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De lokroep van de filmzaal

Zo kom ik dan uit bij de kernvragen, zoals: waarom betalen mensen 
eigenlijk voor het bekijken van een film in een bioscoop, wat is eigenlijk 
een goede film (als immers iedereen zijn persoonlijke film ziet), wanneer 
is een film kunst, is het verboden een slechte film toch vermakelijk 
te vinden, wat is er mis met het zoeken van sensatie of van heerlijke 
identificatie met een held of heldin op het doek?

Verwacht van mij geen antwoord op die vragen. Ze zijn te algemeen, 
te ongespecificeerd. Een bioscoopexploitant kijkt er anders tegenaan dan 
een filmcriticus van een Cultureel Blad, een meisje van 18 anders dan 
een oude ‘witte’ man, een gestaalde islamist anders dan de netmanager 
van Nederland 1 (mag ik hopen). Het barst van de goede films en ze zijn 
allemaal kunst, zo lang ze aandacht en emoties opwekken en vasthouden. 
Zo lang ze er eventjes in slagen een eigen echtheid, een eigen universum 
op te roepen. En emotie, vooral emotie, en kanalen voor de onderbewuste 
emoties die projectie en identificatie begeren of zelfs eisen. De bioscoop 

verkoopt dat soort emotie, hoe intenser, hoe liever. Dat is 
wat de kermis ook probeert, zij het grotendeels met andere 
middelen, die nu alleen nog aanslaan bij de jongste kinderen 
en hun meegenietende ouders.

Toen L.J. Jordaan in 1958 zijn memoires schreef vroeg 
hij zich diverse keren af waar de betovering vandaan kwam.

Want achteraf beschouwd geloof ik, dat wij hier een 
verwaarloosd punt in de psychologie van de film raken: de 
directe, primaire betovering van de vroegste confrontatie met 
het beeldscherm! Nog altijd is het een probleem, waarom de 
ene mens gevoelig is voor de hypnose der film [voor Jordaan 
was dit nog een vrouwelijk woord] en de andere niet, de meest 
lucide voorlichting ten spijt. Misschien vindt men de sleutel tot 
een verhelderende diagnose, door terug te keren naar die eerste 
schuchtere ontmoetingen. [...] Want hier stonden wij voor het 
verschijnsel ‘film’ in zijn, laat mij zeggen, maagdelijke vorm. 
Wij, bioscoopgangers van 1910, wisten van geen montage, 
beeldvlakcompositie of camerainstelling. Wij kenden nog geen 
esthetische principes, geen morele of sociale overwegingen. 
Wij keken als opgetogen kinderen naar de bewegende lanterne 
magique, zonder te vragen of te redeneren - alleen maar 
onweerstaanbaar geboeid door de film pur et simple.

‘En wat tenslotte aan het bioscoopbezoek een aparte kleur en spanning 
verleende, dat was de telkens herhaalde confrontatie met het onbekende, 
met de verrassing, met het avontuur!’ zo stelde Jordaan vast. Dit lijkt op 
the sense of wonder, een gewaarwording die voor mij tevens de charme 
van de oude science fiction was en is, maar die anderen in het werk van 
Edgar Rice Burroughs of Karl May konden aantreffen. Voor mensen met 
een nieuwsgierige aard, zoals wetenschappers, komt er nooit een einde 
aan.

deel twee (vorige deel in FilmFun 87)

DE BIOSCOOP ALS 
KIND VAN DE KERMIS
EN DE ONDERGANG 
VAN DE SLAGZIN
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Twee Centrafilms uit het aanbod in 1962-63.

Rond 1910 waren de ingrediënten van de 
klassieke bioscoopfilm bekend en beschikbaar. 
Er kwam nog van alles bij op technisch vlak 
(meer lenzen, bewegende camera, belichting) en 
in de kunst van de montage. De sterrencultus 
- zij waren de publiekstrekkers - werd een 
essentieel onderdeel van het commerciële 

systeem. Tot ongeveer 1960 werd binnen de 
gegeven kaders naar perfectionering van deze 
kunstvorm en dit verdienmodel gestreefd. 
Met veel succes. Maar toen werd het model 
van alle kanten belaagd, niet omdat het niet 
goed was - er werden en worden nog steeds 
routineproducten en meesterwerken gemaakt 
- maar omdat het grote publiek andere media 
kreeg voor het massavermaak (de televisie) en 

daarna ook nog voor het volgen van individuele 
wensen. 
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Nog twee Centrafilms (1954), beide van 
Republic.

De financiële grondslag voor het maken 
van bioscoopfilms-oude-stijl werd door de 
verdrukte en deels achterhaalde positie van 
de bioscopen steeds wankeler. Ik wil straks 
een voorbeeld geven van een film die toen 
wel gemaakt is en nu niet meer in deze vorm 
gemaakt zou worden. De vorm is verouderd, 

zegt men dan.
Maar wat heet verouderd? Veel mensen 

denken dat de geringere impact van die oude 
meesterwerken te wijten is aan het feit dat 
ze ‘gedateerd’ zijn, of te traag (in de zin van 
het aantal beeldwisselingen per minuut) of in 
zwart-wit. We gaan de etsen van Rembrandt 

toch ook niet inkleuren? En in hoeverre zijn 
auto’s, kleren, politie-agenten van vroeger nu 
‘gedateerd’? In tv-series wordt juist geprobeerd 
alles zo authentiek mogelijk na te bootsen. En 
is de snelle beeldmontage van de hedendaagse 
media met terugwerkende kracht het lichtende 
voorbeeld voor alle beeldmontages in vroegere 
decennia?
Nog wat dat zwart-witte betreft, dat is een 
kenmerk dat tot diep in de jaren ’50 juist vaak 
tot wonderen van compositie en uitlichting heeft 
geleid. Het was een stijlmiddel van deze hoog-
waardige kunstnijverheid, zoals drukletters en 
paginaopmaak dat in de wereld van het gedrukte 
woord waren en zijn. Gone with the wind en 
The Wizard of Oz waren in 1939 al in kleur, 
maar van de Oscarkandidaten in 1959, Ben Hur, 
Anatomy of a murder, The Diary of Anne Frank, 
The Nun’s Story en Room at the top waren er 
twee in kleur en drie niet.

Nee, deze klassiekers, met beproefd 
vakmanschap gemaakt door crews en casts van 
honderden medewerkers, komen niet meer ten 
volle tot hun recht wegens de simpele reden 
dat ze tot een medium behoren dat al bijna niet 
meer bestaat. Het meekijken van vlakbij (zo 
goed mogelijk, bijna dwingend, blikveldvullend) 
op een computerscherm is next best, we zijn er 
blij mee, maar het bekijken van bioscoopfilms 
op een klein schermpje is als het luisteren naar 
een Mahlersymfonie via je telefoontje: je hoort 
bijna alles, maar je beleeft bijna niks. Of laten 
we zeggen: het Melkmeisje op een koektrommel. 
Niks op tegen, maar het is iets anders dan het 
Melkmeisje in het Rijksmuseum.
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Tropische begeerte, een Argentijnse (!) succesfilm 
van Centra met Isabel Sarli, in kleur en 
cinemascope (1964).

Le salaire de la peur

Als vrij willekeurig voorbeeld van een oude film 
die bedoeld was om een overweldigende impact 
te maken in een volle, donkere zaal wil ik nu 
even niet een Hollywoodklassieker nemen, maar 
de bovengenoemde thriller van Henri-Georges 

Clouzot, die bij ons Het loon van de angst 
heette. Het was een Frans-Italiaanse productie 
naar de roman van Georges Arnaud uit 1950. 
Voor mij is het een prototype van hoe je binnen 
een gegeven kader een meesterwerk kunt 
maken. Er zijn tientallen, nee honderden andere 
voorbeelden. Ik vraag slechts dit: probeer eens 
te bedenken hoe de navolgende scènes er op een 
tv-scherm in een verlichte huiskamer of zelfs op 
een telefoontje zouden uitzien.

Het verhaal gaat over een dorp in Latijns 
Amerika, het wordt wat vaag gehouden, 
waar een Texan Oil Company een afgesloten 
compound heeft op 300 kilometer afstand. 
Alleen wie daar een baan heeft, heeft 
inkomsten uit werk, maar dat zijn vrijwel 
alleen Amerikanen. In het dorp zijn de locals 
werkloos en arm. Er is ook een groepje van een 
dozijn internationale zwervers en avonturiers, 
die inmiddels zonder emplooi zijn. Ze hangen 
maar wat rond, teren op krediet bij de onwillige 
kroegbaas.

index
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Hij heeft een bijzit, tevens sloofje in zijn 
kroeg, Linda, die droomt van mooie jurken en 
Hollywood, en die door haar luchtige kleding 
en spontane, naïeve gedrag een waar lichtpunt in 
de misère is. Haar rol werd gespeeld door Véra 
Clouzot (1913-1960, hartaanval), met wie de 
regisseur sinds twee jaar getrouwd was. Zij was 
van Braziliaans-Franse afkomst.

We horen Frans, Italiaans, Spaans, Duits. 
Een ook het Amerikaans van de almachtige 
oliecowboys, de enigen hier die geld hadden. Ze 
vertoonden het bijbehorende arrogante gedrag. 
Het dorp heeft een vliegveldje, maar niemand 
kan een ticket betalen om weg te kunnen. Ze 
zitten in de val en wachten op een wonder.

De schets van deze gemeenschap neemt veel tijd 
in beslag, namelijk 55 van de 148 minuten in de 
director’s cut van de film, die in de befaamde 
reeks van Janus/Criterion op DVD is gezet als 
The wages of fear. Het is een schets die talloze 
mooie en ironische details bevat, inclusief enkele 
als terloopse shots van de echte locals daar, en 
die geen seconde te lang duurt, maar aan de 
eigenlijke actie voorafgaat.

De voorgeschiedenis moet aannemelijk maken 
tot in welke wanhoop diegenen waren gezonken 
die in dat ellendige dorp vastzaten en wat ze 
ervoor over hadden om zichzelf te bevrijden 
en weer een toekomst voor zich te zien. Dat is 
een. Maar we leren ook vier van de betrokkenen 
persoonlijk kennen op een indringende, onver-
getelijke manier. En dat is twee. En we leren 
van die vier dat een persoon niet zwart-wit 
goed dan wel slecht is. We zien deze vier als het 
ware vóór en na de enorme beproeving die gaat 
komen, waardoor deze des te meer reliëf en 
zeggingskracht krijgt - maar deze keer eigenlijk 
vooral na afloop. Dat is drie. Een vergelijking 
met sommige westerns dringt zich op, al is in 
de klassiekers wegens de casting al bij voorbaat 
duidelijk wie de helden zijn en wie de boeven 
en lafaards. Bij Clouzot is dat in deze film nog 
maar afwachten.
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En dan begint het spannende deel. Daarvan 
ga ik de afloop niet opschrijven, want ik gun 
iedereen die de film alsnog wil gaan bekijken 
de suspense als bij het zien van een nieuwe 
Hitchcock. Dit deel duurt dik negentig minuten.

In de compound bij de oliebron heeft een 
enorme ontploffing plaatsgevonden en om 
de laaiende vuren te blussen is een grote 
hoeveelheid nitroglycerine nodig. Die moet 
met de grootste spoed vanuit het dorp daarheen 
worden gebracht, maar er zijn geen beveiligde 
voertuigen om dat te doen. Daarom worden 
tientallen jerry-cans op de open laadbakken 
van twee stevige vrachtauto’s vastgebonden, 
een vijftonner en een drietonner (deze als 
reserve voor het geval dat de andere onderweg 
zou ontploffen), en die moeten dan over een 

primitieve enkelbaansweg met hobbels en gaten 
door vrijwel onbewoond gebied van het dorp 
naar de compound worden gereden. Een pure 
zelfmoordmissie.

Lulli, Montand.

Maar de werklozen staan in de rij, want er 
wordt een premie van 2000 dollar beloofd. Dat 
was toen een godsvermogen. Na een keiharde 
selectie door de grote baas van de compound 
zelf (William Tubbs) blijven er vier kandidaten 
over. Dat zijn de jonge flierefluiter Mario Livi 
(Yves Montand), met heimwee naar Parijs; hij 
heeft een metrokaartje als mascotte bewaard. 
We kennen hem van zijn flirtage met Linda. 
Nummer twee is Luigi (Folco Lulli), een 
Italiaanse bouwvakker met een groot hart, dik 
bevriend met zijn huisgenoot Montand, tot hij 

door hem werd gedumpt (net als Linda) ter 
wille van een Mister Jo (Charles Vanel). Dat 
is een oude oplichter en avonturier, ook uit 
Parijs, die met veel poeha per vliegtuig arri-
veerde, maar platzak blijkt te zijn. Hij wordt 
voor Montand een soort idool, maar Vanel is al 
jaren over de datum. Als chauffeur werd hij om 
die reden afgewezen door Tubbs (Vanel kende 
hem van vroeger), maar op het laatst mag hij als 
invaller mee. Nummer vier van de chauffeurs 
is een zwijgzame blonde Duitser, Bimba (Peter 
van Eyck), die cynisch en meedogenloos lijkt 
te zijn. Hij is het die verderop in de film een 
scheerkwast bij zich blijkt te hebben. Hij legt 
zijn verbaasde bijrijder Lulli uit dat zijn oom 
van de nazi’s had geëist dat hij eerst een douche 
mocht nemen voordat ze hem ophingen. Ook 
hij, Bimba, wil keurig verzorgd aan zijn einde 
komen.

Montand sleurt Vanel uit de olie.

index
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De vrachtwagens vertrekken, de grote, met 
Montand en Vanel, voorop, de kleine, met 
Lulli en Van Eyck, erachter. Later wordt die 
volgorde omgekeerd. Elke kuil in de weg kan 
hun dood betekenen, maar bovendien komen 
ze drie enorme obstakels tegen, die ieder op 
zich toereikend zouden zijn geweest voor een 
B-film. Het zijn een houten staketsel waar 
ze overheen moeten om een haarspeldbocht 
te kunnen nemen, een rotsblok dat de weg 
verspert en dat ze moeten opblazen met 
een paar druppels glycerine, en een ondiepe 
olieplas, waarin een auto vast komt te zitten. 
De oliebrand zelf, die in de finale als decor 
dient, met dank aan de Société Nationale des 
Pétroles Languedoc Méditerranéen, is een 
laaiend inferno. Kijk zelf maar. Tussendoor 
voeren de opgefokte dan wel fatalistische heren 
nietsverbloemende gesprekken met elkaar. We 
zien een bloedstollende thriller, de mensen zijn 
van vlees en bloed, we leven mee met hun angst 
en hun moed der wanhoop.

Clouzot als voorbeeld

Ik heb het verhaal zo uitvoerig verteld omdat 
het naar mijn smaak exemplarisch is voor wat 
een bioscoopfilm in dit genre beoogt te zijn. 
Het is een avonturenfilm, niet een musical, een 
western, een romantisch liefdesverhaal, een 
screwball comedy, een Tiroler, een verfilmd 
toneelstuk. Al die genres hebben hun eigen 
wetmatigheden en trucs, maar in alle gevallen 
moet er tijdelijk een ander universum op een zo 
geloofwaardige manier in beeld worden gebracht 
dat de kijker vergeet dat hij naar een film zit te 
kijken. En in al die gevallen is dat honderden 
keren goed gelukt, in dit geval grotendeels in 
een geloofwaardige, realistische ‘buitenlucht’ 
(maar het dorpje in de Camargue was als geheel 
een gebouwd decor). De film had in Spanje 
opgenomen zullen worden, maar Montand 
weigerde dat zo lang Franco aan de macht was. 
Gabin had de rol van Vanel geweigerd (zoals 
ook John Wayne rollen heeft geweigerd met 
het oog op zijn imago). Montand, die primair 
zanger was, toonde zich geïmponeerd door de 
oude rot Vanel, die elk shot in een of twee takes 
voor elkaar kreeg. Er is niets nieuws onder de 
zon, wat dat soort dingen betreft. Het publiek 
had er geen boodschap aan. Het ging om de 
eindresultaten binnen de technische, com-
merciële en censuurgebonden limieten van het 
toenmalige medium. Het zijn showcases van 
wat tientallen genieën en honderden andere 
creatieve geesten bij elkaar hebben verzonnen. 
Maar die andere wereld was bedoeld en van A 
tot Z ontworpen en gemanipuleerd voor een 
‘receptie’ in een specifieke omgeving, namelijk 

de bioscoop als vertoningstempel. [Ik laat hier 
een uitweiding over de filmmuziek, in dit geval 
van Georges Auric, buiten beschouwing, maar 
ook die muziek behoort primair bij dit medium, 
de zaal.] Het is een vorm van receptie waarin je 
het beeld niet kunt stilzetten om te gaan plassen 
of om een detail nog eens goed te bekijken. 
En je hebt geen blocnote op de schoot om in 
het donker alvast bijdehante aantekeningen te 
maken. [Welbeschouwd waren de showrooms 
voor de filmpers al een misvormde versie van 
de bioscoopsituatie.] De filmervaring is als een 
eredienst in een daarvoor ontworpen kerk: 
twee dingen die organisch bij elkaar horen. Een 
begrafenisdienst hoort thuis in een kerk of een 
stemmige aula, niet op de middenstip van de 
Cruyff Arena, noch in een bovenzaaltje van 
Café Janssen (daar vindt de receptie plaats).
Le salaire de la peur won in 1953 zowel in 
Berlijn als in Cannes de hoofdprijs. Vóór het 

1955

index
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roulement in de Verenigde Staten moesten 
door de verhuurder veertig minuten verwijderd 
worden, in het bijzonder enkele vrijmoedige 
shots van Véra en haar relatie met Montand, 
en alles wat op een meer dan platonische 
verhouding tussen Vanel en Montand zou 
kunnen wijzen. De meeste coupures stonden 
los van de Code, maar verwijderden de 
anti-Amerikaanse sentimenten die door 
de dorpelingen en de werkloze expats niet 
onder stoelen of banken werden gestoken, 
noch verhuld bleven in de manier waarop de 
onsentimentale en pragmatische Amerikanen 
werden geportretteerd.

Maar het is de vraag of al die coupures, 
hoezeer ze ook kleur en diepte ontnamen aan 
de weldoordachte karakterontwikkeling van de 
personages, de film zélf als droomervaring en 
emotiegenerator ernstig hebben beschadigd. Je 
moest zelfs in de originele versie al behoorlijk 
goed tussen de regels door kunnen lezen 
om allerlei suggesties op te pikken die, dat 
moet worden gezegd, voor het gros van het 
publiek in 1953 geen toegevoegde waarde 
hadden. We kunnen als het ware zeggen dat 
er een film A was en een film B, en dat de ene 
bekroond werd in Berlijn en Cannes, terwijl de 
tweede bekroond werd door het publiek in de 
Verenigde Staten (dat misschien A beter zou 
hebben gevonden, of juist niet, al was het maar 
wegens de lengte).

In 1953 ging de Oscar voor beste film 
naar From here to eternity en waren de 
verdere nominaties voor Julius Caesar, The 
Robe, Roman Holiday en Shane. Om bij te 
watertanden! Drie van de vijf in zwart-wit. Er 

was dat jaar geen Award voor 
de beste buitenlandse film. Maar 
er was niets bij de Amerikaanse 
winnaars dat ook maar in de 
verte op Le salaire de la peur 
leek. Deze kwam duidelijk uit 
een Europese traditie - nog 
lang niet de Nouvelle Vague, 
eerder het Franse en Italiaanse 
neorealisme - maar was een 
groot succes in de Amerikaanse 
bioscopen, ondanks de inkorting. 
Commercieel gezien was ook 
versie B dus gewoon een goede 
film. En er was nog niets van de 
omwentelingen te vermoeden 
die de branche al in het komende 
decennium te doorstaan zou 
krijgen, zoals dat bijvoorbeeld bij 
Centrafilm te zien was.

De filmwereld na 1960

Geen haar op mijn hoofd denkt 
eraan om ‘vroeger was alles 
beter’ te schrijven. Veel was 
anders, veel heeft plaats moeten 
maken voor nieuwe dingen. De 
theatervorm van de Griekse 
tragedie heeft pakweg een eeuw 
gefloreerd, en is daarna enkele 
keren gereconstrueerd, wel met 
aanpassingen. Wat voor het 
oeroude medium ‘toneel’ geldt, 
kan ook gelden voor het jonge 

‘Realisme’ in 1954, met slagzinnen (Centrafilm).
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medium ‘film’. Het is echter mijn stelling in 
dit opstel, dat de fase ‘bioscoopfilm’ niet meer 
gereconstrueerd kan worden, behalve een beetje 
voor de weinigen die een thuisbioscoopje met 
een echte 35mm-projector bezitten.

Heel grof zouden we de geschiedenis van de film 
als volgt in fasen kunnen verdelen: 1900-1929 

(geen geluid), 1930-1960 (geen kleur), 1960-1990 
(geen monopolie meer), 1990-2020 (explosie van 
digitale media). De klassieke bioscoopfilm is in 
de jaren 1960-1975 ten grave gedragen. 
Dat kwam niet alleen door de concurrentie van 
de televisie, die ondanks de nieuwe formaten, 
het betere geluid, het standaardgebruik van 
kleuren, het afbreken van de censuur enzovoorts 
grote happen uit het bezoekerspotentieel 
nam. Het kwam ook door het sociale en 
politieke klimaat, dat de kern van de klassieke 
bioscoopfilm verliet door zich op deelpublieken 

(‘deelmarkten’) te richten, door ‘maatschappelijk 
engagement’ of ‘sociaal realisme’ te eisen, terwijl 
het tot dan toe eigenlijk gewoon om sensatie, 
fantasie, vermaak en identificatie had gegaan. 

Zo kwam er bijvoorbeeld een gescheiden 
circuit van filmhuisfilms bij. Binnen de filmpers 
van de diverse bladen leidde dit tot een soort 
schizofrenie in de beoordelingsmaatstaven, 
waarin de gewone ‘bioscoopfilm’ door 
sommigen nog maar nauwelijks geduld werd.

Een succesfilm in de gespecialiseerde theaters: 
al in 1963 werden in dit Finse (!) drama 
voorzichtige blootscènes toegelaten.

Gelukkig heeft het grote publiek zich 
daar weinig van aangetrokken. Toch is de 
oude bioscoopfilm uit het medialandschap 
verdwenen. Niets aan te doen. De duizenden 
films bestaan nog steeds, ze worden gretig 
gebruikt om kleine schermpjes te vullen, ze 

worden zelfs gerestaureerd en digitaal verbeterd, 
maar ze worden niet meer zo gemaakt en niet 
meer zo vertoond als ‘in hun eigen tijd’. 

Een voorbeeld van die verandering der 
tijden las ik bij Thys Ockersen in zijn herin-
neringen aan zijn vierde jaar op de filmacademie 
in Amsterdam. Het jaar was 1968. Directeur 
J.M.L. Peters was daar opgevolgd door Anton 
Koolhaas en hoewel de eerste nog het ‘moderne 
gedoe’ van de Nouvelle Vague had gesteund, 
wilde Koolhaas dat de eindexamenfilms ‘een 
maatschappelijke referentie’ moesten hebben. 
Waarschijnlijk had hij daarmee vooral de kans 
op het oog dat de afgestudeerden werk zouden 
vinden in de filmbranche. Ik citeer Thys:

‘Vooral Dick Ouwendijk van de Nieuwe Linie 
stoorde zich aan de nieuwe weg die Koolhaas 
met de NFA had ingeslagen. Hij vond dat er 
wel vakkundig werd gefilmd, maar dat de vrije 
geest, de inspiratie en de artisticiteit weg was. 
Het was ouderwets filmen. Koolhaas zei tot zijn 
verdediging onder meer dat hij een lijn volgde 
die door de overheid was uitgezet. Maar dat hij 
daar volledig achter stond.’

Met dit ‘ouderwets filmen’ moeten we dus aan 
Clouzot en Melville denken, of erger nog: aan 
Hollywood, maar zeker niet aan Godard.
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‘Pikant’ in 1965, met slagzinnen (Centrafilm).

Zo kwam het filmdiscours ergens tussen 
politieke correctheid, overheidsbemoeienis 
en het streven naar artistieke avant-garde in, 
terwijl de bedrijfstak ondertussen op apegapen 
lag en in ruil voor de afschaffing van de 
vermakelijkheidsbelasting een bijna even hoge 
BTW-verplichting opgelegd kreeg. Tussen 
1960 en 1968 halveerde het bioscoopbezoek in 

Nederland van 55 tot 27 miljoen per jaar. De 
branche kende sluitingen, fusies, splitsingen van 
bioscopen, investeringen in nieuwe apparatuur, 
en was druk bezig te overleven, onder andere 
door meer seks, geweld en sensatie aan te 
bieden, nog steeds in de vorm van kermisachtige 
slagzinnen. De keuring voor volwassenen had 
haar langste tijd gehad, ook dat was een teken 
van de tijd, een strohalm, alsof seks en porno de 
redding konden zijn.

Ik heb die strijd om het voortbestaan van 
dichtbij meegemaakt, want ik heb van 1972 tot 
1976 bij de Bioscoopbond gewerkt. 

De goede oude tijd, 1953. De regie was van 
Joseph Kane.
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De ondergang van de slagzin

Onder deze titel heb ik in 1977 mijn eerste 
artikel in Skoop gepubliceerd. Omdat ik bij de 
Bioscoopbond had gewerkt, gebruikte ik het 
pseudoniem Constant Janssen. De aanleiding 
was de overname van het filmverhuurkantoor 
Centrafilm door het grotere CFM (Cityfilm).

Centrafilm bestond vanaf 1924 en was 
eigendom van D.J. van Leen. Volgens de 
verhalen had deze bij het aanbreken van 
de oorlog filmblikken met Amerikaanse 
films in zijn tuin in Scheveningen begraven, 
waardoor hij meteen na de bevrijding goud 
geld kon verdienen. Behalve talloze films van 
het fameuze Republic, bracht Centra in het 
begin van de jaren ’60 onder meer films met 
Eddie Constantine en van Roger Corman uit, 
maar ook Italiaanse nachtclubfilms en zwoele 
werkjes van Duitse, Scandinavische en Franse 
herkomst. De laatste bedrijfsleider was F.P. van 
den Berg, die me kort hierna de filmcoupures 
heeft toevertrouwd die na de afschaffing van 
de keuring voor volwassenen (in 1977) door 
het ministerie werden geretourneerd, maar dit 
geheel terzijde. Een andere verhuurder van 
veel ingekorte films, Filmtrust, heeft van zijn 
teruggekregen coupures een paar voorfilmpjes 
gemaakt die nu mochten meerouleren.

D.J. van Leen, 1963. Uit het jubileumboek.

In 1960 was de erotiek nog zeer braaf.

Het einde van Centra was het einde van een 
oeroude traditie van films verhuren. Hierbij 
staat niet het publiek centraal, maar de 
exploitant. Die moest worden overgehaald een 
film in zijn theater te vertonen. De verhuurder 
kreeg dan een afgesproken (uitonderhandeld) 
percentage van de recette. De exploitanten 
werden in de watten gelegd en bestookt met 
reclamefolders voor de films van de verhuurder 
en hun succes in de bioscopen van anderen. 

IJkpunt waren de advertenties in het Nieuw 
Weekblad voor de Cinematografie. Daarvan heb 
ik er in het voorgaande al vele ten voorbeeld 
laten zien. Ook kregen de bioscopen kant en 
klaar reclame-materiaal aangeleverd (zoals 
kartonnen mallen voor de rasterclichés in 
de krantenreclames). De grote Amerikaanse 
studio’s, zoals Warner en Universal, hadden 
hun eigen vaste verhuurkantoren, al dan niet 
onder hun eigen naam, maar Centrafilm was een 
van de onafhankelijke verhuurders, zoals ook 
Splendal, Hafbo, Melior, Express en Gofilex, 
om er uit mijn hoofd een aantal te noemen... 
Deze moesten zelf films aankopen op de 
internationale markt. Ik ga nu delen uit mijn 
Skoopartikel citeren:

Centra heeft maar zelden gespeculeerd op 
snobistische, culturele of andere troebele 
roerselen in de ziel van de exploitanten. Ik vind 
dat prijzenswaardig. Geld is geld, en daarmee 
basta. Dus truth in advertising.

“Jubileumproductie 1963/64: Mijn [Van Leens] 
streven was er steeds op gericht u in deze jaren 
op het gebied van de filmvoorziening zoveel 
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mogelijk commerciële films tegen redelijke 
condities te bezorgen.”

Helaas verdwijnt langzamerhand de goede 
gewoonte, dat verhuurkantoren de exploitanten 
voorzien van pasklare ‘slagzinnen’ om in hun 
reclame te benutten. Centra heeft dit charmante 
gebruik tot het eind toe volgehouden, de 
kritische filmpers ten spijt. Vaak weet je pas 
wat je mist, als je het definitief kwijt bent. 
[...] De nieuwe tijd kondigde zich al aan. De 
superlatieven werkten niet meer.

“Centra’s Mammouth-productie 1965/66. U zult 
het wel met ons eens zijn dat de commerciële 
waarde van deze productie onweerlegbaar is.“

Klinkt daar al een verdedigende toon?
[...] De vijf distributieprogramma’s van 1968 tot 
1972 herhaalden steeds weer die ene boodschap: 
“Centra, uw zekerheid voor de toekomst!” 

Roger Corman (Centrafilm, 1963).

Het klinkt pathetisch, zeker op dit ogenblik, 
achteraf bezien [zo vervolgde ik in Skoop van 
1977 dus]. En het mocht ook niet baten. In 1972 
fuseerde Centra met Eurofilm. [...] En nu is het 
dan gebeurd. [De nieuwe eigenaar liet weten dat 
de overgenomen bedrijfsleiding er zeker in zou 
slagen ‘het jarenlang bestaande, zeer stabiele 
marktaandeel te vergroten’.] Beste CFM, wie 
praat er nu bij zulk een gelegenheid over het 
‘marktaandeel’? Je praat op een begrafenis, bij 
de groeve, toch ook niet publiekelijk over de 
nagelaten effecten? Voor mij was Centra een 
van de laatste kantoren die hun kermisafkomst 
op innemende manier bleven waarmaken. Voor 
het grote publiek en voor mij is film allereerst 
amusement, spanning, seks, sensatie, romantiek, 
escapisme, kortom: een appel aan de lagere 
instincten. Ik weet het, die instincten zijn uit 
de mode. Vermaak, dat is: het negeren van de 
vraag ‘wat koop ik ervoor?’, heeft de Hollander 
nimmer goed gelegen.

Er zijn veel manieren om van film te houden 
en ook veel films om van te houden. Leuk is 
ook het hele ambacht en circus eromheen, zoals 
het maken van films in een studio of op een 
locatie, de obsessies van acteurs en regisseurs, 
herinneringen aan de geur van celluloid en 
hete schijnwerpers, de anecdotes van mannen 
en vrouwen uit het vak, de glitter en de grillen 
van de sterren, de tovenaars achter de camera 
en aan de montagetafel, de producers, de 
ritselaars van requisieten. Plus het legioen van 
verzamelaars en koesteraars van alles wat met 
het bioscoopwonder te maken heeft. Er is 
volgens mij ook geen branche met een hogere 

dichtheid van biografieën en autobiografieën, en 
dan (meestal) niet vanuit de hoogte geschreven 
of gedicteerd aan een ghostwriter, maar vanuit 
oprecht enthousiasme. Mooi zo. Lees Leo 
Jordaan nog maar eens, of de avonturen van 
Simon van Collem. Of mooie, oude, vergeten 
boekjes, zoals die hieronder afgebeeld zijn. En 
de vele prachtige verhalen die in nu al tegen de 
negentig nummers van het unieke webtijdschrift 
FilmFun zijn vastgelegd, dankzij een flits van 
helder inzicht en een dosis pure geestdrift van 
Thys Ockersen. Als schrijver gaf hij daarin 
menigmaal het goede voorbeeld en zijn eigen 
memoires mogen er ook wezen. Bedankt, Thys.

Peter Cuijpers, 28 februari 2021.
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door Thomas Leeflang

Aan het eind van de twintigste eeuw ontstond 
op de resten van het klassieke bioscoopbedrijf 
wereldwijd een nieuw type bioscoop, een 
concept dat in de huidige jaren twintig alweer 
bijna gewoon wordt gevonden. Het aanbod 
aan filmtitels is nog nooit zo groot geweest als 
tegenwoordig (corona laten we even liggen), 
een ontwikkeling die niemand had durven 
voorspellen. Trailers c.q. teasers van nieuwe 
films zijn op tv en YouTube te zien en rouleren 
in de ‘social media’. Films worden mondiaal 
in duizenden bioscopen vrijwel op hetzelfde 
moment uitgebracht.

In de filmindustrie, of beter in de 
entertainment business, is de zo vertrouwd 
ratelende analoge 35mm-filmprojector 
vervangen door een geruisloze digitale ‘beamer’. 
Alleen het motortje van de koeling is met een 
hand achter het oor te horen. Een bioscoopfilm 
is allang geen film meer, het is technologie, een 
zwaar digital ‘bestand’. Uit de projectiecabine 
zijn de traditionele operateurs verdwenen, 
mannen en vrouwen die met robuuste 
mechanisch-optische apparatuur voorstellingen 
verzorgden. Hun taak als presentatietechnicus is 
overgenomen door ICT-specialisten. Zij zetten 

met een handomdraai behalve speelfilms ook 
‘games’ of sportwedstrijden op het doek. Of 
meer beschaafdere tv-‘content’. Al in december 
2007 kon in zeshonderd bioscopen in legio 
hoofdsteden, tegelijkertijd gekeken worden naar 
de opera Romeo en Julia, die op dat moment 
opgevoerd werd in de Metropolitan in New 
York: Bioscopera. Pathé Tuschinski had de 
première voor Amsterdam. Na afloop begon 
in Tuschinski het publiek spontaan mee te 
applaudisseren met het publiek in New York. 
‘Het was net echt,’ aldus De Telegraaf van 17 

december 2007. In 2019 konden fans van André 
Rieu’s Johan Strauss Orkest terecht in tientallen 
cinema’s, waar André en zijn musici digitaal 
op een groot scherm aanwezig waren en waar 
door het publiek uitbundig werd meegezongen 
en gedanst alsof het daadwerkelijk aanwezig 
was bij een uitvoering op het Vrijthof in 
Maastricht. Het succes was groot, het ‘event’ is 
intussen al meermalen herhaald en niet alleen in 
Nederlandse bioscopen.

Er zat, na die ingrijpende technische 
metamorfose weer leven in de bioscoop. Het 
publiek in het landelijk gelegen CineMec aan 
de Laan der Verenigde Naties in Ede kon jaren 
geleden al tegelijkertijd met de Amerikaanse 
toeschouwers in de ‘Met’ en het Amsterdamse 
publiek in Pathé Tuschinski, Shakespeare’s 
tot opera bewerkte treurspel Romeo en Julia 
op afstand meebeleven. De belangstelling was 
groot, ook in Ede klapte de zaal synchroon mee 
met het publiek in New York.

De filmgeschiedenis herhaalt zich. In de 
twaalfhonderd plaatsen tellende Cinema Rex 
in Zürich werd in april 1958 als opzienbarende 
nouveauté een Eidophor van Philips 
geïnstalleerd, een grootbeeld-tv-projector. 
Daarmee vertoonde Rex, via een gesloten circuit, 
als eerste in Europa opera’s ‘live’ in de bioscoop. 
In de jaren zestig, toen niemand nog van 
digitale projectie had gehoord, zijn in diverse 
wereldsteden ruim vierhonderd Eidophors in 
bioscopen neergezet. Ze zijn gebruikt om er 
sportwedstrijden mee te vertonen maar vooral 
populaire opera’s.

Nederlandse bioscoopexploitanten, 
die net hoge kosten hadden gemaakt voor 

ICT-ers met “PASSION FOR THE CINEMA”
katten en honden die op Hitler lijken
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CinemaScope- en Todd-AO-installaties, 
durfden het Eidophor-experiment niet aan. Na 
op de Photokina in Keulen en in het Philips 
Ontspanningsgebouw in Eindhoven kennis 
te hebben gemaakt met de Eidophor, werd op 
het bureau van de Nederlandse Bioscoopbond 
aan de Jan Luykenstraat nagedacht over de 
mogelijkheid sommige vaderlandse bioscopen 
als proef uit te rusten met het ‘Large Screen 
Television Theater System’.

Het is er niet van gekomen, al veronderstelde 
Het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 
in het nummer van 14 oktober 1960 dat 
‘televisie-overdracht’ in de bioscoop de 
bedrijfstak wel eens grondig zou kunnen 
doen veranderen. Meer dan een halve eeuw 
later kreeg hoofdredacteur Pier Westerbaan 

alsnog gelijk, de technische vooruitgang van 
de bioscoopbranche is momenteel gegrondvest 
op ‘ons’ Eidophor-systeem. Die ontwikkeling 
werd aanvankelijk totaal niet opgepakt en 
gestimuleerd door de filmindustrie zelf maar 
door de jongelui van de ‘bits & bites’ en ICT-ers 
die bioscoopexploitanten dringend adviseerden 
hun 35mm-filmprojectoren te verruilen 
voor een digitale Sony-, Christie- of Barco-
projector. Als zij tenminste nog wilden blijven 
meedraaien als cinema-uitbaters. Veel kleine 
onafhankelijke bioscoopondernemers, dikwijls 
van vader op zoon familiebedrijven met een 
paar theaters, op de keper beschouwd nazaten 
van kermisexploitanten, hielden het verder voor 
gezien. De internationale cinemabranche kwam 
uiteindelijk geheel in handen van een paar ‘grote 
spelers’, met in Europa als grootste de firma 
Pathé.

Het is iedereen inmiddels duidelijk 
dat het digitaal opnemen, monteren en 
uiteindelijk vertonen van ‘film’ eenvoudiger 
en goedkoper is dan op de ouderwetse 
tijdrovende, gecompliceerde en dure manier met 
fotochemische 35mm-film. De tijd is voorbij 
dat bij elke bioscoop kilo’s zware filmkopieën 
werden afgeleverd en weer opgehaald door 
een in elk land door filmstudio’s als Warner, 
Universal, Fox, Disney of MGM aangestelde 
distributeurs. Bioscopen kunnen nu, zonder 
tussenkomst van die ‘dealers’, via internet 
worden voorzien van nieuwe digitale ‘releases’.

Bioscoopconcerns doen rechtstreeks zaken 
met filmproducenten in Amerika, Frankrijk, 
Groot-Brittannië of waar dan ook. In veel 
landen zijn de traditionele filmdistributeurs, in 
het filmjargon ‘mee-eters’ genoemd, zoetjesaan 
geruisloos verdwenen.

Toch is het behoudende deel van Hollywood, 
dat deel dat zegt ‘passion for the cinema’ hoog 
in het vaandel te hebben staan, nog steeds niet 
helemáál overstag gegaan. Regisseur Quentin 
Tarantino draaide nog in 2015 de western The 
Hateful Eight, tot verbazing van menigeen 
in het vak, op 70mm brede Kodak-film. Een 
‘road show’ van ruim drie uur die alleen in 
filmmusea en cinema’s die nog over 70mm-
projectoren beschikten was te zien. Er moest 
dik geld worden toegelegd op het ambitieuze op 
nostalgische gevoelens steunende project.

Desondanks is er in de Verenigde Staten 
een kleine groep regisseurs en producenten dat 
tegen beter weten in halsstarrig blijft vasthouden 
aan ‘celluloid’. Bij hen heerst de wellicht niet 
onterechte vrees dat een digitale ‘film’, dat 
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uiteindelijk een zwaar digitaal bestand is, snel 
achterhaald zal zijn en zal worden ingehaald 
door weer een nieuw digitaal bestandstype.

Keer op keer zou een film moeten worden 
overgeheveld naar een volgend bestandstype 
met nog weer een hogere resolutie. Hoe lang 
is op deze manier een digitale film te bewaren? 
Een ‘ouderwetse’ 35mm-film blijft, mits 
geconditioneerd opgeslagen, zeker honderd 
jaar goed. Hoe lang een digitale filmversie 
standhoudt, dat is koffiedikkijken. Oud 
massaal ontslagen werknemers van de failliete 
en gesloten Kodak-filmfabriek in Rochester 
hoopten hun baan alsnog weer terug te krijgen 
als Kodak ‘aan Hollywood’ weer filmmateriaal 
kon leveren. De wens was ook hier de vader 
van de gedachte. In China, Japan en Korea is 
in een groot aantal bioscopen het traditionele 
witte filmdoek al jaren geleden vervangen door 
extreem grote buigzame schermen van onder 
meer Samsung. Eigenlijk zijn dat gigantische 
monitoren van een in het pand staande krachtige 
‘server’. Filmscènes spelen zich niet alleen af aan 
de voorkant van de zaal, de scènes lopen door 
tot over de zijwanden. De projectie loze cinema 
dus, van een lichtbundel boven de hoofden van 
de bioscoopbezoekers is geen sprake meer. Het 
beeld wordt niet langer teruggekaatst vanaf een 
wit vlak, het scherm levert zèlf het beeld.

In het internationale brancheblad Cinema 
Technology is geopperd dat het niet lang meer 
zal duren voordat de door Dennis Gabor in 
1947 uitgevonden holografische techniek wordt 
toegepast in bioscopen. Een beeldscherm is in 
de nabije toekomst dan niet langer nodig, het 
beeld hangt als het ware los in de lucht, er is 

zo doorheen te lopen. Naar de bioscoop gaan 
wordt het bezoeken van een hallucinerend 
‘event’, het beeldscherm is dan een gat geworden 
waarin alles zich levensecht afspeelt.

Op dit moment, we schrijven voorjaar 
2021, staat de vertaalslag naar bijna science 
fiction-achtige presentatiemogelijkheden via 
holografie voor de klapdeur van de cinema. 
Schermen zullen uit de bioscopen verdwijnen. 
Die technische verandering zal ingrijpender 
zijn dan de overgang van stomme naar 
geluidsfilm. In 1928 marcheerden vreemde 
figuren de filmstudio binnen, eigengereide 
typen die de stomme film aan het praten 
wilden krijgen. ‘Nitwits hebben het in ons vak 
overgenomen!’ aldus destijds een groot deel 
van de verontwaardigde filmwereld. De nitwits 
van toen zijn nu energieke jonge gastjes, ICT-
dienstverleners met op hun T-shirt de slogan: 

Passion for the cinema. Maar dan anders. Ze 
maakten het  - ‘geinig, jòh!’-  mogelijk dat 
bioscopen voorstellingen kunnen programmeren 
met selecties van YouTube-filmpjes. Op een 
gekanteld scherm als een keukendeur veertig 
YouTube-video’s met als titels: Cats and dogs 
who look like Hitler. Lachen…

Thomas Leeflang
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De Italiaanse filmmaker Dario Argento (Rome, 
1940) groeide op in een filmvriendelijk milieu. 
Vader Salvatore Argento was producent en 
moeder Elda Luxardo een Braziliaanse fotograaf 
en model. Op jonge leeftijd begon Dario zijn 
carrière als filmcriticus, om al snel over te 
stappen op het schrijven van scenario’s.  Zijn 
opmerkelijkste vroege credit is die voor het 
verhaal van C’era una volta il west / Once Upon 
a Time in the West (1968), dat hij samen met 
Bernardo Bertolucci en Sergio Leone schreef. 

Twee jaar later debuteerde Argento als 
regisseur met L’uccello dalle piume di cristallo / 
The Bird with the Crystal Plumage, een stijlvolle 
giallo die een wereldwijde hit werd. Daarna ging 
het snel. Il gatto a nove code / The Cat o’ Nine 
Tails en Quattro mosche di velluto grigio / Four 
Flies on Grey Velvet (beide 1971) completeerden 
Argento’s ‘dierentrilogie’ en met Profondo rosso 
/ Deep Red (1975) en Suspiria (1977) bracht hij 
twee moderne horrorklassiekers op zijn naam. 
In de jaren daarna regisseerde hij met wisselend 
succes grensverleggende genrefilms als Inferno, 
Phenomena en La sindrome di Stendhal / The 
Stendhal Syndrome, en commerciëlere titels als 
La fantasma dell’opera / The Phantom of the 

Opera en twee afleveringen van de Amerikaanse 
tv-serie Masters of Horror. De dikke rode draad 
door zijn oeuvre bleven evenwel de gialli, die 
typisch Italiaanse kruising tussen thriller en 
horror die zijn naam dankt aan de nog steeds 
verschijnende geel gekafte pulpromannetjes van 
uitgever Mondadori. 

Ook als producent en schrijver timmerde 
Dario Argento stevig aan de weg. George 
Romero’s zombieklassieker Dawn of the Dead 
(1978), het vervolg op Night of the Living Dead, 
kon gemaakt worden dankzij productionele 

Drie keer bezocht Dario Argento het Amster-
dam Fantastic Film Festival. Bij de vierde 
keer was het festival herdoopt tot Imagine, 
maar dat was na mijn tijd. Argento was al 
een Oude Held bij zijn eerste bezoek in 1993, 
want Profondo rosso (Deep Red) was bijna 
twintig jaar eerder, in 1976, een van de eerste 
horrorfilms die me echt in shock de bioscoop 
deed verlaten (andere mijlpalen waren It’s 
Alive, Let Sleeping Corpses Lie, Shivers en 
The Texas Chain Saw Massacre; the first 
cuts are always the deepest). Dat Profondo 
rosso een grensverleggende giallo was, daar 
kwam ik pas later achter.

Dario Argento
Op stap in Mokum met de maestro van de giallo

Door Jan Doense
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steun van Argento en zijn broer Claudio. En 
regisseurs Lamberto Bava (Demoni, Demoni 2) 
en Michele Soavi (La Chiesa, La setta) danken 
enkele van hun grootste successen aan Dario 
Argento.

Dario Argento staat bekend als een eigenwijze 
regisseur. Vriend en biograaf Alan Jones 
vertelde mij ooit dat hij op de set ooggetuige 
was geweest van het autoritaire gedrag van de 
maestro, die geen enkele inspraak duldt. Bij 
Suspiria en Inferno werd het surrealistische 
gehalte van zijn scenario’s nog ruimschoots 

gecompenseerd door audiovisuele flair, maar 
in latere films als La terza madre, Giallo en 
Dracula 3D zijn de scenario’s zonder meer de 
zwakste schakel. Niettemin heeft Dario Argento 
met zijn vroegere films zijn reputatie als 
horrorgrootmeester voor altijd gevestigd.

La prima volta

April 1993. We vieren de tiende verjaardag van 
het Weekend of Terror met – voor de eerste keer 
– een festival van een week: het 10e Festival van 
de Fantastische Film. Op het programma staat 
onder meer een zeven titels omvattend Dario 
Argento retrospectief plus de Nederlandse 
première van Trauma. Via mijn vrienden van 
het BIFFF (Brussels Festival of Fantastic Films), 
waar Dario Argento ongeveer elk jaar te gast is, 
kom ik in contact met Carla Alonzo, de PA van 
de maestro. Zij laat weten dat hij de uitnodiging 
om Amsterdam te bezoeken graag aanvaardt. 
Argento komt alleen en maakt een energieke 
indruk. Zijn introducties in gebroken Engels 
zijn hilarisch en hij is een echte crowdpleaser. 
Na afloop staan de fans in lange rijen te wachten 
om hun memorabilia te laten signeren en Dario 
stelt ze niet teleur. 

De kelder van festivalbioscoop Alhambra blijkt 
een fors filmdepot te herbergen van The Cannon 
Group en Movies Select Video. Het is daar dat 
ik de zeldzame 35mm print van Opera / Terror 
at the Opera ontdekte die me ertoe aanzette 
Dario uit te nodigen. Ik toon hem de kelder 
en hij is onder de indruk. We stuiten op een 

doosje met prachtige zes bij zes kleurendia’s van 
Phenomena. “Neem ze mee”, zegt Dario. Maar 
dat kan toch zomaar niet? “Natuurlijk wel!” 
Wie ben ik om de maestro tegen te spreken?

Mijn zus Monique, die vloeiend Italiaans 
spreekt, is bereid als persoonlijke begeleider 
op te treden. Dario voelt zich op zijn gemak 
bij haar, zoveel is duidelijk. De dag na het 
festival is hij nog steeds in Amsterdam. Nu 
de festivaldrukte voorbij is, is er tijd om 
nader kennis te maken. Gedrieën zitten we 
in het voorjaarszonnetje op de stoep tegen de 
verchroomde voorgevel van Alhambra. Dario 
praat non-stop. Zijn bezoek aan het AFFF blijkt 
een soort van vakantie. Kort daarvoor heeft 
hij na een langdurige maar turbulente relatie 
gebroken met zijn partner, de actrice Daria 
Nicolodi (1949 – 2020), te zien in meerdere 
van Argento’s films en tevens co-scenarist van 
Suspiria. Hoewel ze niet getrouwd waren, was 
de breuk blijkbaar toch een vechtscheiding. 

Uiteindelijk betrok Dario vlak voor zijn komst 
naar Amsterdam samen met zijn dochter Asia 
een appartement in Rome. “Meubels staan er 
nog niet en de eerste nachten sliepen we op de 
houten vloer, but I was free! Free at last!” 
Tijdens zijn eerste bezoek aan Amsterdam 
bezoekt Dario Argento ook het Rijksmuseum. 
Een bezoek met een staartje, want bij het 
aanschouwen van Rembrandts Nachtwacht 
kreeg de maestro naar eigen zeggen een 
kleine aanval van wat bekendstaat als het 
stendhalsyndroom.  Het zou de directe 
inspiratie vormen voor La sindrome di Stendhal 
/ The Stendhal Syndrome, zo onthulde hij later 
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in filmtijdschrift Skrien aan Patricia Pisters en 
Femke Wolting. 

La seconda volta

Twee jaar later, in 1996, bezoekt Dario Argento 
het Amsterdam Fantastic Film Festival opnieuw, 
nu om La sindrome di Stendhal te presenteren. 
Dat kon natuurlijk ook niet anders gegeven de 
voorgeschiedenis. “Luister”, zegt hij, “Toen 
ik terugkwam van mijn eerste bezoek aan 
Amsterdam, vroeg mijn dochter Asia me of ik 
het Red Light District had bezocht. Ik zei van 
niet en ze zei ‘Pap, je bent in Amsterdam en dan 
ga je niet naar het Red Light District? 

Het is daar net een scène uit een van je films, je 
móet het zien!’ Dus wanneer gaan we erheen?” 
Daags daarna wandelen we op een avond samen 
naar de Wallen. Dario kijkt zijn ogen uit, maar 
is ook in shock. “This is in-cre-di-ble! Zodra ik 
terug ben in Rome bel ik de Paus. Hij móet iets 
doen!” Dan worden we aangesproken door een 
groepje Italiaanse toeristen. “Pardon, maar bent 
u niet Dario Argento?” “Jazeker.” “HEEEEE 
MENSEN, HET IS DARIO ARGENTO!” 

Nog nooit heb ik iemand zó snel de benen zien 
nemen. Het kost me de grootst mogelijke moeite 
om Dario bij te houden en ik zie hem nog nét 
café In ’t Aepjen binnenschieten. Daar verschuilt 
hij zich de duisterste hoek van de donkerbruine 
ruimte, waar we vervolgens geruime tijd achter 
een paar biertjes blijven zitten om bij te komen 
van alle emoties. Horrorfans dwepen met Dario 
Argento maar in Italië is hij, vanwege zijn films 
maar vooral dankzij de tv-serie Gli incubi di 

Dario Argento / De nachtmerries van Dario 
Argento (1987), pas echt een beroemdheid. 
Zelfs in nachtelijk Amsterdam wordt hij door 
zijn landgenoten herkend en blijkbaar speelt 
zijn katholieke Italiaanse preutsheid hem hier 
behoorlijk parten. 

Horrorfans

De horrorfans. Als directeur van het 
Amsterdam Fantastic Film Festival heb ik ze 

wel leren kennen en ze kunnen behoorlijk 
plakkerig zijn, zeker bij Grote Helden als Dario 
Argento. Zo herinner ik me dat ik een keer 
het Science+Fiction festival in Triëst bezocht. 
George Romero was de eregast en dankzij 
een snelle manoeuvre zat ik ineens bij hem 
en zijn vrouw aan tafel tijdens het diner. Een 
memorabele gebeurtenis, maar dat is een ander 
verhaal. Later op de avond komt Dario Argento 
langs, helemaal vanuit Rome om zijn oude 
vriend te begroeten. 

In 1978 schoten Dario en zijn broer Claudio 
Romero te hulp om de financiering van Dawn 
of the Dead rond te krijgen. De samenwerking 
leidde o.a. tot de medewerking van de Italiaanse 
prog rock band Goblin, die eerder tekende 
voor grensverleggende scores voor Argento’s 
Profondo rosso en Suspiria. Als part of the deal 
kregen de Argento’s het recht een producer’s 
cut van de film te maken. Dat werd de kortere 
maar aanmerkelijk vlottere versie die door 
de fans over het algemeen meer gewaardeerd 
wordt dan de director’s cut (hoewel die laatste 
dan wel weer de vermaarde ‘helikopterzombie’ 
bevat, maar dit terzijde). In 1990 werkten de 
twee nogmaals samen als co-regisseurs van Due 
occhi diabolici / Two Evil Eyes, een onderschatte 
double-bill van Edgar Allan Poeverhalen ‘The 
Black Cat’ (Argento) en ‘The Facts in the Case 
of Mr. Valdemar’ (Argento) en bij die twee films 
bleef het jammer genoeg. 

Terug naar Triëst. Later op de avond staan we 
in een kroeg en wordt Dario omstuwd door 
fans. Het wordt hem duidelijk even te veel 
en dan ziet hij mij. “Jan, mio grande amico 
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ollandese!” Ik word in een hoek gedrukt en 
Dario zelf posteert zich zo dat hij met zijn rug 
naar de menigte staat. We raken aan de praat 
over Triëst en hij vraagt me of ik weet dat hier 
het enige Italiaanse vernietigingskamp van 
de nazi’s heeft gestaan. Dat wist ik niet. Hij 
adviseert me dringend er een bezoek aan te 
brengen. En zo tijg ik de volgende dag naar de 
voormalige rijstpellerij Risiera di San Sabba, aan 
de rand van de stad. Ik ben de enige bezoeker 
en het is de eerste keer dat ik een voormalig 
concentratiekamp bezoek. Een indrukwekkende 
ervaring, al moet ik Dario corrigeren: 
Risiera di San Sabba was strikt genomen 
geen vernietigingskamp maar een ‘gewoon’ 
concentratiekamp, al werden er wel Joden en 
partizanen vergast en gecremeerd. Het maakt 
mijn bezoek er niet minder aangrijpend door.

La terza volta

In 2001 willen we Dario Argento de tweede 
Career Achievement Award van het Amsterdam 
Fantastic Film Festival aanbieden (de eerste ging 
het jaar daarvoor naar Wes Craven). Toevallig is 
er ook een nieuwe Argento, Nonhosonno alias 
Sleepless: een terugkeer naar het vertrouwde 
giallowerk die zich laat bekijken als een soort 
van Argento’s greatest hits. Niemand minder 
dan Max von Sydow speelt de hoofdrol en 
ook Goblin is terug van weggeweest. Na een 
aanvankelijke toezegging laat Argento daags 
voor aanvang van het festival via via weten dat 
hij toch niet kan komen. Een reden wordt niet 
gegeven. Dat is een flinke tegenvaller, want 

de PR-machine draait op volle toeren en de 
Award staat al klaar. Na lang aandringen bij 
Carla Alonzo komt er een tamelijk vaag verhaal 
over financiële perikelen rond Nonhosonno, 
die eerst opgelost moeten zijn voordat Argento 
ook maar iets aan promotionele activiteiten 
zal ondernemen. Willem Pruijssers, CEO van 
Dutch Filmworks, de Beneluxdistributeur van 
Nonhosonno, is not amused. Hij laat de sales 
agent weten dat als Argento niet direct naar 
Amsterdam komt, hij de deal verbreekt. Kort 
daarna gaat mijn telefoon. Het is Dario zelf. 
“Mi dispiace Jan, ik wil je niet in de problemen 
brengen. Ik kom naar Amsterdam.” Wat er 
zich achter de schermen heeft afgespeeld weet 

ik niet, maar als Dario in Kriterion zijn Career 
Achievement Award in ontvangst neemt is hij 
gewoon weer die goedgemutste crowdpleaser 
die zijn fans zo graag zien. Midden onder de 
uitreiking gaat mijn telefoon. Het is Georges 
Delmote van het BIFFF, die ook nog bemiddeld 
heeft en informeert hoe het is afgelopen. Dario 
legt het hem zelf even uit, tot grote hilariteit van 
de zaal.

Hoe je ook over hem denkt en wat je 
ook van hem vindt, Dario Argento heeft 
een onuitwisbare stempel gedrukt op het 
horrorgenre. De giallo zoals we die kennen van 
pioniers als Mario Bava en Ricardo Freda is 
door hem gemoderniseerd en geperfectioneerd. 
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Dat vanaf pakweg Inferno zijn nieuwe films keer 
op keer teleurstelden, heeft de fans er niet van 
weerhouden hem op handen te blijven dragen. 

Toen La terza madre / The Third Mother 
uitkwam, het langverwachte derde deel van 
Argento’s heksentrilogie waarin eerder Suspiria 
en Inferno verschenen, verzuchtte collega Phil 
van Tongeren “27 jaar wacht je erop en dan krijg 
je dit”.  Met Giallo (2009) en Dracula 3D (2012) 
groef Argento feitelijk zijn eigen graf. 

Sindsdien verschenen er geen nieuwe films 
meer van hem. Maar de wonderen zijn de 
wereld nog niet uit, want voor 2022 staat de 
giallo Occhiali neri op stapel, geschreven door 
oude rot Franco Ferrini met wie Argento al 
samenwerkt sinds Phenomena (1985). In 2022 is 
Dario Argento 82 jaar oud. Laten we hopen dat 
het hem gegund is zijn carrière met een waardige 
comeback af te sluiten.

Jan Doense

Op de foto rechtsmidden:
Van links naar rechts: Jan, Dario en Monique (de 
zus van Jan - RED).
Foto is van Jan Willem Steenmeijer

De films van Dario Argento

2012  Dracula 3D
2009  Giallo
2007  La terza madre / Mother of Tears
2006  Masters of Horror (TV serie): Pelts

2005 Masters of Horror (TV serie): Jenifer
2005 Ti piace Hitchcock? / Do You Like 
Hitchcock?
2004  Il cartaio / The Card Player
2001  Nonhosonno / Sleepless
1998  Il fantasma dell’opera / The Phantom of 
the Opera
1996  La syndrome di Stendhal / The Stendhal 
Syndrome
1993  Trauma

1990  Due occhi diabolici / Two Evil Eyes 
(segment The Black Cat)
1987  Gli incubi di Dario Argento (TV Serie, 9 
episodes)
- L’incubo di chi voleva interpretare l’incubo di 
Dario Argento
- Sammy
- Addormentarsi
- La strega
- Amare e morire
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- Il verme
- Nostalgia punk
- Riti notturni
- La finestra sul cortile

1987  Opera / Terror at the Opera
1985  Phenomena
1982  Tenebrae
1980  Inferno
1977  Suspiria
1975  Profondo rosso / Deep Red
1973  Le conque giornati / The Five Days
1973  La porta sul buio (TV Serie, 2 episodes)
- Testimone oculare (uncredited)
- Il tram (als Sirio Bernadotte)
1971  Quattro mosche di velluto grigio / Four Flies on Grey Velvet
1971  Il gatto a nove code / The Cat o’ Nine Tails
1970  L’uccello dale piume di cristallo / The Bird with the Crystal 
Plumage
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Eigenlijk was het de bedoeling om gewoon wat 
klassieke affiches van films van Argento te tonen 
als begeleiding bij de bijdrage van Jan Doense 
over Argento in Amsterdam. Ik dacht aan de 
dierentrilogie, aan de moedertrilogie en aan 
SUSPIRIA en PROFONDO ROSSO. Daar 
ben ik al met al niet aan toegekomen. Ik bleef 
hangen bij dat eerste beest, de vogel met het 
kristallen gevederte.

Door Wim Jansen

Zoveel klassieke Argento-affiches zijn er 
overigens niet. Meest geliefde affiche in 
verzamelaarskringen is het Italiaanse due 
foglie (letterlijk twee vellen oftewel 100x140 
centimeter) affiche van Sandro Symeoni 
(1928-2008) voor het eerder gememoreerde 
PROFONDO ROSSO. Dit fraai gestileerde 
affiche van man gevangen in spiraal van het boze 
oog zou zo maar eens kunnen knipogen naar 
een ander beroemd afficheontwerp. Dat van Saul 
Bass voor VERTIGO van Hitchcock.

Dario, bloed en zwarte handschoenen

Enfin, ik bleef hangen bij Argento’s eerste 
giallo, L’UCCELLO DALLE PIUMO DI 
CRISTALLO uit 1970. Waarom heet die film 
eigenlijk zo? Ik kon me de relevantie van 
die vogel niet meer herinneren. De originele 
Nederlandse titel DE MESSENMOORDEN 
of die uit België, DE SADIST MET ZWARTE 
HANDSCHOENEN lijken meer to the point.

Die titels passen ook beter bij het ontwerp 
voor de Italian affiches met het formaat quattro 
foglie (140x200 centimeter) en locandina 
(33x70 centimeter). Dat ontwerp is van Franco 
Picchioni (1942-2002), zoals menig Italiaanse 
ontwerper van zijn tijd geschoold in cover art 
voor graphic novels.

Dit ontwerp maakt dankbaar gebruik van 
de tegenstelling tussen wit en zwart, onschuld 
en schuld, goed en kwaad. Dat geeft een 
mooi contrast. De ijsblauwe letters van de 
titel voegen de kristallen dimensie toe. Pas 
als we de film hebben gezien, snappen we dat 
Argento niet doet aan tegenstellingen. Argento’s 
pop-psychologie draait wit en zwart net zo 
makkelijk om. De zwarte handschoenen zijn 
van de moordenares gekleed in sexy zwart leer 
die ooit zelf een slachtoffer was in wit. Het 
vrouwenportret op het affiche is niet dat van 
hoofdrolspeler Eva Renzi, maar van slachtoffer 
nummer 3, Rosita Torosh. De handschoenen 
zijn wel van Renzi. Een vogel is verder niet te 
zien.

Het mysterie van de vogel 
met kristallen gevederte
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Hornietdus

Die vogel is wel te zien in een ander ontwerp van Picchioni 
voor het due foglie affiche. Dat is totaal anders. Op een groene 
achtergrond zien we dezelfde moordscene abstract afgebeeld alsof 
Modigliani het heeft geschilderd na nog een laatste fles goedkope 
wijn. Dit ontwerp verwijst naar de setting van de moderne art 
gallery waar het plot begint en eindigt. Picchioni geeft deze keer de 
glazen vogel alle aandacht. Een primitieve pauwachtige vogel glanst 
in haar eigen glazen pracht.

Dit is het beeld dat mij op het verkeerde been zet. Die pauw kan 
ik mij vaag herinneren, maar niet in deze film. Ik bel Jan Doense. 
“Jan, kan jij je die vogel nog herinneren in Bird with Crystal 
Plumage?” “Nou je het zegt, nee. Is voor mij ook alweer een tijdje 
geleden dat ik die zag.”

Nog maar een keer de film kijken dan. Wat blijkt? Er is geen 
glazen pauw te bekennen. Wat is er wel? Het is een kans van 
eenopduizenden, maar een vriend van amateur-detective Tony 
Musante herkent het geluid van de vogel op een bandje van het 
antwoordapparaat. Een klein wonder, aangezien deze vogel met 
“long white feathers that look like glass” alleen leeft in het koudste 
gedeelte van Noord-Siberië. Verder is er maar één andere plek waar 
deze koele gast zich in leven weet te houden, zodat we toch de 
schuilplaats van de moordenaar kunnen achterhalen. 

Die plek is niets anders dan de dierentuin in Rome dat bekend 
staat om zijn extreme temperaturen. Bij het zien van de vogel 
in de film snap ik waarom ik me die niet kan herinneren. Het is 
geen pauw en heeft geen witte veren, het is een kroonkraanvogel 
(Balearica regulorum), niet uit koud Siberië, maar uit warm Afrika. 
De Hornitus nevalis of sneeuwkraanvogel bestaat natuurlijk niet, 
hoe graag het naambordje dat ons wil doen geloven. Argento 
neemt graag een loopje met de wetenschap.
Dat zorgeloos omgaan met wetenschap past ook bij Argento’s 
gebruik van verwrongen Freudiaanse pseudopsychologie van seks 
en geweld en de iconografie die hij daarbij ontwikkelt. Een pauw 
dan wel kraanvogel met glazen veren belichaamt zowel kwetsbare 
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als dodelijke schoonheid. Glas is zowel 
breekbaar als scherp, kristal duidt op een hoge 
graad van zuiverheid en hardheid. Glas spiegelt 
en weerkaatst licht. Het is transparant, maar 
kan ook vervormen. Veren van glas glimmen 
bovendien net zo mooi als de blinkende messen 
waar Argento ook zo van houdt. Niemand laat 
zo graag een mooi opgepoetst glimmend mes 
vallen op een slachtoffer als hij. Glas en staal 
zijn de materialen van de meester en hij zal ze 
in menig film na UCCELLO gebruiken om 
bloed te laten vloeien. De glazen pauwenveren 
op het affiche symboliseren de messenset van 
Renzi die we aan het begin van de film zien. In 
de schoonheid van de vrouw schuilt de geslepen 
moordenaar.

Zo lijkt het mysterie van de vogel met glazen 
gevederte naar tevredenheid opgelost. Blijft 
natuurlijk de vraag waarom ik dacht een glazen 
pauw te hebben gezien. Misschien in een 
Freudiaanse droom. Droomde ik niet ooit dat ik 
in Freiburg was bij een balletacademie? In een 
donkere kamer lag een heks en een veelkleurige 
glazen pauw. Ik stootte die per ongeluk aan en 
toen was ik wakker. Ik zal wel nooit het fijne 
ervan weten.

Wim Jansen
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De tot de verbeelding sprekende uitvinder 
Nikola Tesla (1856 / 1943) is, ondanks het feit 
dat hij de wereld met zijn wisselstroom heeft 
geëlectrificeerd, in Amerika altijd een vreemde 
eend in de bijt gebleven.

Het conflict tussen Tesla en de ‘patenten-
keizer’ Thomas Edison rond de keuze tussen 
‘direct current’ of ‘alternating current’ werd na 
een bittere strijd uiteindelijk in het voordeel van 
Tesla beslist.

Afgezien van dit succes werd het genie 
Tesla de belichaming van de alternatieve 
wetenschap. Niet echt een aanbeveling bij 
machtige groot-industriëlen als J.P. Morgan in 
wiens kapitalistische wereldbeeld het idee van 
vrije stroom-voorziening (zonder meter in de 
gangkast) absoluut geen haalbare kaart was.

Door Tesla’s canonisatie als peetvader 
van de alternatieve wetenschap werd hij in 
Amerika moeiteloos gekoppeld aan het Ufo-
Fenomeen met een link naar de ultra geheime 
‘wunderwaffen’ uit de nadagen van het Derde 
Rijk. Tesla zag de aardbol als een enorme 

batterij, een onuitputtelijke bron van electro-
magnetische energie. Voor ufologen is hij 
hiermee tevens de geestelijke vader van de notie 
dat de aarde zich als een ruimteschip uit haar 
baan rond de zon kan losmaken op weg naar 
de sterren. Een zweverig Ufo-genootschap als 
de Unarius-beweging heeft Tesla inmiddels 
uitgeroepen tot apostel van het kosmische 
denken. Tot zover het lot van de ongebonden en 
visionaire Tesla die zijn weerslag vond in zeer 

uiteenlopende ‘biopics’ van zijn bewogen leven.
De biopic, een uiterst gecondenseerd format 

waarin een levensverhaal wordt opgedist in 
hapklare segmenten. Hoogtepunten, diepe 
dalen en marginale zaken passeren in hoog 
tempo de revue en vormen een licht verteerbaar 
divertissement.

THE MAN WHO LOVED 

NABISCO CRACKERS
TESLA, The Electric Wizard in Cinema

Door Michael Helmerhorst
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THE SECRET OF NICOLAE TESLA (1980) 
Regie: Kristo Papic

Deze met de zegen van filmliefhebber Josip 
Broz Tito in zijn sterfjaar gelanceerde Servo-
Kroatische co-productie blijft als statisch 
costuumdrama toch een wassenbeeldenspel.

Dit ondanks de als twee druppels water 
op Tesla gelijkende Peter Bozovic, de 
omineuze aanwezigheid van Orson Welles als 
J.P.Morgan en Welles vriendin Oja Kodar als de 
doorluchtige dame Catherine Johnson op wie 
Tesla heimelijk verliefd wordt.

Bij een demonstratie van zijn ‘current flow’ 
toont Tesla eerst de gloeiende spanning op een 
draad-verbinding tussen twee tegenpolen om 
daarna de flow door zijn lichaam te sturen. 
Verschrikt probeert Catherine haar aanbeden 
Tesla van deze test te weerhouden maar hij 
grijpt haar hand en de wisselstroom verenigt 
de twee geliefden. Strother Martin en Dennis 
Patrick nemen in dit panopticum de rollen van 
George Westinghouse en Thomas Edison voor 
hun rekening. Tesla’s fantastische blauwdrukken 
van draadloze electriciteits-banen waarmee 
luchtschepen, duikboten en race-auto’s in 
beweging blijven vinden weinig weerklank 
bij J.P.Morgan die Tesla in zijn slaapkamer 
ontvangt. Een mooiere verwijzing naar 
‘slapend rijk worden’ is niet direct voorhanden. 
Welles gaf eerder gestalte aan de vadsigheid 
van de macht tronend tussen de lakens van 
ruimbemeten bedden oa als jurist in zijn 
onovertroffen Kafka-adaptie van ‘Het Proces’ 
(1962) en als patriarch in ‘Malpertuis’ (1972).

TESLA (2020)
Met Ethan Hawke als Tesla, Kyle Maclachlan als 
Edison en Eve Hewson als Anne Morgan.
Regie: Michael Almereyda

Almereyda, die ook de Stanley Milgram-biopic 
maakte (zie FilmFun nr. 85), is weer prima 
op dreef met ontregelende anachronismen en 
artificiciële achtergrondprojecties waardoor 
het isolement van de figuur Tesla sterk wordt 
benadrukt.

We zien Tesla en zijn ‘romantic interest’ 
Anne Morgan op een rollerskate rink onhandig 
manouvreren, een mooie metafoor voor Tesla’s 
wereldvreemdheid. 
Daarnaast geeft  Anne Morgan soms 
rechtstreeks commentaar op de historische feiten 
en ontsluit daarmee documentaire doorkijkjes.
Tesla en Edison onderstrepen een eerder 
financieel conflict door elkaar met roomijsjes te 
bewerken hetgeen direct door Anne Morgan als 
historisch onjuist wordt bestempeld.

Ook een voorstel tot wapenstilstand tussen de 
twee opponenten zoals getoond in de film heeft 
volgens Anne nooit plaatsgevonden.
William Kemmler, de 1e ter dood veroordeelde 
die op de electrische stoel plaatsnam wachtte 
als proefkonijn een lange pijnlijke dood. 
Dit tragische incident werd door Edison ten 
onrechte gebruikt om de wisselstroom van Tesla 
in een kwaad daglicht te zetten.
Een ontmoeting tussen de ‘bigger than life’ 
theaterdiva Sarah Bernardt en Tesla doet de 
vonken overspringen maar van een Hollywood-
romance is geen sprake.
De door Tesla met geld van J.P.Morgan 
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gebouwde Wardenclyffe-Tower is als zendmast 
voor electrische krachtvelden zowel een 
meesterlijk waagstuk als een gedoemde Toren 
van Babel omdat Morgan uiteindelijk de stekker 
uit het project trekt.
Tesla´s smeekbede aan Morgan vindt dit keer 
plaats aan het hek van een tennisbaan dat de 
twee mannen van elkaar scheidt.
Ethan Hawke zingt als sluitstuk van de film een 
ingetogen versie van ´Everybody Wants To Rule 
The World´ van Tears for Fears.

THE CURRENT WAR (2020)
Met Benedict Cumberbatch als Thomas Edison, 
Michael Shannon als George Westinghouse en 
Nicholas Hoult als Tesla. Regie: Alfonso Gomez 
Rejon

Deze rolprent spitst zich toe op het gevecht 
tussen Edison en Westinghouse, tussen DC en 
AC, en de vraag wie Amerika gaat electrificeren. 
Hoewel Tesla’s wisselstroom aanwijsbaar 
veiliger en goedkoper is dan Edison’s 
gelijkstroom, wijkt de hardnekkige Edison geen 
duimbreed. De figuur Tesla bevindt zich in dit 
titanengevecht enigszins op de achtergrond. 
De tragiek van een koppige man als Edison 
staat centraal naast de financiële perikelen van 
Westingouse. Alle lijnen komen samen bij de 
machtige industrieel J.P.Morgan, het komt naast 
de keuze voor de ene of andere current toch 
uiteindelijk neer op de currency! 
In de montage van de film valt de opening van 
de wereldtentoonstelling in Chicago (1893) 
als een zee van lichten aanfloept samen met de 

electrocutie van William Kemmler.
De aartsrivalen Westinghouse en Edison 
ontmoeten elkaar in het Chinese paviljoen te 
Chicago waarbij het moment ter sprake komt 
dat Edison’s gloeilamp voor het eerst 13 uur aan 
een stuk bleef branden.
Tesla en Westinghouse bouwden een 
krachtcentrale bij Niagara die electriciteit 
op ongekende schaal genereerde. Maar 
ondanks dit mega-succes bleven Tesla’s 
revolutionaire  innovaties rondcirkelen in zijn 
brein of beklijfden alleen in stapels vergeelde 

blauwdrukken.

THE PRESTIGE (2006) Regie: Christopher 
Nolan

In de verbeten concurrentie-strijd tussen twee 
illusionisten wordt Tesla (in de vertolking van 
David Bowie) ingeschakeld om de ultieme 
verdwijntruc te realiseren dmv electro-
magnetische golven.
De proefnemingen met hoge hoeden en in 2e 
instantie met een levende kat resulteren niet 
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alleen in verplaatsing maar ook in de eindeloze 
duplicatie van hoge hoeden en katten.
Nadeel van deze methode is dat de illusionist 
zich na elke miraculeuze verdwijning zich steeds 
van een ongewenste kloon moet ontdoen.
Ook in deze rolprent zit een verwijzing naar de 
niets ontziende ‘henchmen’ van Edison die
Tesla op de huid zitten en zijn labo’s in de fik 
steken.   

THE MAN WHO LOVED NABISCO 
CRACKERS 

In 2001 maakte ik met een groep acteurs en 
mimespelers (MAPA) een semi-documentaire 
theatervoorstelling over het genie Tesla 
tijdens een summer-academy in het voormalig 
Oostduitse Büch, een verre voorstad van 
Berlijn. In deze biopic werd intensief gebruik 
gemaakt van verrijdbare projectie-schermen 
waarop zowel op als doorzichtbeelden werden 
geprojecteerd.

In een korte proloog zuigt de jonge Tesla zich 
vol met teksten uit boeken, een citaat van 
Goethe verwijst naar de mens die zich door 
kennis vrijmaakt uit de ketenen van arbeid en 
slavernij.
Daarna volgt een sekwentie waarin de spelers 
als schaduwen opduiken in zw/w filmbeelden 
die verwijzen naar een aflevering van de tv-serie 
‘The FBI-Story’ compleet met gezwollen voice 
over.

Tesla overleed op 7 januari 1943 in kamer 3327 
van het Hotel New Yorker te Manhattan. 
Federale agenten haasten zich op bevel van J. 
Edgar Hoover naar de bagagekluis van het hotel 
om Tesla’s vermeende atoom-documenten in 
beslag te nemen.
“Little is known about the dangers of handling 
unattended luggage.”
Bij het openen van een koffer staren drie FBI-

laboranten in een verblindend licht, min of meer 
een verwijzing naar de Mickey Spillane-thriller 
‘Kiss me Deadly’ (1955).
Een volgende scene springt terug in de tijd naar 
Edison’s lab in Menlo Park waar 5 technicijnen 
een dagenlange wake houden bij een flikkerende 
gloeilamp.
Vandaar betreden we het experimentele labo 
van Tesla in Colorado Springs alwaar hij 
temidden van bolbliksems en vonkenregens 
doodgemoedereerd de krant zit te lezen. 
Ook Tesla’s vermeende blokkade in de omgang 
met door sieraden behangen society-dames 
komt aan bod in een autistische dans-scene.
Via een migraine-aanval belanden we in het 
brein van de door geanimeerde blauwdrukken 
geplaagde uitvinder die wanneer hij zijn 
kosmische plannen uiteen vouwt op een 
vergadering met de ‘Captains of Industry’ met 
hoongelach en onbegrip wordt geconfronteerd.
Deze scene was een pastiche van het 
expressionistische ballet ‘Die Grüne Tisch’ 
van Kurt Jooss uit 1932. In de finale van de 
40 min durende voorstelling zijn we terug in 

index



Manhattan. Tesla savoreert in een restaurant 
zijn geliefde ‘Nabisco Crackers’ omringd door 
obers die met hun servetten de fladderende 
stadsduiven animeren die de kruimels van zijn 
bord pikken. Tesla voederde de duiven vanuit 
zijn hotelraam en ontwierp een ‘duiven douche’ 
voor zijn met stadsvuil besmeurde gevederde 
vrienden.
De obers veranderen in krantenverkopers. De 
headlines geven ruchtbaarheid aan Tesla als 
‘Mad Scientist’ en schepper van de ‘dodende 
straal’. Vanachter hun kranten verschijnen (door 
fresnellenzen) vervormde ‘talking heads’ van tv-
presentatoren. Tesla belandt op zijn restaurant-
tafel in lotuszit en staart naar een tv-kader met 
sneeuw, een verwijzing naar de Buddha van 
Nam June Paik.      

De mystificaties rond Tesla leiden nog steeds 
een hardnekkig leven getuige talloze schimmige 
documentaires zoals bv: NAZI-UFO’S, 
HOW THEY FLY of THE TESLA-NAZI 
UFO CONNECTION. Het opgevoerde 
bewijsmateriaal bestaat uit de overbekende vage 
snapshots van schotelvormige objecten in mid 
air, overhead sheets van Tesla-coils en een met 
swastika getooid boordkompas (uit een U-boot) 
dat doorgaat voor een hoogtemeter uit een 
door Tesla en Werner Von Braun ontwikkeld 
ruimtevaartuig.
Het genie Tesla is voor altijd verstrikt 
geraakt in het kleverige (spinne)web van de 
complotdenkers. 
Op Internet is een korte animatiefilm te zien 
onder de titel: The Tesla World Light uit 2017 

van Matthew Rankin. Nooit hersteld van 
de brute afwijzing door J.P.Morgan staat de 
vertwijfelde Tesla oog in oog met een electrisch 
geladen duif die ‘The World light’ in gang zet.

Michael Helmerhorst
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14 maart
Henry Darrow (87)
Amerikaans acteur, bekend 
door zijn vertolking van 
‘Manolito Montoya’ in de tv-
serie High Chapparal

15 maart
Yaphet Kotto (81)
Amerikaans acteur, viel op 
door rollen als ‘no nonsense’ 
crewmember van de
‘Nostromo’ in Alien (1979) en 
als arch villain in Live & Let 
Die (1973)

22 maart
George Segal (87)
Drama en comedy-acteur, 
begon zijn filmcarriere met-
een met 3 sterke rolprenten, 
Who´s afraid of virginia 
Woolf (1966) The Quiller 
Memorandum (1966) en 
The Saint Valentine´s Day 
Massacre (1967)

25 maart
Bertrand Tavernier (79)
Franse filmregisseur met een 
omvangrijk en divers oeuvre
Begon bij Jean Paul Melville, 
aan wie hij de documentaire 
‘Code name Melville’ 
wijdde. Bekende films: 
Coupe de Torchon (1981) en 
Round Midnight (1986)

1 april
Lee Aaker (77)
Amerikaans kind-acteur 
bekend geworden door de 
tv-serie : The Adventures of 
Rin Tin Tin

Biff McGuire (95)
Amerikaans film en tv-
acteur, was o.a. te zien in The 
Phenix City Story (1955)
The Thomas Crown Affair 
(1968) en Serpico (1973)

3 april
Gloria Henry (98)
Amerikaanse actrice die 
bekendheid verwierf als 
moeder van Dennis the 
Menace uit de gelijknamige 
tv-serie

5 april
Paul Ritter (54)
Veelzijdige Britse tv en 
film-acteur, oa; Quantum 
of Solace (2008) en Harry 
Potter and the Halfblood 
Prince (2009)

6 april
Walter Olkewicz (72)
Amerikaanse karakter-speler, 
bekend van Twin Peaks/Fire 
walk with Me 

11 april
Joseph Siravo (64)
Amerikaanse ‘heavy’ 
character acteur, was oa te 
zien in Carlito´s Way (1993)
en de TV-serie The 
Soprano´s.

In
Memoriam
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16 april
Helen McCrory (52)
Engelse film en tv-actrice, 
verscheen in Peaky Blinders 
en de Bond-film Skyfall 
(2012)

Felix Silla (84)
Italiaans acteur, begon in 
het circus vanwege zijn 
bijzondere lengte (1.19m)
Speelde o. a. in: Spaceballs, 
Buck Rodgers, Star Wars en 
onversneden trash als She 
Freak. En als Cousin IT uit 
de TV-serie The Addams 
Family

20 april
Monte Hellman (91)
Amerikaans filmregisseur 
met veel exploitation-films 
op zijn naam, verwierf
cult-status met zijn  road-
movie Two Lane BlackTop 
(1971)

29 april
Frank McRae (77)
Amerikaans film & tv-
acteur was te zien in: Shaft 
in Africa (1973), 48 hours 
(1982), Licence to Kill 
(1989) en Last Action Hero 
(1993)

1 mei
Olympia Dukakis (89)
Amerikaanse toneel en 
filmactrice, bekend van 
Moonstruck (1987) en Steel 
Magnolias (1989)

11 mei
Norman Lloyd (106)
Amerikaans acteur en 
Hollywood veteraan, 
werkte met regisseurs als:
Alfred Hitchcock, Anthony 
Mann, Jean Renoir, Jaques 
Tourneur, Joseph Losey, 
Richard Brooks, Robert 
Wise en Martin Scorcese 
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