioscoop een dromenpaleis ge-
weest op meer dan vijftienduizend plekken in de 
Verenigde Staten, tot in de verste uithoeken. Hoe-
wel in de grote steden als nickelodeons begonnen, 
veroverden ze al snel ook het ‘platteland’, inclusief 
de bible belts. De gemiddelde entreeprijs bleef 
lang heel laag. Hij steeg van 23 cent in 1934 tot 
51 cent in 1959, maar schoot daarna als een raket 
omhoog tot boven de 2 dollar in 1975. Het proces 
van de teloorgang van de ouderwetse bioscoop  is 
mooi nostalgisch gesymboliseerd in The last pic-
ture show (1971) van Peter Bogdanovich. Deze 
film speelt zich af ergens in Texas, in 1951. Ter-
wijl de hoofdrolspeler verliefd is op Cybill Shep-

VAN MUTOSCOOP 
TOT OLED 

(vervolg)

Foto: Mutoscoop ca. 1905

door
Peter Cuijpers
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herd en in enkele maanden volwassen wordt, gaat 
de dorpsbioscoop dood. De film die er draait – we 
zien fragmenten - is Father of the bride (1950).

Het gemiddelde productiebudget per film ging in 
de jaren ’50 flink omhoog, al ging dat geld vooral 
op aan techniek – je moest immers kwaliteit bren-
gen om je film aan de nu vrije bioscopen te slij-
ten. Er werden minder B- en C-films gemaakt. Dat 
waren tot dan toe de films geweest die de studio’s 

in serie produceerden om hun mensen aan het 
werk en hun bioscopen aan het draaien te houden. 
Het aantal films dat door de grote studio’s werd 
uitgebracht kelderde van gemiddeld 250 per jaar 
in 1950 tot gemiddeld 150 in 1970. De bioscopen 
van hun kant moesten veel meer filmhuur gaan 
betalen, doorgaans een percentage van de recet-
te, want ze moesten tegen andere bioscopen (en 
als dorpsbioscoop tegen andere dorpen) opbieden 
om een succesfilm in huis te krijgen. Het effect 
was dat veel bioscopen onrendabel werden, juist 
in het decennium waarin de televisie opkwam. 
De gedwongen winkelnering van de bioscopen bij 
hun vaste verhuurkantoren had nadelen gekend, 
vooral dus voor producenten van wie de films daar 
niet ‘binnen’ kwamen, maar zorgde anderzijds wel 
voor een constante en niet al te dure 
aanvoer van films. Verder probeerde 
de branche natuurlijk op alle mogelijke 
manieren om klanten vast te houden 
en de televisie te overtreffen, bijvoor-
beeld door twee films per voorstelling, 
steeds breder beeld, stereo-geluid, 
mooiere kleuren en (rond 1953 en 
1954) veel 3D-films. Bovendien kwa-
men er enorme zalencomplexen om de 
bezoekers telkens meer keuze te bie-
den. Ook de bloeitijd van de drive-in 

bioscoop begon in deze tijd van neergang: hun 
aantal steeg van 2000 in 1950 tot 6000 in 1960, om 
daarna weer geleidelijk te verminderen.

De ‘klassieke’ periode van de geluidsfilms uit Hol-
lywood duurde dus van 1928 tot ongeveer 1960 
en heeft schitterende films opgeleverd, die binnen 
het keurslijf van het zogeheten studiosysteem en 
de Production Code werden geproduceerd. Beide 
aspecten van het keurslijf hadden rechtstreeks te 
maken met de commerciële intentie van het film-
bedrijf. Die beknelling had echter ook grote voor-
delen, namelijk de kans om op alle deelterreinen 
toptalenten in te huren, de mogelijkheid om films 
technisch perfect op te nemen en een soort ba-
sisgarantie van werkgelegenheid en continuïteit 

De teloorgang van 
de dorpsbioscoop 
in The Last Picture 
Show.

3D-brillen, een nieuwigheid in de jaren 50. 
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in de branche. Maar de eindbeslissing lag altijd 
bij de bazen en de financiers. [In Europa lagen de 
verhoudingen iets anders en stond de regisseur 
gemiddeld met grotere letters op het affiche dan 
in de USA.] Vaak hadden de grote filmsterren 
meer te zeggen dan de regisseur, want zij waren 
het vooral naar wie het publiek kwam kijken en zij 
werden dan ook vorstelijk betaald, zoals bijvoor-
beeld de topvoetballers nu. Ik wil dit aspect van 
het studiosysteem ooit toelichten aan de hand van 
de carrière van Josef von Sternberg, een school-
voorbeeld (maar niet het enige) van een artiest die 
zich onvoldoende wilde voegen naar de wetten 
van de commercie. Zijn eerste film, The salvation 
hunters (1925, voor dvd gerestaureerd in 2008), 
was in fotografie en montage al meteen een mees-
terwerk, zag ik onlangs voor het eerst. Zijn carri-
ère in Hollywood, en niet alleen de zijne, eindigde 
in schoonheid. Misschien zal ik dan de titel Tussen 
kunst en kitsch jatten.

Hoe dan ook, na 1950 ontstond dus een nieuwe 
situatie. Eerst werd de macht van de studio’s af-
gebroken, doordat hun liaison met theaterketens 
onwettig werd verklaard. Iets dergelijks heeft ove-
rigens ook de opheffing van de Nederlandse Bio-
scoopbond in de jaren ‘90 ingeluid, omdat ook 
deze bedrijfsvereniging wegens regels in de Eu-

ropese Gemeenschap niet producenten, verhuur-
ders en vertoners van films in één club tot exclu-
sieve betrekkingen met elkaar mocht verplichten. 
Verder leidde de concurrentie met de televisie tot 
hoge kosten voor apparatuur (stereo, breedbeeld). 
Zoals de komst van het geluid in 1929 leidde dit 
alles tot hoge investeringen voor apparatuur in de 

bioscopen, met als gevolg dat veel zwakke broe-
ders failliet gingen. Maar voor de producenten 
was de tv natuurlijk tevens een fantastische nieu-
we klant, dus de studio’s wisten het wel te overle-
ven, al volgden er decennia van bedrijfsovernames 
en andere manoeuvres zoals die in de wereld van 
het grootkapitaal kennelijk heel gewoon zijn. Zo 
werden in 1958 ongeveer 700 Paramountfilms uit 
de jaren 1929-1949 aan MCA/Universal verkocht 
voor herexploitatie op televisie en anderszins.

Twee niet minder belangrijke veranderingen von-
den plaats rond 1970. 
    Ten eerste werd de Production Code afgeschaft 
voor films boven de 18 jaar. Huiselijk samenge-
vat: de hoogste Amerikaanse rechter vond niet 
alleen dat seks en zelfs porno toelaatbaar was 
voor volwassenen, mits iedereen vooraf duidelijk 
kon weten waar het om ging ging, maar ook dat 
bioscopen leeftijdsgrenzen stelden (zoals R en X) 
die per film mochten variëren. In Amerika waren 
leeftijdsgrenzen iets nieuws. In Europa waren 
toelaatbaarheidsgrenzen per leeftijdsgroep van 
oudsher gewoon, maar de afschaffing van de cen-
suur voor volwassenen werd ook hier pas na 1970 
geëffectueerd, een gevolg van de veranderende 
tijdgeest vanaf de jaren ’60.

Porno op 35mm. Affiche uit 1984
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Ten tweede werd de videorecorder betaalbaar 
voor een groot publiek: betamax vanaf 1975, vhs 
vanaf 1977. Net als de tv werd de videofilm binnen 
de huiselijke privacy bekeken, maar wat je op vi-
deo bekeek stond geheel los van wat de zwaar ge-
censureerde publieke televisie liet zien. De porno 
werd overigens al vrijwel na een enkel decennium 
een aparte bedrijfstak in de videothekenbranche, 
zonder dat er nog films op het 35mm formaat wer-
den gemaakt, en later de levensader van diverse 
kanalen op de betaaltelevisie. Voor de meer regu-
liere bioscopen in Amerika was de kans om voort-
aan films te vertonen die niet voor 
alle leeftijden toelaatbaar hoefden 
te zijn een  grotere veradering en 
een ongekende vrijheid. Maar voor 
de branche als geheel was de nieu-
wigheid dat iedereen losse films 
kon kopen of opnemen en daarna 
in eigen tijd en omgeving kon be-
kijken een ware aardverschuiving, 
waarvan het belang niet onmiddel-
lijk doordrong.

Mede hierdoor moesten de biosco-
pen wereldwijd zichzelf na 1990 
opnieuw uitvinden. Seks en sen-
satie konden de mensen thuis op 
video of hun computer afspelen, 

doorsneefilms en oude bioscoopsuccessen zagen 
ze op de televisie in overvloed. Bioscoopbezoek 
had voor de jeugd, die van oudsher het merendeel 
van het publiek vormde, eigenlijk nog maar twee 
voordelen. Ten eerste het technische aspect van 
een overweldigend groot scherm en een superieu-
re geluidsbeleving. Ten tweede de aloude charme 
van de bioscoopervaring (in een schemerige zaal 
deel uitmaken van een meelevend publiek) als on-
derdeel van een avondje of middagje uit, plus na-
tuurlijk de kans om sociaal mee te tellen door qua 
actuele filmkennis bij de tijd te zijn. Wat de bran-

che nodig had was een paar blockbusters per jaar, 
waarvan de productie best wat mocht kosten en 
de entreeprijs ook. Maar die blockbusters moesten 
wereldwijd geëxploiteerd kunnen worden, eerst in 
bioscoopzalen, dan op dvd of blu-ray, dan op tv. 
Met heel veel marketing en merchandising erbij. 
Het zijn nog steeds de bankiers die aan de touw-
tjes trekken, plus de producenten die een vermo-
gen hebben verdiend aan eerdere films, zoals vroe-
ger al Chaplin, DeMille, Griffith, Pickford, Disney 
en anderen. Het aandeel van de opbrengst dat in 
de bioscopen moet worden gehaald wordt relatief 

steeds kleiner, al blijft dit medium 
belangrijk en onvervangbaar.

Een nieuw verdienmodel, voorals-
nog ernaast, is een streamingdienst 
als Netflix, die inmiddels eigen 
tv-series en speelfilms maakt. Ik las 
in Trouw (Elisa Hermanides, 25 ja-
nuari 2019) dat Netflix, begonnen  
met het verhuren van dvd’s, in 2007 
met zijn streamingdienst startte. 
Deze heeft inmiddels 139 miljoen 
abonnees, waarvan 58 miljoen in 
de Verenigde Staten en bijna 3 mil-
joen in Nederland. Netflix heeft 
het rijk natuurlijk niet alleen. Ik 
citeer Hermanides: ‘Ondertussen Idris Elba als Luther in BBC-serie Luther,  vijfde  seizoen eind deze maand integraal op Netflix  … nieuw verdienmodel …
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is er steeds meer concurrentie op de markt voor 
videostreaming. Zo komt Disney dit jaar met een 
streamingdienst en ook Apple en Warner Media 
hebben plannen voor online streamen van video’s. 
Het is juist vanwege deze concurrentie dat Net-
flix volop inzet op eigen producties, de zogeheten 
“Netflix originals”. Het bedrijf groeit nog altijd en 
behaalde over 2018 een winst van 1,6 miljard dol-
lar. Afgelopen jaar investeerde het bedrijf 8 mil-
jard dollar in eigen films en series. [... want] Het 
risico bestond dat Netflix uiteindelijk niet genoeg  
films en series meer over zou houden. En inder-
daad besloot Disney in de zomer van 2017 al zijn 
titels van Netflix af te halen, zodat deze straks ex-
clusief beschikbaar zijn voor Disney+ (dat eind dit 
jaar gelanceerd wordt).’  

Een paar jaar geleden meldden de media tot mijn 
genoegen, dat de bioscopen in Nederland als eer-
ste ter wereld allemaal digitaal geequi-
peerd zijn. Het wekelijkse gesjouw met 
loodzware filmblikken behoort tot het 
verleden. De ouderwetse film zelf be-
hoort eveneens tot het verleden en zelfs 
als we die films alsnog op tv of een com-
puterscherm zien zijn het ándere films 
dan toen ze in de bioscoop draaiden. Ze 
komen uit een andere tijd, uit een an-
dere vermaaksindustrie, waarin andere 

normen en grenzen golden. We zien ze in een an-
dere omgeving en in het klein. Maar dat alles is 
geen reden om er niet meer van te houden, laat 
staan om erop neer te kijken. En gelukkig worden 
er nog steeds nieuwe films gemaakt, ook voor de 
bioscopen, ook in de minder dure varianten, ook 
van het artistieke type.

Ik kom nu terug op het begin van mijn betoog. Er 
is in die enorme massa van oude films nog zóveel 
te (her)ontdekken en te genieten! Vele jaren lang 
is dit een bezigheid geweest waarvan de televisie-
zenders zich met vlijt en goede smaak hebben ge-
kweten. Zelfs de pioniersjaren kwamen aan bod, 
bij ons bijvoorbeeld in programma’s van Simon 
van Collem en Maarten van Rooyen. Ook ik heb 
de films van het klassieke Hollywood voor het 
overgrote deel niet in de bioscoop gezien, maar 
op tv en video. Daarom was het voor mij bijna 

een cultuurshock toen ik in december 
1975 That’s entertainment zag in een 
echte bioscoop op een groot scherm, 
haarscherp geprojecteerd. Het is een 
bloemlezing van nummers uit oude 
MGM-musicals vanaf 1930. Niet alleen 
de visuele pracht was overweldigend, 
maar ook de getoonde vaardigheid van 
de zangers en dansers, zoals die bleek 
uit lange, ononderbroken shots. Ik ken-
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de al die films alleen van het kleine tv-scherm en 
ik keek mijn ogen uit. Zelden heb ik me in een bio-
scoop zo aangenaam overdonderd gevoeld. Dit is 
iets waar de televisie niet tegenop kan, of het moet 
zijn door een film als On the beach (1959), waar-
in Ava Gardner prachtig speelt, Fred Astaire niet 
danst maar een raceauto bestuurt en een duikboot 
boven water komt in een spookachtig, uitgestor-
ven San Francisco, waar het geluid van water dat 
ergens nog druppelt in de doodse stilte voor enor-
me suspense zorgt. 

Maar op de grote schermen met hoge resolutie 
van nu krijgen alle oude films, zelfs de slechtste, 
ook in onze huiskamers opnieuw iets van de glans 

die ze verdienen. Het is trouwens een ontwikke-
ling die nu razendsnel gaat. De schermen worden 
steeds groter, de beelden steeds scherper. Op een 
scherm met een diagonaal van 55 tot zelfs 82 inch 
worden al die oude films, mits ze bekwaam gedi-
gitaliseerd zijn, opeens gloednieuw en verrassend. 
Al die prachtig uitgelichte oude zwart-wit films 
met hun verbluffende scherptediepte! Ik denk 
aan Trouble in paradise (1932) en  Shop around 
the corner (1939) van Ernst Lubitsch. Of The Phi-
ladelphia story (1940). En vele noirs, zoals Laura 
(1944) en Gilda (1946), en niet te vergeten een 
paar zeldzame noirs in kleur, zoals de verbluffen-
de  Slightly scarlet (1956, affiche linksboven), Ni-
agara (1953, affiche rechtsboven) en Desert fury 

(1947). Of andere kleurenwonders, zoals Magnifi-
cent obession (1954) en Imitation of life (1959) van 
Douglas Sirk. En dan heb ik nog geen western en 
geen Hitchcock genoemd. Behalve de oude tech-
nieken (lcd-led) komen er gloednieuwe systemen 
beschikbaar, die nóg beter beloven te zijn, zoals 
oled-schermen. Ik citeer een advertentie van de 
fabrikant, LG Display: ‘Oled, oftewel organic light 
emitting diode, is een manier om beeld op te wek-
ken. Het scherm is opgebouwd met pixels, die elk 
uit vier subpixels van organisch materiaal bestaan. 
Ze geven wit licht als er stroom doorheen gaat en 
een kleurfilter zorgt dat elke subpixel rood, groen 
of blauw oplicht. De vierde subpixel is wit. Door-
dat de techniek anders is dan led-lcd, kan een 
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Hollywoodfilms (1934-1959) op de tien Nederlandse pu-
blieke en commerciële zenders moest je met een lampje 
zoeken: In vijf Kerstperiodes achter elkaar maar 12 films 
uit het klassieke Hollywood tot 1960, waarvan vier keer 
The wizard of Oz! 

We zullen het opsporen van de mooiste klassiekers dus 
voortaan grotendeels zelf moeten doen, maar dat is tegen-
woordig een kleine moeite. Het is al bijna alsof heel het 
oude Hollywood in één grute jukebox zit, je hoeft er maar 
een paar euro in te stoppen en draaien maar!  Alleen al 
de klassieke periode in Hollywood heeft 7500 speelfilms 
opgeleverd. Die zijn voor een groot deel te vinden en te be-
kijken. Sommige zijn gewoon nog goed, ontroerend, span-
nend, vermakelijk. Andere zijn leerzaam of verbijsterend 
wanneer we ze bekijken met de ogen van nu, onze kennis 
van nu.

oledscherm een stuk dunner zijn.’ Nog even 
en we kunnen de schermen thuis weer uitrol-
len, zoals lang geleden voor 8 en super 8 mm. 
Ik heb in mijn jonge jaren zelf trouwens nog 
met een loeizware 16 mm-projector gesleept 
om op cursussen korte films en fragmenten 
uit speelfilms te laten zien. Dat heeft gelukkig 
maar een jaartje geduurd, overigens juist in de 
periode (1970-1971) dat de Vietnamprotesten 
en andere maatschappelijke controverses op 
hun kookpunt waren.

Naarmate de jaren vervlogen is het aandeel 
van oude Hollywoodfilms op de televisie dras-
tisch gedaald, en trouwens ook dat van Franse 
en andere producties. Dat is logisch en onver-
mijdelijk, omdat er immers na pakweg 1960 
al meer dan een halve eeuw nieuwe films zijn 
bijgemaakt. Toen het tot me was doorgedron-
gen, ben ik het gaan bijhouden. Het is traditie 
dat in de weken rond Kerstmis en Nieuwjaar 
veel publieksfilms op het scherm worden ge-
bracht. In de Kerstnummers had de VPRO-
gids de laatste jaren een speciale filmbijlage. 
Hierin signaleerde de filmredactie telkens een 
paar honderd films die door alle zenders sa-
men werden uitgezonden, dus ook films van 
de BBC, BRT of Duitse zenders. De klassieke 

De beroemde filmtsaar David Selznick van 
MGM schijnt tien jaar na zijn grootste succes 
Gone with the wind (1939) in een bedachtza-
me bui tegen een vriend te hebben gezegd: 
‘Hollywood is net Egypte. Vol afbrokkelende 
piramides. Het zal nooit meer terugkomen. 
Het zal gewoon blijven afbrokkelen tot de 
wind tenslotte de laatste studiorekwisieten 
over het zand blaast.’ Maar het valt nog best 
mee met het verval. Veel monumenten staan 
nog overeind, zo al niet letterlijk, dan toch 
figuurlijk. Er wordt nog steeds veel geld ver-
diend. De dromenfabriek is geen cultuurkerk-
hof geworden, zoals het Forum Romanum of 
Selinunte: beeldschoon, om niet te zeggen 
feeëriek, wanneer aangelicht in de avonduren, 
maar dood. De ontwikkeling van de techniek 
bood Hollywood nieuwe kansen. De verdien-
modellen volgden elkaar in een rap tempo op. 
Goed gedaan,  chapeau

— Peter Cuijpers
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OET COHEN BARNSTIJN was in het begin 
van de jaren dertig een man in bonus. Met een 

chique huis aan de Juliana van Stolberglaan, drie 
dienstmeisjes en een chauffeur in livrei die zijn 
glanzende Minerva bestuurde, was LCB opgeno-
men in de Haagse welstand. Als representant van 
United Artist, Goldwyn en Walt Disney was hij 
eigen baas gebleven toen de grote Amerikaanse 
maatschappijen hun eigen vestigingen openden 
in ons land. Mede daardoor dwong hij respect af 
in de bioscoopwereld en LCB liet niets na om zijn 
gezag te onderstrepen. Hij voerde de status van 
een belangrijk zakenman, ook al bleven zijn privé-
genoegens aan de bescheiden kant. Een boterham 
met kaas was hem voldoende en drinken deed hij 
zelden. Een Fladderacje of een Voorburghje af en 
toe, daar bleef het bij.

LCB’s verhuurkantoor Standaard Film floreerde, 

OP HET BRIEFHOOFD PRIJKTEN ZIJN INITIALEN  IN 

VETTE LETTERS. BARNSTIJN HIELD VAN HOOFDLET-

TERS.  HIJ WAS DE MAN DIE MET ZIJN ‘LOETAFOON’ 

(ZIE DEEL 1) DE SPREKENDE FILM IN SNELTREIN-

VAART IN DE NEDERLANDSE BIOSCOPEN MOGELIJK 

HAD GEMAAKT.

NU ZOU HIJ GAAN ZORGEN VOOR EEN STEVIGE 

PRODUCTIE VAN NEDERLANDSE, SPREKENDE FILMS.

OP DE GRENS TUSSEN DEN HAAG EN WASSENAAR 

LIET HIJ DAARTOE EEN ‘FILMSTAD’ VERRIJZEN.

IN DIT TWEEDE DEEL: DE BOUW VAN BARNSTIJNS
STUDIO’S  IN 1935,  ZIJN FILMPRODUCTIE EN HOE
DIT ALLES ZIJN VOORTIJDIG EINDE VOND.

Dit artikel, gebaseerd op archievenonderzoek en gesprekken met familiele-
den van Barnstijn en andere betrokkenen, verscheen voor het eerst in 1981 
in het tijdschrift Skoop. Deze herpublicatie is uitgebreid met enkele nieuw 
aan het licht gekomen feiten, vooral betreffende gebeurtenissen in de 
Tweede Wereldoorlog, die in dit tweede deel aan de orde komen.

DEEL 2: SUCCESSEN, MISLUKKINGEN EN HET EINDE

door
Bram Reijnhoudt

maar met de productie van de Nederlandsspreken-
de film wilde het niet vlotten. Barnstijn moet de 
moeilijkheden hebben onderschat, toen hij in april 
1929 in een radiocauserie verklaarde dat hij reeds 
de nodige voorbereidingen had getroffen om het 
publiek te vergasten op films in de eigen taal.

Om efficiënt te kunnen werken met de nog on-
volmaakte en moeilijk hanteerbare geluidsappara-
tuur was een goed geïsoleerde studio nodig. Omdat 
er vrijwel geen filmindustrie in ons land bestond 
op het moment dat de zwijgende film van het doek 
werd gevaagd, zou alles van de grond af moeten 
worden opgebouwd. Geschoold personeel daar-
voor ontbrak. En niemand, zelfs LCB niet, slaagde 
er aanvankelijk in een financier te vinden die bereid 
was een dergelijk riskant project te steunen, zeker 
niet na de beurskrach van oktober 1929. 

MISLUKKINGEN
Terwijl Barnstijn noodgedwongen zijn kruit voor 
de productie droog houdt en experimenteert met 
nasynchronisatie, is hij van een afstand getuige 
van een reeks jammerlijke mislukkingen. Ze spe-
len zich af in het eerste halfjaar van 1933, als de 
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Boven: Jan van Ees, Willy Castello en Johan Kaart zijn De Jantjes (1934)
Rechts: Alex Benno, oorspronkelijk producent van De Jantjes, hier omstreeks 
1925 met actrice Annie Bos, Hollandia-ster uit de zwijgende periode.

inhoud

opkomst van het Nazi-dom en de leegloop van 
de studio’s van de UFA in Neu-Babelsberg bij ons 
de mogelijkheid scheppen om het tekort aan vak-
manschap met buitenlandse krachten aan te vul-
len. In de duinen bij Monster wordt een studio ge-
bouwd door Adhemar Ryckaert, die een foto- en 
filmbedrijf heeft in Den Haag. Hij wil Nederland-
se sterren als Truus van Aalten en Lien Deyers 

terug halen uit Duitsland. Maar Ryckaert wordt 
zelf emigrant als blijkt dat hij geen geld heeft om 
de aannemer te betalen. De halfvoltooide studio 
wordt afgebroken.

Met belangrijk meer kapitaalkracht installeert 
Philips eigen geluidsapparatuur in een filmstu-
dio te Eindhoven. Willem van Oranje,  de eerste 
speelfilm van Philips Cinésonore, wordt tevens 
de laatste. De productie wordt een gebed zonder 
eind door de amateuristische opzet en het gebrek 
aan ervaring van de in avant-gardekringen bewon-
derde regisseur Jan Teunissen (die later het Dietse 
bloed al te letterlijk zal nemen en tijdens de bezet-
ting leider wordt van het Filmgilde).

DE JANTJES
De derde mislukking dreigt in Duivendrecht, 

waar Cinetone wordt ingericht door de gebroe-
ders Isidoor en Jules Biedermann. Zij waren, net 
als Philips, als vanzelf bij de geluidsfilm aangeland 
via de fabricage van gloeilampen, schijnwerpers, 
grammofoonplaten en radio’s. In de tot studio ver-
bouwde chemische fabriek ‘Oranje’ start de verfil-
ming van Herman Boubers toneelspel De Jantjes.
Halverwege is het geld op. Wanhopig wordt naar 
een nieuwe financier gezocht.

Loet C. Barnstijn komt eindelijk aan slag. Op 
een dag in november van het jaar 1933 begeeft hij 

https://www.youtube.com/watch?v=5W392vgxw_M
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zich naar de Duivendrechtsekade om bij de Bie-
dermannen te aanschouwen wat er tot dusver van 
De Jantjes is terechtgebracht. In Cinetone heerst 
een nerveuze stemming onder alle betrokkenen. 
Producent Alex Bonefang, die zich Benno noemt, 
heeft de meeste reden om zenuwachtig te zijn. 
Bij diverse bioscoopdirecteuren heeft hij rond de 
40.000 gulden losgepeuterd voor deze film, zijn 
eerste productie sinds zijn gloriedagen in de tijd 
van de zwijgende film. Het maatschappijtje dat De 
Jantjes produceert heeft hij Hollandia genoemd, in 
de hoop dat het succes van de toenmalige Filmfa-
briek Hollandia zich zal herhalen. Maar met een 
halve film in de hand heeft Benno letterlijk alle 
krediet verspeeld.

AKOS FARKAS
Ook de Biedermannen houden hun hart vast, 

want wie zal straks de studiohuur betalen? Niet 
minder precair is de situatie voor regisseur Jaap 
Speijer, productieleider Leo Meijer en cameraman 
Akos Farkas. Alle drie hebben zij het Duitsland 
van Hitler de rug toegekeerd en hun broodwinning 
in het door werkloosheid geteisterde Nederland 
staat op het spel als De Jantjes een fiasco wordt. 
Akos Farkas moet bovendien het sterke vermoe-
den hebben gehad dat het mis zou gaan met de 
nog steeds niet in vertoning gebrachte Willem van 

Oranje. Hij had bij de Eindhovense productie zijn 
Nederlandse debuut gemaakt als ‘de cameraman 
van Pabst’, een misvatting in de pers, die volgens 
boze tongen door Akos Farkas eerder in de hand 
was gewerkt dan ontkracht. Nikolaus Farkas was 
door de grote Pabst uitverkoren om Don Qui-

chotte te fotograferen Akos was een cameraman 
met veel minder ervaring. Van Willem van Oranje 
was hij rechtstreeks naar De Jantjes overgestapt. 
Hij begrijpt: met één productie gestrand op ama-
teurisme én een tweede op gebrek aan geld is de 
impasse compleet. Maar de redding is nabij. Wat 
Bamstijn in de projectiezaal van Cinetone ziet, be-
valt hem. Hij herkent het authentieke volkssenti-
ment, de lach en de traan, en beseft dat het plezier 
waarmee de acteurs hun moerstaal spreken, wel 
op het publiek móet overslaan. Hij verklaart zich 
bereid de 30-duizend gulden te betalen die voor 
de voltooiing van De Jantjes nodig is. LCB wordt 
co-producent, samen met Benno, ook al liggen 
diens contracten met de bioscoopdirecteuren hem 
zwaar op de maag. De oplossing voor dit probleem 
komt van Nico Ortje, de reiziger van LCB’s Stan-
daard Film. Hij trekt het land door met een dikke 
portefeuille en stelt de theaterexploitanten voor 
de keus: geld terug of een nieuw contract waarbij 
in winst of verlies wordt gedeeld. Vrijwel zonder 
uitzondering kiezen allen voor het laatste.

Ze hebben goed gegokt, want met De Jantjes 
(fragment) wordt de zilvervloot binnengehaald. 
Vanaf de première, begin februari 1934 in Tus-
chinski, stroomt het publiek toe. De opwinding 
in de filmwereld is groot. Als zelfs een film met 
opvallende beginnersfouten als De Jantjes een suc-

Loet C. Barnstijn in zijn kantoor aan de Hoefkade in Den Haag.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hf6-cP_1JwE
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ces wordt, is de toekomst van de Nederlandse ci-
nematografie toch wel verzekerd? Niemand praat 
meer over de vaderlandslievende film van Teunis-
sen die een maand tevoren aan de kassa ten onder 
was gegaan.

Loet Barnstijn verdient om en nabij de twee ton 
aan De Jantjes. Zonder aarzelen sluit hij een jaar-
contract af met Leo Meijer en Jaap Speijer  voor 
vier nieuwe films. Farkas mag ook meedoen, maar 
voor Benno is in de plannen van LCB geen plaats. 

Deze kampioen van de volkse film gaat een verbin-
tenis aan met de heren Sprecher en De Groot van 
het Rotterdamse filmverhuurkantoor Monopole, 
die onder het motto ‘leve de lol’ door willen gaan 
met Jordaancomedies en soldatenkluchten (Bleeke 
Bet, Oranje Hein. De Big van het Regiment).

LCB zoekt het hogerop. Loet C. Barnstijn was 
allerminst behept met een fijnzinnige culture-
le smaak. Ook hij placht tegen zijn vakbroeders 
te zeggen dat een film pas echt geslaagd was ‘als 

de mensen in hun broek plassen van het lachen’. 
Maar afgezien van persoonlijke smaken en voor-
keuren wist hij maar al te goed, dat de standing en 
respectabiliteit die hij in al zijn zaken nastreefde, 
niet gediend zouden zijn met een serie platvloerse 
volkscomedies. Wat Jaap Speijer echter in een half 
jaar tijd afleverde met Malle Gevallen en De Fa-
milie van mijn Vrouw ging gevaarlijk die kant op, 
ook al was ervoor gezorgd dat beide comedies zich 
afspeelden in de hogere standen.

G. Chrispijn-Mulder, Mary Smithuizen en Sylvain Poons in De Familie van mijn Vrouw (1936)Roland Varno,  Annie van Duyn, Johan Kaart, Enny Meunier, Louis Borel en Jopie Koopman in Malle gevallen (1934)

https://www.youtube.com/watch?v=Z209e1VXLcE
https://www.youtube.com/watch?v=Z209e1VXLcE
https://www.youtube.com/watch?v=S5uqpGlcoJU
https://www.youtube.com/watch?v=2W-vuAvmX3U
https://www.youtube.com/watch?v=MmYkgfbB3-Y
https://www.youtube.com/watch?v=0E4_0VCWV5A
https://www.youtube.com/watch?v=0E4_0VCWV5A


FILM FUN 63 Maart 2019

inhoud

23

Met zijn bekende bravoure 
adverteerde LCB:

‘Het Bureau voor Film-Suc-
ces-Contróle-Statistiek meldt 
1134 bodemschokken in het 
laatste halfjaar. Dat klopt: 162 
vertoningsweken beleefde Mal-
le Gevallen; 162 weken van la-
chorkanen om Malle Gevallen 
deden de theaters trillen, De 
Familie van mijn Vrouw: de ‘ge-
leerden’ zijn het niet eens, maar 
het publiek amuseert zich toch.’

Dat laatste was tegen beter weten in. Malle Ge-
vallen mocht dan uit de kosten zijn gekomen, bij 
De Familie van mijn Vrouw: bleef het publiek in 
groten getale weg. Zelfs een kritiekloos blad als 
Het Weekblad voor Cinema en Theater voelt zich 
geroepen tot een giftig anoniem stukje, waarin de 
hoop wordt uitgesproken dat dit de laatste slechte 
film van Jaap Speijer zal zijn. Het is allemaal ‘knud-
de met de klep toe’ wat er gepresenteerd wordt in 
de vaderlandse filmindustrie. ‘Ze doen hun best, 
maar je kunt het vaak in hun films niet merken.’ 

JAAP SPEIJER
Loet Barnstijn was al eerder tot de conclusie 

gekomen dat het zo niet verder ging. Midden in 

de voorbereidingen voor de prestigeproductie 
Merijntje Gijzen’s Jeugd wordt Speijer ontslagen. 
Voor deze Duitse Nederlander moet het ontslag 
een extra bittere bijsmaak hebben gehad, omdat 
hij de man was die de avonturen van Merijntje als 
geschikte filmstof bij Barnstijn had aangedragen. 
Tijdens een jarenlang verblijf in Berlijn had Speijer 
met tientallen goedkope films een carrière van 
enige betekenis opgebouwd en voor hij naar Am-
sterdam terugkeerde had hij A.M. de Jong bena-
derd voor een optie op Het Verraad. De Brabantse 
schrijver was daar niet op ingegaan: hij was wijs 
geworden door vroegere ervaringen met ‘film-
fantasten’ zoals hij de optiejagers en aanverwante 
avonturiers betitelde. Toen LCB bij hem aanklop-

te, bezweek hij echter voor het 
gezag dat de Haagse filmprodu-
cent op zijn medemensen uit-
straalde.

De Jong: ‘LCB had iets Ame-
rikaans over zich, maar niet in 
onsympathieke mate. Hij sprak 
rustig en zakelijk, vermeide zich 
niet in brallende eigenlof of een 
tentoonstelling van grote plan-
nen. Hij liet geen millioenen 
voor mijn ogen schemeren.’ 
Het citaat is uit Merijntje in 

Filmland, waarvan de laatste herdruk kort na de 
oorlog is verschenen bij de Republiek der Letteren. 
Nogal wat feiten en namen blijven in dit vermake-
lijke boekje onvermeld, vermoedelijk om iemand 
als Speijer, die nu eenmaal geen hoogvlieger was, 
zoveel mogelijk te sparen. Maar met behulp van 
brieven van en aan De Jong, die worden bewaard 
in het Letterkundig Museum, is een gedeeltelijke 
reconstructie mogelijk.

Speijer, wiens contract met LCB nog maanden 
te gaan had, voelde al nattigheid toen de opnamen 
voor De Familie van mijn Vrouw nauwelijks achter 
de rug waren. Hij vergezelt Barnstijn als deze op 
een zondagmorgen in de herfst van 1934 in zijn Mi-
nerva naar Bilthoven rijdt voor onderhandelingen 

Jaap Speijer ‘een onwaarschijnlijk doch waar verhaal’ A.M. de Jong

https://www.youtube.com/watch?v=0E4_0VCWV5A
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met A.M., die daar woont aan de Ruysdaellaan.
Zodra LCB ‘even de kamer uit is’, zo vertelt de 
schrijver, maakt de regisseur van de gelegenheid 
gebruik om er bij hem (De Jong) op aan te dringen, 
in het contract uitdrukkelijk te laten opnemen dat 
hij (Speijer) de film zou regisseren. ‘Ik had er niets 
op tegen’, voegt De Jong eraan toe. Hij vermeldt 
niet dat in het uiteindelijke contract wordt be-
paald dat een regisseur zal worden aangewezen 
die voor beide partijen aanvaardbaar is. In januari 
van het volgende jaar, als De Jong zijn voorschot 

van 500 gulden heeft ontvangen en al bijna klaar 
is met het scenario, wordt Speijer ongeduldig. In 
zijn gebrekkige Nederlands schrijft hij een aange-
tekende brief aan Barnstijn:

‘Beleefd verzoek ik u mij te willen mededelen, 
waneer u denkt, dat u de film Merijntje Gijzen’s 
Jeugd, welke ik bij u te insceneren heb, te maken, 
daar ik gaarne mijn disposities daarop zou willen 
treffen. Ook geef ik u ter overweging, zoolang mijn 
contract met u loopt, mij de voorarbeid voor het te 
maken manuscript dezer film reeds te laten maken, 

daar die zeer moeilijk en tijdrovend zijn.’
Barnstijn stuurt een afschrift van de brief aan De 

Jong, die op zijn beurt laat weten niets voor Speijers 
aanbod te voelen. De regisseur krijgt vervolgens 
van LCB te horen dat hij wegens onbekwaamheid 
niet voor de regie van deze of volgende films in aan-
merking komt. Het contract wordt niet verlengd.

Terwijl dit drama uit het leven van een filmer onge-
merkt aan het bioscooppubliek voorbij gaat, roert 
Barnstijn de trom voor langgekoesterde plannen. 
De bouw van Filmstad wordt in januari 1935 aan-
gekondigd. Drie opnamehallen, in volgorde van 
grootte vernoemd naar Wilhelmina (21 x 36 meter 
vloeroppervlak), Emma (20 x 25) en Juliana (12 x 
18), zullen verrijzen op het landgoed Oosterbeek, 
aan de rand van Den Haag op Wassenaars grond-
gebied. De kantoren van Barnstijns vele NV’s zullen 
worden ondergebracht in het 17e-eeuwse landhuis, 
laatstelijk bewoond door de Amerikaanse gezant. 
Een financier is gevonden in de gewichtige per-
soon van Hubertus Mahler van Mahlers Bank 
(later Slavenburgs Bank). Deze commissionair in 
effecten was destijds als een van de velen aange-
zocht voor de aanvullende financiering van De 
Jantjes, waarvoor hij toen feestelijk had bedankt. 
Nadat de kassa voor LCB had gerinkeld, was Mah-
lers belangstelling voor het filmwezen aanzienlijk 

Het buitenhuis Oosterbeek 
in volle glorie, omstreeks 
1953. Rechts is nog juist de 
aanbouw van de filmstudio 
te zien. De schoonheidscom-
missie had blijkbaar een 
oogje dichtgeknepen.



FILM FUN 63 Maart 2019

inhoud

25

toegenomen. Al gauw deden verhalen de ronde 
dat Barnstijn een eigen studio ging bouwen, om-
dat hij ruzie had gekregen met de Biedermannen 
van Cinetone, waar alle vorige Barnstijn-films wa-
ren gedraaid. Om te kunnen voldoen aan de vraag 
naar studioruimte van andere producenten had-
den zij een tweede opnamehal gebouwd, daarmee 
Barnstijn de wind uit de zeilen nemend. Deze had 
de eerste hal doorlopend gehuurd, uit monopolie-
zucht.

Het is de vraag of LCB onder andere omstandig-
heden van de bouw van Filmstad zou hebben afge-
zien. Alles wijst erop, dat hij zich zorgvuldig had 
voorbereid op de stichting van een filmindustrie 
naar het model van de Amerikaanse studio’s, waar 
productie en exploitatie van de films in één hand 
werden gehouden. Barnstijn wilde zijn eigen films 
maken in een eigen studio, om ze vervolgens via 
eigen distributiekanalen te vertonen in eigen bio-
scopen. Omdat hij geen theaters bezat, moesten ze 
worden gebouwd. Vijftig ‘eenvoudige’ bioscopen 
zouden verspreid over het hele land worden neer-
gezet, een plan dat in z’n aankondiging is blijven 
steken. Het studio-complex alleen al kostte drie ton.

Binnen vier maanden was Filmstad klaar. De 
pronkstukken van de technische uitrusting waren 
twee grote auto’s van Tobis-Klangfilm, waarin de 

hele installatie voor de geluidsopnamen was on-
dergebracht. Tijdens de binnenopnamen stonden 
de wagens in een corridor tussen de Wilhelmina- 
en de Emmahal. Leo Meijer krijgt de dagelijkse 

leiding in de studio en Akos Farkas, die later zal 
trouwen met LGB’s dochter Charlotte, wordt vas-
te cameraman. Hij krijgt de beschikking over twee 
Debrie-camera’s en een elektrische kraan, die tot 

Barnstijn ontvangt gasten in zijn nieuwe kantoor in Filmstad.
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een hoogte van acht meter reikt. Cinetone heeft 
zo’n kraan niet, en evenmin heeft Cinetone dub-
bele vloeren en driedubbele muren, de tussen-
ruimten opgevuld met geluiddempend materiaal. 

MONDSCHEIN
Tot zijn teleurstelling krijgt A.M. de Jong, die 

zijn scenario voor Merijntje Gijzen’s Jeugd al lang 
en breed heeft ingeleverd, van Barnstijn te horen 
dat hij voorlopig niet aan de beurt is. Merijntje 
moest het visitekaartje van de firma worden, wat 
een langdurige voorbereiding noodzakelijk maak-
te. Er zou nu eerst snel een andere film worden 
gemaakt, ‘die er niet zozeer op aan kwam, een 
speurdersgeschiedenis, waarmee ze even een bom 
duiten verdienen zouden . . . ‘ (De Jong).

Het speurdersverhaal in kwestie is Het Myste-
rie van de Mondschein Sonate, waarmee Willy 
Corsari de eerste prijs had gewonnen in een door 
de Haagsche Post uitgeschreven feuilletonprijs-
vraag. Het eerste product van Filmstad zou het 
stempel Nederlands Fabrikaat met ere moeten 
dragen. Dit keer geen buitenlandse regisseur, geen 
‘Sjaumtaart’ zoals de Duitse immigranten werden 
genoemd, maar een echte Hollander die verstand 
had van acteursregie. Cees Laseur leek een goede 
keus. Zijn belangstelling voor de film had hij be-
wezen door zijn actieve aandeel in het werk van de 

Filmliga. Als leider van het Centraal Toneel was hij 
voorvechter van een ingehouden stijl van acteren 
die geknipt was voor de film.

Als de filmploeg in de zomer van 1935 neerstrijkt 
op het landgoed Oosterbeek ontstaat als bij to-
verslag de gewenste ambiance. Een verslaggever 
van Het Nieuwe Weekblad voor de Cinematogra-
fie tekent de sfeer in treffende bewoordingen. ‘In 
het park bij de ingang vertonen zich vreemde ver-

schijningen: filmhongerigen, trotse vaders met 
filmjongens, moeders met honnig-gekapte filmdi-
va’s in den dop, schoonheidskoninginnen … vier 
acrobaten vertonen halsbrekende salto’s tussen de 
madeliefjes op het gazon.’ Er is zelfs een man ‘met 
een borstkas behaard als een wintervest’ die zich 
aanmeldt voor het geval er een tarzan nodig is. In 
de kantine op de eerste etage keurt Hugo de Groot 
orkestleden en jeugdige beauties in kleurige, zo-
merse kledij verspreiden zich over de kantoren.’

Cees Laseur, volslagen onbekend met de eisen 
die de filmregie stelt, krijgt het intussen hard te 
verduren. Het materiaal dat hij aflevert kan niet 
tot samenhangende scènes worden gemonteerd 
en tijdens de opnamen in de Wilhelmina-hal is de 
sfeer om te snijden.

Na ongeveer een week grijpt LCB krachtdadig 
in. In de kranten verschijnt een kort bericht dat 
Laseur ‘wegens verplichtingen elders’ niet in staat 
is de regie van Het Mysterie van de Mondschein 
Sonate te voeren. Ook acteur Joan Remmelts, die 
de hoofdrol van inspecteur Lund zou spelen, ziet 
zijn contract geannuleerd. Hij wordt vervangen 
door Louis de Bree. 

De nieuwe regisseur wordt Kurt Gerron (eigen-
lijk: Gerson), die in anderhalf jaar tijd zeven amu-
sementsfilms had afgeleverd en na zijn vlucht uit 
Duitsland in Parijs en Wenen had gewerkt.

Medewerkers aan Het Mysterie van de Mondschein Sonate. Op de voorste rij 
van links naar rechts: Wiesje van Tuinen, Enny Meunier, Akos Farkas (met 
aktentas), Leo Meyer en Willy Corsari. Tussen Farkos en Meyer staat Annie 
Verhulst. Tussen Farkas en Meunier staat Kurt Gerron.

https://www.youtube.com/watch?v=i2hxMXAOgB4
https://www.youtube.com/watch?v=i2hxMXAOgB4
https://www.youtube.com/watch?v=AWPvx1KPA9Y
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OPTIMISME
Onder de professionele hand van Kurt Gerron, 

die van oordeel is dat bij de film ‘lauter Verrückte’ 
werken, keert het optimisme in Filmstad terug. Bij 
de opnamen wordt niet meer geschreeuwd, alles 
gaat snel en efficiënt. De nogal dikke Gerron laat 
zich ‘pappie’ noemen en draagt als talisman een 
beeldje van een olifant met zich mee. Deze ‘Sjaum-
taart’ houdt van een grapje. Als hij zijn beroem-
de combinatie van rumba en buikdans ten beste 
geeft, gaat het studiopersoneel gegarandeerd plat. 
Tot Gerron roept: ‘Nah, Kinder, wieder an die Ar-
beit.’

In vijf weken is Gerron met de film klaar, van de 

eerste opname tot de eerste volledige kopie. Loet 
C. Barnstijn glimt van trots: zó moeten films wor-
den gemaakt. Jammer genoeg doet Het Mysterie 
van de Mondschein Sonate het slecht aan de kassa, 
vermoedelijk omdat men in de haast vergeten is 
dat een detective story spannend moet zijn. Deug-
de het scenario niet, of was de rolbezetting ver-
keerd? Willy Corsari houdt het op het laatste: ‘Ik 
was destijds jong en onervaren, natuurlijk verguld 
dat men een film naar een boek van me maakte, en 
heel tevreden met de oorspronkelijke bezetting. 
Ik ben naar Parijs gegaan en toen ik terug kwam 
ontdekte ik tot mijn ontzetting, dat mijn jonge 
inspecteur nu werd gespeeld door een oudere ac-
teur (Louis de Bree) en dat er in plaats van Mien 

Het Mysterie van de Mondschein 
Sonate.

Links: De film heeft een deftige 
uitstraling. Er wordt gehandkust  
(Louis Saalborn en Wiesje van Tui-
nen), men woont in fraaie villa’s en 
bezoekt balletvoorstellingen. Ook 
chique: de komische noot wordt 
in handen gelegd van een Duitse 
dienstbode (Claire Clairy).

Rechts: Regisseur Kurt Gerron 
poseert met de balletgroep, 
bestaande uit leerlingen van de 
balletschool van Darja Collin, die 
zelf als partner Egon Karter heeft 
in de openingsscène van de film 
(integraal te zien op YouTube)

Onder: Advertentie in De Helder-
sche Courant (14-11-1935).
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(Duymaer van Twist) een actrice rondliep, van het 
begin af aan met een gezicht van: IK ben de moor-
denares. Als Leo Meijer enig begrip had gehad zou 
hij die bezetting nooit hebben goedgekeurd. Maar 
ja . , . ik herinner me, dat ik met Meijer zat te kij-
ken naar een meisje dat danste ~ ze was op een 
danscursus met het dochtertje van vrienden. Ik zei 
toen: dat meisje moet aan de film gaan en Meijer 
lachte me uit. Dat meisje was Audrey Hepburn. 
Wat Gerron betreft . . . die dikkerd verbeeldde zich 
heel wat, maar presteerde niets. Kortom, het was 
alles een stuntelig gedoe.’

Bij de première in november 1935, een maand 
na de officiële opening van Filmstad, waren de cri-
tici heel wat milder in hun oordeel, en niet zonder 
reden. Wie de Het Mysterie van de Mondschein So-
nate met zijn levendige découpage vergelijkt met 
het houterige, slepende kluchtwerk van De Fami-
lie van mijn Vrouw ziet de vooruitgang. Henrik 
Scholte schreef in het blad Filmliga: ‘ “Mondschein 
Sonate” bewoog zich op het internationaal reeds 
zo geperfectioneerde gebied der detectivefilms, 
maar zij deed dat onder Kurt Gerron’s regie stellig 
zeer verdienstelijk en met bijna on-Nederlandse 
gratie. De prachtige outillage van Loet Barnstijn’s 
Filmstad deed de rest.’
Gedurende de winter 1935/1936 blijft het grieze-
lig stil in Filmstad. A.M. de Jong hoort niets van 

Barnstijn, met wie hij eerder toch zulke prettige 
gesprekken heeft gevoerd over de toekomst van 
de Nederlandse filmindustie in het algemeen en 
die van Barnstijn en De Jong in het bijzonder. 
LCB zocht een dramaturgisch leider en letterkun-
dig adviseur, De Jong stelde zich beschikbaar. De 
neerslag van hun conversatie is te vinden in een 
brief die de schrijver in januari 1935 aan LCB had 
geschreven: ‘Over u heeft men mij gesproken als 
een genadeloos zakenman die zijn voordeel zoekt 
en onbekommerd over anderen heenloopt. Ik 
weet niet hoe het komt, maar die indruk heb ik 
van u niet kunnen krijgen’. Integendeel, De Jong 
heeft van de Haagse producent de indruk van ‘een 

zakenman in grote stijl’ met wie ik graag in een be-
langrijke positie zou willen samenwerken om van 
de Nederlandse film het beste te maken, wat onder 
de gegeven omstandigheden mogelijk is.’

Hij zet vervolgens uiteen hoe hij zijn toekom-
stige positie in Filmstad ziet. A.M. wil zelf de be-
langrijkste draaiboeken schrijven en andere onder 
zijn toezicht laten schrijven. Bovendien zou hij als 
tussenpersoon kunnen dienen bij de contacten 
van het bedrijf met de grote pers.

GEHARREWAR
Er is nu ruim een jaar verstreken en van de scho-

ne plannen dreigt niets te komen. Het scenario 
voor Merijntje Gijzen’s Jeugd is in eerste instantie 
door LCB afgekeurd. Eindelijk, na maandenlang 
geharrewar en de tussenkomst van de Weense 
scenarioschrijver Dr. Goldberg, komt er schot in 
het project. De eindversie wordt door De Jong in 
twee dagen geschreven en eind mei kunnen de op-
namen beginnen.

Kurt Gerron wordt opnieuw aangezocht als re-
gisseur, met volledige instemming van De Jong 
die zelf aan de productie wordt toegevoegd als 
dialoogleider en specialist in Brabantse zaken. Op 
een dorpstoneel in Hoogstraten, vlak over de grens 
met België, ontdekt de schrijver in Marcel Krols 
de ideale Merijntje. Zelf neemt hij, op aandringen 

Buitenopnamen voor Merijntje Gijzen’s Jeugd in de westhoek van Noord-Bra-
bant. Op de voorgrond Marcel Krols, uiterst links Kurt Gerron. 



FILM FUN 63 Maart 2019

inhoud

29

van Gerron, de belangrijke rol van de pastoor voor 
zijn rekening. Op het terrein van Filmstad, onder 
de oeroude linden, worden de hut van de Kruik en 
het huis van Janekee gebouwd. Tijdens de Pink-
sterdagen, als er toch niet gefilmd wordt, zijn de 
wonderbaarlijke bouwsels tegen een geringe ver-
goeding door het publiek te bezichtigen.

Loet C. Barnstijn ontpopt zich als een voorbeel-
dig producent. ‘Hij kwam zelden of nooit in de 
studio’, schrijft De Jong, ‘bemoeide zich niet met 
het draaien, maar ontbrak nooit in de projectieka-
mer. Hij merkte dingen op, die wij niet meer za-
gen, omdat je al werkende, schrijvende, pratende 
en repeterende tenslotte doodgekeken raakt op de 
resultaten en vaak niet meer ziet, dat er hier en 
daar een kapitale fout zit. Maar LCB kwam er fris 
voor, had een scherpe blik en een verstandig oor-
deel en maakte opmerkingen die hout sneden . . .’

Barnstijn neemt bovendien beslissingen die 
geld kosten. Als de ploeg naar Bergen op Zoom 
vertrekt om op lokatie te draaien en slecht weer 
voor een aanzienlijke budgetoverschrijding zorgt, 
wordt een suggestie van Gerron dat het misschien 
beter is naar Den Haag terug te keren, lachend af-
gewimpeld: op een paar gulden komt het niet aan. 

 Merijntje Gijzen’s Jeugd wordt een succes, zowel 
bij het publiek als bij de kritiek. Maar het succes 

komt te laat en de winst is te klein. Nog geen drie 
jaar na de bonanza van De Jantjes verliezen de fi-
nanciers hun belangstelling voor de Nederlandse 
film, die blijkbaar toch geen goudmijn is. Het lukt 
LCB niet een nieuwe productie van de grond te 
krijgen. Huib Mahler van Mahler’s Bank is vol-
strekt niet geneigd zijn geld in dit al te roerend 
goed te steken en dringt erop aan, het studiocom-
plex zoveel mogelijk te verhuren. 

In de jaren tot de Tweede Wereldoorlog gaat de 
concurrentie in Filmstad aan de slag met Oranje 
Hein (Sprecher en De Groot),  Op een Avond in 
Mei (regie: Jaap Speijer) en de nationale film Veer-
tig Jaren over het 40-jarig regeringsjubileum van 
Koningin Wilhelmina. Geen van alle worden het 
grote successen. Barnstijn kreeg gelijk toen hij zijn 
teleurstelling over de uitkomst van zijn ambitieu-
ze plannen uitsprak: ‘Ons publiek krijgt het crême 
de la crême van de wereldfilmmarkt te aanschou-
wen en het is daarmee verwend. Tot nadeel van 
de Nederlandse film. Want men verlangt van een 
land, waar nu enkele jaren lang, onder betrekkelijk 
moeilijke omstandigheden films worden geprodu-
ceerd, dezelfde resultaten, die bereikt kunnen wor-
den in landen met enorme afzetgebieden, langdu-
rige ervaring en grote, financiële organisaties.’

Ondanks de oprichting van een smalfilmafde-
ling vallen er ontslagen onder het vaste personeel 

Boven: schrijver A.M. de Jong als pastoor en Marcel Krols als Merijntje in  
Merijntje Gijzen’s Jeugd.

Onder: opname voor Een Avond in Mei. Akos Farkas achter de camera, links 
regisseur Jaap Speijer. Staand: acteur Adolphe Engers.

https://www.youtube.com/watch?v=H3AdO_jdmf4
https://www.youtube.com/watch?v=H3AdO_jdmf4
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gedurende lange perioden van leegstand. De be-
drijvigheid in Cinetone is aanzienlijk groter, want 
Filmstad is, met zijn prachtige outillage, een dure 
studio. Filmstad, kortom, is een mislukking. 

NAAR AMERIKA
    Barnstijns Standaard Film blijft intussen het be-
langrijkste onafhankelijke verhuurkantoor van het 
land. In het voorjaar van 1940 — Nederland is ge-
mobiliseerd — stapt LCB of er niets aan de hand is 
op de boot naar Amerika voor zijn jaarlijkse inkoop. 
Hij reist met de Rex, een Italiaanse stomer. ‘De Ita-
lianen zijn goede vriendjes met de Duitsers en voor 
de Engelsen of Amerikanen ben ik niet bang’, zegt 
hij bij het afscheid van zijn familie. Op 10 mei 1940 
zet Barnstijn voet aan wal in New York. Amerika 
zou zijn nieuwe vaderland worden.

In Filmstad blijft het stil, tot in de herfst van 1941 

een omvangrijke Duitse filmploeg in Nederland 
arriveert. Ze nemen bezit van de de Cinetone-stu-
dio in Amsterdam en van Filmstad  in Wassenaar, 
voor de monsterproductie Rembrandt, later ook 
bekend als Ewiger Rembrandt. Onder leiding van 
regisseur Hans Steinhoff (Hitlerjunge Quex), die 
met zijn hele troep van Terra-Film intrekt in het 
Amstel Hotel, wordt gewerkt aan een nieuwe in-
terpretatie van Rembrandts kunstenaarsschap: de 
beroemde schilder wordt voorgesteld als een edel-
germaan die door listige streken van joodse geld-
wolven ten gronde wordt gericht.

‘UFA FILMSTAD DEN HAAG’
Nog voor de première op 6 oktober 1942 in 

het Rembrandt Theater in Amsterdam komt de 
Gleichstaltung van de Duitse filmindustrie tot 
stand. Terra-Film wordt met andere maatschap-

VOOR en NA

https://www.youtube.com/watch?v=syGcd6uByOU
https://www.youtube.com/watch?v=ahJFwdT5fLQ
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pijen ingelijfd bij de UFA, die nu de studio’s in 
Nederland in bezit neemt en omdoopt tot ‘UFA 
Filmstad Den Haag’ en ‘UFA Filmstad Amterdam’.

In Den Haag worden met inbegrip van Rem-
brandt veertien films gemaakt Terra-Film maakt 
plaats voor Berlin-Film met als voornaamste re-
gisseur Johannes Meyer, die met een reeks on-
werkelijke films licht amusement aflevert voor het 
Duitse thuisfront. In zijn films bestaat de oorlog 
niet.  

GRUWEL
Voor de mensen die de oprichting en de eerste 
stappen  van Filmstad hadden meegemaaakt en 
mogelijk gemaakt, was de oorlog een gruwelijke 
werkelijkheid. Voor de joodse productieleider en 
studiochef Leo Meijer was er geen plaats meer. 
Hij overleed in het begin van de oorlog. Een hart-
infarct volgens sommigen; zelfmoord, zeggen an-
deren.

Kurt Gerron werd in 1943 in Amsterdam opge-
pakt en via Westerbork naar Theresiënstadt gede-
porteerd. Daar regisseerde hij in opdracht van de 
nazibonzen een ‘documentaire’ die onder de titel 
Der Führer schenkt den Juden eine Stadt een op-
gepoetst beeld van het kamp geeft, voor vertoning 
aan functionarissen van het Rode Kruis. We weten 
niet of hij de opdracht had kunnen weigeren, maar 

In Filmstad tijdens de Duitse bezetting. Boven: opnamen in de Wilhelmina-hal, die nu Studio 
1 werd genoemd. Onder: de timmerwerkplaats, waar aan decors wordt gewerkt.

Hierboven: Uit het fotoalbum (collectie ‘Eye’  Filmmuseum’) 
van een Nederlandse medewerker van filmstad, die met 
enige humor een lijst samenstelde van de totale Duitse 
productie.  Na de Terra-films Rembrandt, Die Goldene Spinne 
en Fronttheater (regie Arthur Rabenalt) kwam een andere 
UFA-maatschapij, Berlin-Film, naar Den Haag voor een reeks 
onbetekenende amusementsfilms. Meestal werden in Den 

Haag alleen de binnenopnamen gedraaid, de films 
waren bestemd voor het Duitse thuisfront dat in 
die moeilijke tijden tot elke prijs vermaakt diende 
te worden. In drie van de films was de vrouwelijke 
hoofdrol voor Magda Schneider, de moeder van 
Romy: Ein Mann für meine Frau (ook bekend als 
Ich suche einen Mann, Bei Uns in Bainingen (later 

bekend als Die heimliche Bräute) en Eines Tages.
De laatste film was niet Das fremde Leben, maar 
Rätsel der Nacht, die wegens de Duitse capitulatie een 
onvoltooid werk dreide te worden, maar die in 1951 in 
de DDR werd voltooid en vervolgens vergeten.

https://www.youtube.com/watch?v=iwZKSkjfr3w
https://www.youtube.com/watch?v=NE5vKyMOUcI
https://www.youtube.com/watch?v=IYOhYmd1zsE
https://www.youtube.com/watch?v=JBBNDtC1LD4
https://www.youtube.com/watch?v=Ax9Qv3dA9so
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als hij uit lijfsbehoud handelde was dat tevergeefs. Samen met anderen die 
aan de film hebben gewerkt, werd hij na de voltooiing ervan in Auschwitz 
vermoord. De BBC maakte in 2002 een documentaire over Gerron, Priso-
ner of Paradise.

Adrianus Michiel de Jong werd in 1943 in de deuropening van zijn 
woning in Blaricum door Nederlandse SS-ers doodgeschoten. Hij was een 
van de slachtoffers van de Silbertanne-terreur.

Jaap Speijer vluchtte naar Nederlands Oost-Indië waar hij door de Ja-
panners werd geïnterneerd. Hij overleefde het kamp. Na zijn terugkeer in 
Nederland maakte hij in 1949 Een Koninkrijk voor een Huis. Hij overleed 
in september 1952.

Akos Farkas overleefde de oorlog als onderduiker. In 1951 emigreerde 
hij met zijn vrouw naar Canada om tenslotte in New York werk te vinden 
als cameraman, hoofdzakelijk voor tv-commercials. Tijdens een opname, 
hangende onderaan een helikopter, kreeg hij uitlaatgassen naar binnen. Hij 
stierf in 1971 aan een daaruit voortvloeiende longziekte.

Toen Loet Barnstijn na de bevrijding berooid in Nederland terugkeer-
de, was hij 65 jaar oud. Hij diende een verzoek tot schadeloosstelling en 
rechtsherstel in, maar tevergeefs. Een lichtpuntje: Standaard Film herrees, 
dankzij directrice Antoinette Wildenburg die bij de intocht van de Duitsers 
alle Amerikaanse films had verstopt in de kelder van het Haagse hoofd-
postkantoor. Al op Dolle Dinsdag kon zij de eerste boekingen noteren.

Barnstijn was niet van plan in Nederland te blijven. Hij scheidde van zijn 
tweede vrouw, hertrouwde met een Amerikaanse en verkocht Standaard 
film in 1951. Twee jaar later, op Eerste Kerstdag 1953, overleed hij in zijn 
woonplaats Great Neck, op Long Island.

Boven: Kurt Gerron in Westerbork. 

https://www.youtube.com/watch?v=FFaDB7zx4pI
https://www.youtube.com/watch?v=FFaDB7zx4pI
https://www.youtube.com/watch?v=dDDG7LUJv6I
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BOMMEN OP FILMSTAD
Filmstad is grotendeels van de aardbodem ver-

dwenen. In 1944 kwam er een einde aan de ‘hei-
mat’-filmerij. De grote hallen werden door een 
Duits Sonderkommando in bezit genomen en ge-
bruikt voor de assemblage van de V-2,  Hitlers ‘ge-
heime wapen’. De dertien meter hoge raketten wer-
den van het naburige landgoed Duindigt grofweg 
in de richting van Engeland afgevuurd. De Haagse 
ondergrondse gaf de locatie van Filmstad door aan 
Londen. Toen de Spitfires met hun bommenlast 
verschenen, waren de raketten en de brandstof al 
weggehaald, maar het landhuis Oosterbeek en de 
aangrenzende studiohallen werden grotendeels 
verwoest. Na de oorlog werd alles afgebroken.

Het landgoed Oosterbeek is nu een openbaar 
park, eigendom van de gemeente Den Haag. Enkele 
bijgebouwen van  Filmstad staan nog overeind: de 
portierswoning, het transformatorhuis en het labo-
ratorium, dat nu een werkplaats voor beeldhouwers 
is.  Waar vroeger LCB’s filmkluizen stonden, heb-
ben zeeverkenners een clubhuis gebouwd.

Op de plek waar ooit de Hagenaars zich ver-
gaapten aan de filmdecors van een Brabants dorp 
groeit het gras. Voor en na het bombardement. De gebouwen van Filmstad lijken op  de luchtfoto 

van de RAF op lege dozen. Nummer 1 was het 17e-eeuwse landhuis met aange-
bouwd: 2 de Wilhelmina-hal, 3 de Juliana-hal, 4 de Emma-hal en 5 de kantine. 
Vergelijk met de luchtfoto uit 1935 in het eerste deel van dit artikel.

BRONNEN
Personen en instellingen, met dank voor hun medewerking: 
S. Barnstijn, Sandra van Beek, J.G.J. Bosman, mevr. W.A. 
Corsari, H. Donkers, mevr. L. Donkers-Barnstijn, G.N. Do-
naldson, M.A. de Jong (Vesseaux), M.A. de Jong (Amster-
dam), D. van Maarseveen, mevr. A. van der Moer, J.H H. van 
der Mars, N. Ortje, G. Oster, J.L.Th.A. Stahlecker, B.J. van der 
Stap, mevr. Thomassen-de Jong, R. Uges, D. Vermeire, T. de 
Vries, H. Zwitser, Nederlands Filmmuseum ‘Eye’, Gemeen-
tearchieven van Den Haag, Enschede en Monster, Neder-
landse Bioscoopbond, Letterkundig Museum, Bureau ar-
chiefzaken Philips, A.M. de Jong-huis.

 
 —Bram Reijnhoudt
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Hackman en James 
Coburn. In White Line 
Fever had hij alleen de 
hoofdrol. Goede films 
bleven komen en in 
1984 was hij terug bij de 

tv met zijn eigen serie 
Airwolf. Daarna ging zijn carrière door drank en 
drugs in neergaande lijn. Hij zakte af naar mindere 
films tot hij niet meer werd gevraagd.

Karakteracteur in diverse films 
(Deep Impact, Nixon, Seinfeld, 
Primary Colors), fotograaf 
van diverse celebrities, maar 
ook een man die maar bleef 
proberen zijn eigen films op 
te zetten. Hij was altijd wel 
bezig met audities en maakte 
zichzelf en anderen wijs dat hij 

al toestemming voor medewerking had gekregen 
van iemand als Jodie Foster. Daar kwam dus 
nooit iets van terecht. Hij droomde eigenlijk de 
nieuwe Orson Welles te zijn.
Meer info in Film Fun 46 in een artikel van 
Michael Helmerhorst.

IN MEMORIAM

Met Bronson in Yhe Mechanic

O’NEAL COMPTON 
U South Carolina, 5-2-1951 ? 18-2-2019, South
Carolina

JAN-MICHAEL VINCENT 
U Denver,  15-7-1944 ? 10-2-2019, Ashville

CLAUDE GORETTA 
U Geneve, 23-6-1929 ? 20-2-2019, Geneve

Hij was een tijdje tv-acteur, 
maar wist begin jaren 
zeventig goede rollen in 
speelfilms te krijgen en werd 
bekend. Vooral The Mechanic 
tegenover Charles Bronson 
zorgde ervoor dat hij  een 
actieheld werd . In Bite the 

bullet over een paardenrace zat hij tegenover Gene 

Zwitsers filmer die bekend 
werd in 1973 met l´Invitation  
op het moment dat de Zwit-
serse cinema veel aandacht 
kreeg. Goretta’s voorliefde 
voor de Franse films kwam 
al tot uitdrukking omdat  hij 
twee Franse acteurs in l´Invi-

tation had: Michel Robin en François Simon. In 
het verhaaltje van een schlemielige kantoorklerk 
die geld erft en een feestje voor het personeel 
geeft dat uit de hand loopt, liet Goretta zien een 
goede kijk op menselijke verhoudingen te hebben. 
Zijn volgende film Pas si méchant que ça had Ge-
rard Depardieu als een sympathieke bankrover. 
De film daarna, La dentellière,  ging over een kan-
twerkstertje die onderuit gaat als haar relatie stuk 

loopt. Die rol werd subtiel neergezet door Isabelle 
Huppert aan het begin van haar carrière. Het 
lukte Goretta echter niet om zulke kwaliteitsfilms 
te blijven maken. Nog een keer zou hij succes 
hebben met een verfilming van Het verdriet van 
België van Hugo Claus, 
maar over het algemeen 
moest hij zich tevreden 
stellen met tv-films. zoals 
afleveringen van Maigret.

La dentellière

IN MEMORIAM

KATHERINE HELLMOND 
U Dalveston, Texas, 5-7-1929 ? 23-2-2019, LA

CHELO ALONSO 
U Isabella Garcia, Cuba 10-3-1933 ? 20-2-
2019, Menta, IT

Ze was in Cuba een belangrijk 
danseres en ging in Parijs in de 
Folies Bergère dansen. Ze was 
bekend als de ‘Cuban H-Bomb’. 
Ze kreeg in 1959 een rolletje in  
Nel Segno di Roma . en stal die 
film zowat van hoofdrolspeelster 

Anita Ekberg. Meerdere spektakelfilms volgden 
o.a. Hercules en Goliath en de Barbaren. Allebei 
met Steve Reeves. In 1960 ontmoette ze bij 
Morgan, il pirata de piraatproductie-manager 
Aldo Pomilia en ze trouwde met hem. Ze kregen 
een zoon. Ze ging minder filmen maar was nog 
wel als gast te zien in The Good the Bad and the 
Ugly. Ze verhuisde uiteindelijk naar Toscane en 
startte een kattenfok business en een hotel.
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IN MEMORIAM

KATHERINE HELLMOND 
U Dalveston, Texas, 5-7-1929 ? 23-2-2019, LA

Had een toneelopleiding en 
al behoorlijk wat werk op 
haar naam toen ze in 1977 in 
de comedyserie Soap terecht 
kwam. Vanaf dat moment zou 
ze expert worden in het spelen 
van sexy dames op leeftijd. 
Volgende series waren Benson 
en Who’s the Boss? waarvan ze 

ook afleveringen regisseerde. Ze had in 1985 de 
opmerkelijke rol van de moeder van Jonathan 
Pryce in Brazil van Terry Gilliam, die verslaafd is 
aan plastische chirurgie. Haar laatste lange serie 
was Everybody loves Raymond. Haar eerste man 
(van de twee) was George Martin die ook acteur 
was. Overleden ten gevolge van Alzheimer

Briljant, pianist, dirigent, 
arrangeur en componist. 
Previns familie verhuisde in 
1937 naar Parijs en daarna 
naar Amerika. Al op zijn 
dertiende trad hij op met 
Hoagy Carmichael voor de 
radio. Hij wordt gerekend tot 
de beste jazzmuzikanten van 
Amerika. Hij was betrokken 

bij films als Kiss me Kate; Gigi (Oscar); Porgy and 
Bess (Oscar); My Fair Lady (Oscar); Jesus Christ 
Superstar, Irma la douce (Oscar) en Rollerball.
In 1996 werd hij door Koningin Elizabeth geridderd 
in de Orde van het Britse Rijk. Een van zijn vrouwen 
was Mia Farrow. Hun stiefdochter Soon Yi trouwde 
met Woody Allen. Wat een schandaal veroorzaakte 
want Allen was ook haar stiefvader.

ANDRE PREVIN 
U Andreas Lucas Priwin, Berlijn 6-4-1929 ? 
28-2-2019, Manhattan

LUKE PERRY 
U Coy Luther Perry,  Mansfield, Ohio 11-110-
1966 ? 4-3-2019, Burbank

Hij zat eerst in soaps, maar kreeg 
in 1990 een rol in de tv-serie 
Beverly Hill 90210. Hij werd een 
succesvol tieneridool en deed ook 
wat speelfilms: Buffy the Vampire 
slayer; Terminal Bliss en The 
5th Element. Maar wat hij ook 
verder deed, hij zou voornamelijk 
geïdentificeerd worden met BH 

90210. Recentelijk zat hij in de tv-serie Riverdale.
Hij is getrouwd geweest met Rachel Sharp en 
ze hadden twee kinderen. Op 27 februari werd 
hij in een ziekenhuis opgenomen vanwege een 
herseninfarct wat hem op 4 maart fataal werd. 
Zijn broer is Matthew 
Perry, bekend van de serie 
Friends

Who’s the Boss? Porgy and Bess
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WORDT VERWACHT

Charles 
Chaplin

in Film Fun #64


