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INHOUD

Een klip aan de oever van de rivier de Husdon bij Fort Lee in New Jersey was in de jaren 1910 een geliefde locatie voor 
spannende films. Hier wordt een ‘cliffhanger’ voorbereid, met op de voorgrond actrice Pearl White, die vooral bekend 
werd door een van de eerste ‘serials’: The Perils of Pauline (1914) die uit twintig afleveringen (‘chapters’) bestond.
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De serials
van Republic
De cliffhanger als uitgesteld happy end
of: ieder jochie een nat broekie

Dit verwaarloosde en bijna 
verdwenen filmgenre kan te-
genwoordig weer op waarde 
worden geschat, omdat de copyrights 
voor een aantal van deze filmseries 
vervallen zijn. Tot dusver was het op-
sporen en onderhands distribueren van 
deze films de geliefde bezigheid van 
een beperkt aantal hobbyisten. De films 
die nu in het publieke domein zijn, ko-
men bijna allemaal uit de studio van 
wijlen Republic Pictures, een middel-
grote studio in Hollywood, uit de jaren 
30, 40 en 50 van de vorige eeuw. Het 

moet gezegd worden dat Re-
public niet de uitvinder was 
van de serial. Toen de film 

nog zweeg waren ze al populair, met 
als meest bekende The Perils of Pauline 
met Pearl White. Als oudste Ameri-
kaanse seriefilm staat What Happened 
to Mary te boek, uit 1912. De twaalf 
afleveringen, nog zonder klifhan-
gers, werden parallel uitgebracht 
met een feuilleton in een dames-
blad. In Frankrijk volgden kort 
daarna de episodenfilms van 
Louis Feuillade: Judex en Fantô-

door
Bram Reijnhoudt

Films in afleveringen met een ‘open eind’, die zie je niet meer. Toch zijn er in 
Amerika tot midden jaren vijftig enkele honderden van gemaakt. De koploper 
was Republic Pictures, die deze ‘serials’ aan de lopende band fabriceerde. Als 
bioscoopfilm mag het genre uitgestorven zijn, in een nieuw jasje kwam het terug 
als populaire vorm van televisiedrama. Over de bloeitijd van de cliffhanger en de 
metamorfoses van een genre, van krantenfeuilleton tot soap.
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mas zijn nog steeds beroemde titels, voorna-
melijk dankzij remakes in de jaren 60.

Moderne remakes vertrouwden niet op ‘sus-
pension of disbelief ’ en kregen een tongue-in-
cheeck of een ronduit komisch tintje, zoals 
Fantômas met Jean Marais en Louis de Funès 
of Dick Tracy met Warren Beatty en Al Paci-
no en Batman met Adam West en Burt Ward.  
Maar in oorsprong werden de serials niet ge-
maakt om te lachen, maar puur om de actie, 
de sensatie en de opgevoerde spanning, eindi-
gend in de ‘cliffhanger’, naar het cliché van de 
held, met één hand hangend aan een rotsrand 
en zijn vriendin bungelend boven het ravijn 
aan de andere hand. Op dat adembenemen-
de moment verscheen een titel op het doek: 
‘Next Week Chapter 7, The Valley of Death’, of 
‘To be continued’..

Cliffhanger
Adembenemend? Je wist natuurlijk dat de 

vriendin in Hoofdstuk Zeven zeker niet om-
laag zou storten. De actiefilm Cliffhanger uit 
1993 met Syl vester Stallone, begint verrassend 
genoeg met deze scène. Maar het meisje stort 
helaas wél in de diepte. Haar dood voorziet de 
held van een psychische barrière die hij moet 
overwinnen om nieuwe avonturen te kunnen 
beleven. Dit soort psychologie van de koude 
grond was taboe in de serial. Alles wat de held 
hoefde te doen was het Kwaad te overwinnen. 
Niet het Kwaad in hemzelf, want daarvan was 
hij verschoond, maar een Misdadig Genie dat 
als ‘t even kon de hele mensheid bedreigde. 
Een eenvoudige formule, waarvoor je je wel 
moet openstellen. Dat vereiste, wat de Ame-
rikaanse schrijver Richard Maurice Hurst in 
zijn boek over Republic Studios noemde: ‘a 

willing suspension of disbelief ’, een vrijwil-
lige opschorting van ongeloof. De bereidheid 
om terwille van onbekommerd genieten van 
flitsende actie de onwaarschijnlijkheid van 
de verhalen op de koop toe te nemen werd 
bij volwassenen minder aangetroffen dan bij 
kinderen tegen de grens van de volwassen-
heid aan. Voor hen werden de serials dan ook 
in de eerste plaats gemaakt. Om identificatie 
te vergemakkelijken kreeg de held soms een 
vriendje van de gewenste leeftijd (zoals Robin, 
de jonge helper van Batman). Bloederigheid 
en realistische verwondingen in het algemeen 
waren taboe, maar met ballet-achtige knok-
partijen en doodsprongen kregen de serial-
makers hun jonge publiek toch in grote staat 
van opwinding.

Binnenskamers bij Republic werd volgens 
regisseur William Witney als motto gebruikt: 
A pair of wet panties for every little kiddie’, 

Herbert J Yates
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voor ieder jochie een nat broekie. 

Republic heeft in de jaren na de overschake-
ling van de Amerikaanse filmindustrie op ge-
luid de belangrijkste bijdrage aan het succes 
van de serials geleverd. Onder de straffe lei-
ding van Herbert J. Yates werden in totaal zes-
en-zestig filmseries afgeleverd, elk bestaande 
uit twaalf of vijftien hoofdstukken van onge-
veer een kwartier, van Darkest Africa in 1936 
tot King of the Carnival in 1955.

Republic teerde niet op serials alleen. Het 
was ook de studio van de zingende cowboys 
Gene Autry en Roy Rogers en van John Way-
ne.  Voor het eerste seizoen van Republic, 
1935/36, werden acht John Wayne-films aan-
gekondigd en evenveel westerns van Gene 
Autry (Roy Rogers brak pas later door). De 
toegestane draatiid liep uiteen van zeven tot 
22 dagen

Naast  deze B-films had Republic ook aspira-
ties voor de A-sector. Om te kunnen concu-
reren met de grote studio’s werden af en toe 
serieuze films met grote namen geproduceerd 
met een draaitijd van ongeveer een maand 
en een budget van miljoenen dollars. Voor-
beelden zijn House by the River (Fritz Lang), 
Sands of Iwo Jima (Allan Dwan), The Quiet 
Man (John Ford) en MacBeth (Orson Welles).

Volgens ingewijden was het vooral de vrouw 
van Yates, de Tsjechische ex-kampioene 
kunstschaatsen Vera Hruba Ralston die erop 
aandrong ook ‘films van klasse’ te maken.

Tabak
Herbert Yates zat in de tabakshandel toen hij 
geld rook in de fllmbusiness en een labora to-
rium begon, waar films werden ontwikkeld en 
geprint.  Hij zag een kans zelf films te gaan 
produceren toen een fusie mogelijk werd  met 

Herbert J Yates

Yates begroet Roy Rogers en diens vrouw Dale Evans. Rechts de vrouw van Yates, 
Vera Hruba Ralston, die een belangrijke rol speelde in de zaken van haar man.
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een van zijn beste klanten, Mascot Pictures en 
enkele nog kleinere studio’s op ‘Poverty Row’. 
De nieuwe maatschappij Republic Pictures, 
al gauw door kritikasters ‘Repulsive’ Pictures 
genoemd, vestigde zich in  1935 in de voor-
malige kluchtenstudio van Mack Sennett in 
North Hollywood. 

 Yates was een zakenman die met ijzeren 
hand zuinigheid aan kwaliteit wist te paren. 
De cowboyfilms die zijn studio aan de lopen-
de band verlieten, waren met een draaitijd van 
één tot twee weken low-budget, maar uiterst 
effectief aan de kassa. De vraag was groot, 
dank zij de opkomst in crisistijd van de dou-
ble bill-programma’s, waarin een goedkope B-
film werd gekoppeld aan een A-film.

Even succesvol waren de serials. De kosten 
beliepen niet meer dan vijf tot tien procent 
van wat een grote studio uitgaf aan een A-
film, maar de serials waren wel twee of drie 
keer zo lang. En met groot vakmanschap ge-
maakt: Yates investeerde in de modernste ap-
paratuur (cameradollies en -kranen), de beste 
actieregisseurs (William Witney, Joseph Kane, 
Spencer Gordon Bennett) en de bekwaamste 
stuntmannen (Yakima Canutt, David Sharpe, 
Dale Van Sickel, Tom Steele). Zijn slimste 
investering zat in de afdeling special effects, 
waar de vernuftige broers Howard en Theo-
dore Lydecker zich toelegden op vloedgolven, 
aardbevingen, explosies, robots en vliegende 
superheroes. In tegenstelling tot wat in an-
dere studio’s gebeurde, bouwden de broers 
grote modellen met veel details. Ze werkten 

in de open lucht om ook wat het licht betreft 
goed aan te kunnen sluiten bij de live action. 
Om Captain Marvel op te laten stijgen lie-
ten ze een model van de held aan een dunne 
staaldraad achterstevoren omlaag glijden. In 
het laboratorium werd het beeld omgedraaid 
zodat de wonderbare cape bij het (schijnbare) 
opstijgen boven het lichaam van de Captain 
wapperde. Jaren later werden hetzelfde mo-
del—zonder de cape maar met rugraket—en 
dezelfde techniek toegepast voor King of the 
Rocket Men, want bij Republic werd niets 
weggegooid en alles bewaard.

Spectaculaire shots werden in meerdere 
films gebruikt en meerdere keren in een en 
dezelfde film. Halverwege een serial werd 
meestal een ‘economy chapter’ ingebouwd, 
dat grotendeels uit flashbacks naar eerdere 
episodes bestond.

De opnamen voor deze drie tot vier uur du-
rende films in afleveringen namen ongeveer 
evenveel weken in beslag, inbegrepen de tijd-
rovende special effects die als laatste werden 
gedraaid. Dit compacte schema kon worden 
gerealiseerd dank zij een grondige voorberei-
ding op papier die per serial enkele maanden 
in beslag nam. Het begon met een team van 
schrijvers die hun hersens afbeulden om met 
steeds nieuwe variaties op de gegeven formu-
le voor de draad te komen. In de oorlogsjaren 
was patriottisme het voornaamste thema. De 
schurken die de schrijvers van Republic be-
dachten zijn teveel om op te noemen: Dr. Sa-
tan, The Lame One, Fu Manchu, Dr. Vulcan, 

Pagina hiernaast: twee patriottistische Republic-serials van vijftien hoofdstukken uit de oorlogsjaren.  
Boven: The Masked Marvel (1943) gaat over Japanse spionage, met stuntman Tom Steele als Marvel en 
links zijn belager Anthony Wade.  Onder: Spy Smasher, een anti-Nazi serial uit 1942, met Marguerite Chap-
man en Kane Richmond als de Spy Smasher.
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Pagina hiernaast: twee stills van Mysterios Doctor Satan. Boven: The Copperhead (Robert Wilcox) schiet 
met een spiegeltje om een hoekje in de hoop Dr.  Satan (Edward Ciannelli) nog op tijd uit te schakelen. 
Onder: Journaliste Lois Scott (Ella Neal) dreigt slachoffer te worden van een hersenspoeling.

The Scorpion, The Ghost, Fu Manchu, Vul-
tura… allen wonnen zij vrijwel elke slag, maar 
in het laatste hoofdstuk verloren ze onveran-
derd de oorlog. Het Goede kreeg bij voorkeur 
gestalte in een krachtig individueel optredend 
persoon, die daarenboven de belichaming was 
van een vurig patriottisme tot in het belache-
lijke. Naast jungleverhalen (The Jungle Girl, 
Perils of Nyoka, Panther Girl of the Kongo, 

Hawk of the Wilderness) waren ontleningen 
aan de Amerikaanse beeldverhalen van de ja-
ren dertig en veertig schering en inslag.

Superman, Batman of Flash Gordon heeft 
Herbert Yates nooit in handen kunnen krij-
gen, maar Dick Tracy, Spy Smasher, Captain 
America en Captain Marvel draafden dapper 
mee in de Republic-stal, naast westernhelden 
als Zorro, The Lone Ranger, Zorro en Don 
Daredevil.

Niet dat Republic geen interesse had in Su-
perman. In 1940 was de strip al razend popu-
lair, maar Herbert Yates kon geen overeen-
stemming bereiken met uitgever DC Comics. 
Een script voor 15 afleveringen was al klaar 
en werd na enkele wijzigingen gebruikt voor 
een serial die uiteindelijk The Mysterious Doc-
tor Satan zou gaan heten. In plaats van Su-
perman kregen we The Copperhead,  die een 
soort maliënkolder over zijn hoofd droeg.
Doctor Satan, die met een leger robots baas 
over de hele wereld wil worden, werd gluipe-
rig gestalte gegeven door Edward Ciannelli, 
een bekende uit de gangsterfilms van die tijd. 
De regie werd gevoerd door het winnende duo 
William Witney en John English, met Witney 
als de specialist voor de actiescènes.

Een veel voorkomend onderdeel van de for-
mule was dat de identiteit van de actieheld 
dankzij maskers, bivakmutsen en bovenge-
noemd mailiënkolder geheim bleef voor alle 
andere figuren uit de film, maar niet voor het 
publiek, terwijl de identiteit van de schurk pas 
in het laatste hoofdstuk werd onthuld, niet 
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alleen voor het publiek in de bioscoop maar 
ook voor de held en diens medewerkers op 
het doek.

Hoe dat in zijn werk ging kan worden ver-
klaard aan de hand van King of the Rocketmen. 
De held Jeff King werkt bij Science Associates, 
een werkplaats van wetenschappers waar ge-
werkt wordt aan een ‘sonic decimator’. In ver-
keerde handen kan dit instrument een ver-
schrikkelijk wapen zijn: rotsen kunnen ermee 
worden gesmolten tot gloeiend lava. De mys-
terieuze Doctor Vulcan probeert zich meester 
te maken van de decimator. Hij móet wel een 
van het groepje van zes wetenschappers zijn, 
maar tijdens zijn misdadige optreden wordt 
hij slechts in silhouet getoond. Vulcan en zijn 
helpers worden bestreden door de raketman 
die dank zij zijn vliegpak-met-vizierhelm on-

herkenbaar is. Alleen zijn vertrouweling, de 
man die in een ondergronds atelier aan de 
decimator werkt, en wij als bioscooppubliek, 
weten dat Jeff King de raketman is. De iden-
titeit van Vulcan wordt voor idereen pas ont-
huld aan het slot van Hoofdstuk Vijftien.

Francis Gifford
Opvallend waren de vrouwelijke  hoofdrollen 
in de jungle serials.  In Jungle Girl, in 1941 de 
eerste van de serie, was Francis Gifford als 
Nyoka allesbehalve een ‘damsels in distress’, 
maar eerder een rolmodel voor de vrouwen-
emanciatie: onafhankelijk, zelfreddend en as-
sertief. Datzelfde gold een jaar later toen Kay 
Eldridge de rol van Nyoka overnam in het ver-
volg, The Perils of Nyoka, met nog meer actie. 
Het viel zelfs de gevreesde Hollywood-colu-
miste Hedda Hopper op. Ze schreef: ‘Deze 
schonen van het Oude Zuiden mogen er dan 
uitzien alsof een zuchtje wind hen weg blazen, 
onder hun fragiele uiterlijk zjjn ze geen kat-
jes om zonder handschoenen aan te pakken; 
als ze eenmaal boos worden zijn ze voor geen 
kleintje vervaard -- zoals menige man tot zijn 
verdriet heeft ondervonden.” Dat Aldridge 
een (weinig flatteuze) broekrok aan kreeg, zal 
in deze ‘action-packed’ serial wel niet symbo-
lisch zijn bedoeld, maar een praktische reden 
hebben gehad. In de derde van de serie Pan-
ther Girl of the Kongo (1955), heet de hoofd-

persoon niet lan-
ger Nyoka, maar 
gewoon Jean. Het 
is actrice Phyl-
lis Coates, die nu 
van de ene naar 
de andere liane 

De helden en schurken van Republic op een hoop 
gegooid in een tekening van Al Killgore. Op de 
voorste rij v.l.n.r: Francis Gifford als ‘jungle girl’, 
Ciannelli als Dr Satan, the Copperhead en Hanry 
Brandon (liggend) als Fu Manchu.
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Boven: Kay Aldridge in Perils of Nyoka.  Onder: Phyllis Coates in Panther Girl of the Kongo
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Boven: Perils of Nyoka, met Kay Aldridge. Onder: MacBeth met Orson Welles en Jeannette Nolan. Decorstuk-
ken van Republic (‘rotsen’) zijn op beide foto’ te zien. Welles had er spijt van dat hij goedkope rekwisieten 
moest gebruiken. ‘Ik zag eruit als het vrijheidsbeeld.’ De film werd opgenomen in 23 dagen.
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slingert. Maaar ze draagt wel hetzelfde, tame-
lijk  sexy pakje als de Nyoka uit 1942. Ook dit 
had een praktische reden: in de derde uit de 
reeks werd zoveel materiaal uit de eerste ge-
bruikt, dat ook hergebruik van de kostuums 
handiger was in de montage.
   Zuinigheid door recycling was noodzaak, 
want de opkomst van de televisie in Amerika 
ging ten kost van de bioscopen en de markt 
voor het Republic-product. De tv-series de-
den niet onder voor de filmseries, ook al ont-
brak het cliffhangereffect. Republic verzuimde 
om de tv-markt te betreden met eigen produc-
ties, maar koos ervoor het oude filmproduct 
aan de televisie te verkopen. Het leverde hem 
begin jaren vijftig een geruchtmakend proces 
op, (tevergeefs) aangespannen door Roy Ro-
gers die wilde delen in de opbrengst. Het le-
verde hem ook het vijandschap op van de bio-
scoopexploitanten.

Naast de televisie was ook zijn vrouw, Vera 
Hruba Ralston, een van de oorzaken van de 
snelle ondergang van het bedrijf. Yates koppige 
pogingen om van Vera (een ex-Tsjechische ijs-
dansered) een ster te maken zette kwaad bloed 
bij de bioscoopbazen want de ruim 25 films 
die met haar tot stand kwamen, werden slecht 
ontvangen. Met name John Wayne maakte er 
bezwaar tegen dat hij Vera Ralston steeds op-
gedrongen kreeg. Zijn biograaf Maurice Zo-
lotow citteert hem: ‘Yates made me cast her 
[…] I’ve always been mad at Yates about this 
because we lost the chance to have one damn 
fine movie […] when it came to the woman he 
loved -- his business brains just went flyin’ out 
the window.’

In 1959 besloot Yates, moegestreden, de 
filmproductie te staken.

Nederland
De distributie in Nederland was na de oorlog 
in handen van Centra Film, zetelend in Dord-
recht en later in Scheveningen. De films wer-
den hier na de oorlog door Republic aange-
leverd in tweewekelijkse afleveringen van elk 
anderhalf uur. Het ‘economy chapter’ kwam 
daarbij goed van pas. Het werd gebruikt als 
recapitulatie aan het begin van het tweede 
deel. Eén cliffhanger werd gehandhaafd aan 
het eind van het eerste deel

Directeur Van Leen van Centra Film zal 
hebben geleerd van zijn collega Yates en diens 
krachtige verkoopmethoden. In zijn ruime 
kantoor aan de Scheveningse Badhuisweg 
zetelde hij achter een imposant bureau, com-
pleet met wereldbol. Zijn campagneboeken 
stonden bol van slagzinnen: ‘Een duivels genie 
wil de wereld regeren en drijft de mensheid 
in slavernij’ (De trommen van Fu Manchu) of: 
‘Een mooi meisje regeert een koninkrijk van 

John Wayne met Vera Ralston. Publiciteitsfoto voor 
The Fighting Kentuckian (1949)
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inboorlingen en wilde dieren!’ (De Jungle Prin-
ses). De serials werden als tweeweekse serie-
films uitgebracht in buurttheaters, zoals West 
End, Bio en Van Swinden in Amsterdam. Het 
premièretheater was het Amsterdamse Passa-
ge. Al deze bioscopen zijn allang verdwenen, 
evenals Centra zelf. De films vonden uitein-
delijk hun weg naar het Filmmuseum, want 
ook aan de Badhuisweg werd alles bewaard 
en niets weggegooid. De contracten met Re-
public stipuleerden zoals gebruikelijk dat aan 
het eind van de licentieperiode de films moes-
ten worden vernietigd, maar Van Leen ver-
lengde keer op keer. De Havik der Wildernis 
bijvoorbeeld liep 25 jaar in Nederland, langer 
dan Republic in zaken bleef.

Net als De Jungle Prinses en zijn opvolgers 
behoorde ook ‘De Havik’ tot het subgenre van 
de jungleserial. Als je de recensies iot de ja-
ren dertig mag geloven, maakte de film diepe 
indruk. Het Nieuwsblad van het Noorden bij-
voobeeld schreef: “De “havik” —waarschijn-
lijk zo genaamd omdat hij op een manier, de 
vogels eigen, door de bossen vliegt— is een 
knappe doortastende jongeman, die niet op 

de vlucht gaat voor een groep krijsende Indi-
anen, noch bevreesd is voor pistolen of een 
gevecht met een tijger. Op een zeer spannend 
moment, als men denkt dat hij nú toch wel 
dood zal zijn, breekt de film af, De volgende 
week al zijn ons onzen held wel weer levend 
voor de ogen toveren. Velen zullen met span-
ning uitzien naar het vervolg van deze sensa-
tionele geschiedenis…”

Vele jaren later, in 1954, werd De Havik der 
Wildernis, die toegankelijk was voor 14 jaar 
en ouder voor een groep aanmerkelijk jon-
gere kinderen in een feestzaal in Charlois. De 
hoofdtitel was vervangen door de titel van 
een andere film die voor alle leeftijden was 
gekeurd. De rechter deelde boetes uit aan de 
smalfilmverhuurder en de exploitant van de 
zaal. Volgens De Waarheid waren er bij de 
politie klachten binnen gekomen van ouders 
omdat hun kinderen onrustig sliepen en nare 
dromen. hadden.

In hun tweewekelijkse samenstelling hebben 
de films nogal wat van hun oorspronkelijke 
aantrekkingskracht verloren. De dramatische 
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structuur is zwak, doordat met de regelmaat 
van een klok om de vijf minuten een actiefrag-
ment begint dat nooit een wezenlijke bijdrage 
levert aan de ontwikkeling van het verhaal. In 
de oorspronkelijke dosering van een kwartier 
per week was dat geen bezwaar, maar ach-
ter elkaar gezien slaat de eentonigheid, om 
in serial-termen te spreken, genadeloos toe 
Dat bijna alle cliffhanger-eindes ontbreken is 
minder bezwaarlijk dan je op het eerste oog 
zou denken. Immers,  de ontknopingen die 
de bioscoopganger bij afleveringen per week 
voorgeschoteld kreeg, waren onveranderlijk 
weinig verrassend. Het kwam er dikwijls op 

neer dat de held al was ontsnapt voordat het 
vliegtuig neerstortte, de auto in het ravijn 
duikelde of de bom ontplofte. Het beeld van 
de ontsnapping was de toeschouwer de week 
daarvoor gewoon onthouden. Zelfs het kin-
derlijkste gemoed bleef hier niet intrappen.

Meer bepalend voor de verslaving aan de se-
rial dan het uitgestelde happy-end is het blote 
feit van de spreiding in de tijd. Het regelmatig 
terugzien van de helden op het scherm schept 
de illusie dat zij zich in dezelfde reële tijd be-
wegen als de toeschouwer zelf. Dat geeft zelfs 
de meest vlakke figuur realiteitsdimensie.  
Ook in dit opzicht was de serial de voorbode 
van de soap. Zoals de eerste was gemaakt voor 
de vaste bezoekers van de zaterdagmatinee’s, 
zo mikte de laatste oorspronkelijk op een an-
der vast middagpubliek: dat van de huisvrou-
wen die, als ze niet met de handen in het zeep-
sop zaten, wel een half uurtje tijd hadden om 
televisie te kijken, mét reclame voor zeepsop.

Voor de bakermat van serial en soap moe-
ten we trouwens nog verder teruggaan in de 
geschiedenis van de populaire cultuur. Het 
feuilleton in kranten en tijdschriften bestond 
immers al voordat ruim honderd jaar geleden 
de eerste filmbeelden publiekelijk werden ge-
projecteerd. Hoorspelen vielen in dezelfde ca-
tegorie. Zo plantte de serial zich langs de weg 
van de metamorfose voort door de massame-
dia, van krant, radio, film naar televisie.

To be continued.
—Bram Reijnhoudt
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Chapter 11 - DANGEROUS SECRET

Chapter 12 - TRAPPED

Chapter 14 - Diamond Trail

Door het raam klimt echter een 
angstaanjagende gorilla naar 
binnen.

De gorilla komt dreigend op 
Nyoka af (in het apenpak zit 
acteur Emil Van Horn).

Een hartverscheurende gil 
ontsnapt aan Nyoka’s lippen. Zij 
verliest zelfs haar knevel.

Nyoka’s vriend, vastgebonden 
op een lopende band,  wordt 
langzaam maar zeker naar een  
stampend heiblok gedreven.

De machine wordt aangedreven 
door een van de helpers van 
de vijand, die haar vriend een 
geheim probeert te ontlokken.

De vriend (Tom Neal) ziet het 
heiblok naderbij komen,  maar 
blijft zwijgen. Nyoka is intussen 
slapend in d ejungle.

Het heiblok, van onderen 
gezien ogenschijnlijk vanuit het 
gezichtspunt van Tom Neal, valt 
neer, beeldvullend!

JUNGLE GIRL de cliffhangers…
Chapter 10 - JUNGLE KILLER

Nyoka weet dat een gevaarlijke 
situatie haar vriend bedreigd en 
gaat op weg om hem te helpen.

De vijand heeft gezorgd voor 
een valstrik op het smalle pad 
door het oerwoud.

Als ze struikelt over de trek-
draad komt het gevaarte in 
beweging.

Nyoka ziet tot haar ontzetting 
dat ze op het punt staat te 
worden doorboord.

Inboorlingen hebben Nyoka 
gevangen genomen. Spreek! 
Waar ligt de schat?

Een batterij op scherp gestelde 
speren is op haar gericht, maar 
zij weigert te spreken.

Als het touw doorbrandt is zij 
ten dode opgeschreven.

Alleen een wonder kan haar nog 
redden.

Nyoka (Frances Gifford), gekne-
veld en vastgebonden aan een 
paal, probeert zich los te rukken.
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Daar verschijnt Nyoka’s vriend 
in het open raam. Hij richt zijn 
revolver…

… en schiet. De gorilla keert 
zich af  van zijn prooi en ver-
dwijnt gewond in het oerwoud.

Nyoka hoort het bonken van het 
heiblok als ze in het oerwoud 
ontwaakt.

Met een zwaai aan het touw dat 
ze net op tijd grijpen kan, maakt 
ze de beul onschadelijk.

Chapter 11  - Nyoka wordt gered

…en de reddingen

Chapter 12 -  Nyoka redt haar vriend

Maar er is niets aan de hand. 
Nyoka rolt opzij en het hele 
geval ploft naast haar neer.

Nyoka krabbelt op en rent 
verder om haar vriend te waar-
schuwen.

Chapter 13 -  Nyoka redt zichzelf

Curly pakt een liaan en slingert 
van boom tot boom op weg 
naar het dorp.

Net op tijd! Als de speren 
afgaan, valt Nyoka op de grond 
onder de druk van zijn gewicht.

Chapter 15 -  Vriend redt Nyoka
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De bewogen geschiedenis van het 
bewegend beeld is in vele toonaar-
den bezongen. We hebben er zelf 
de afgelopen vijf decennia naar hartelust aan 
meegedaan. Alleen al omwille van de vol-
ledigheid gaan we nogmaals terug naar het 
eind van de negentiende eeuw, naar het prille 
begin van de bioscoop, toen nog op z’n Frans 
cinéma genoemd 
   Het voelt als voorlezen uit eigen werk. 
 In de vaudeville  —‘Sunshine & Smiles!’, 
‘Laughter & Jest!’, ‘Beauty & Grace!’, ‘ Song & 
Dance!’—  werd in 1896 film geïntroduceerd 
als amusant nieuwigheidje, een soort fotogra-

fisch theater. Via vaudevilletheaters 
en showboats maakte het Ameri-
kaanse publiek er kennis mee. Film-

spelers van het eerste uur waren vaak vaude-
ville-artiesten, zij drukten een stempel op de 
vroege cinematografie. Geleidelijk aan ging 
film deel uitmaken van het totale vaudevil-
leprogramma, zodat het tenslotte voor meer 
dan de helft uit film bestond. In het vakjargon 
heette dat ‘small time vaudeville’, het klassieke 
‘big time vaudeville’, dat alleen met artiesten-
nummers werd gevuld, trok rond 1910 min-
der publiek en verdween tenslotte helemaal. 
   In Nederland verliep de introductie van film 

Programma van het Kurhaus te Schevenngen, 9 juni 1896

Amsterdamse 
bioscopen
van kijkkast tot imaxscherm

door
Yhomas Leeflang
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op een iets andere manier. Kort na de eerste 
openbare voorstellingen van de Lumières in 
Parijs en de Skladanowsky’s in Berlijn arri-
veerde hier op 9 juni 1896 ‘Le Cinématograp-
he Lumière’. In het Kurhaus in Scheveningen 
werden in de Salle de Théâtre ‘s middags en 
‘s avonds doorlopende voorstellingen gegeven 
met het programma dat de Lumières in het 
Grand Café in Parijs hadden gepresenteerd. 
Begin 1895 kon het publiek in de Reguliers-

breestraat in Amsterdam in het hoekpand aan 
het Rembrandtplein al ‘levende photographi-
sche beelden’ van krap dertig seconden bekij-
ken op de Kinetoscope van Edison en Dick-
son. Door een oculair aan de bovenkant van 
de ruim een meter hoge kijkautomaat kon één 
persoon de danseres Anne Belle (paina links)  
begluren, of op een andere kast een smid aan 
het werk, een lasso-werper in een wildwest-
show, een Schotse dans, enzovoorts. 
   ‘Alles geheel volgens de werkelijkheid weer-
gegeven,’ volgens een reclamebiljet. 
   Prijs: tien cent ‘per scène’. 
   Voor de tien films, in totaal nog geen drie 
minuten, betaalde men een gulden. Een fors 

bedrag in die dagen. Over de Kinetoscope ver-
meldden de reclame- en strooibiljetten: ‘Wat 
de phonograaf is voor het oor, is deze machi-
ne voor het oog!’ Veel indruk maakten de ‘le-
vende photographieën’ niet, de bijval was niet 
groot. Er zijn in de paar overgebleven schrif-
telijke bronnen van rond de wisseling van de 
negentiende naar de twintigste eeuw geen op-
getogen verslagen over te vinden. Pas bij het 
vijftigjarig bestaan van de cinematografie ver-
schenen overal artikelen waarin gefilosofeerd 
werd over de verpletterende indruk die de Ki-
netoscope en de eerste filmvoorstellingen ‘op 
doek’ wel moeten hebben gehad. Met goede 
bedoelingen werd zo een verkeerde voorstel-
ling van zaken uitgedragen. 
   In het zomerseizoen van 1897 voegde de 
Friese kermisexploitant George Christiaan 
Slieker met zijn Grand Théâtre Edison film als 
attractie toe aan het kermisbedrijf: ‘Nieuw! 
Levende Photografieën weergegeven door 
den Kinetograph!’ Film paste heel natuurlijk 
in de rij visuele attracties als panorama’s, di-

De Kinetoscoop

Advertentie van Slieker voor zijn Kinematograaf op 
de Leeuwarder kermis.
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orama’s en toverlantaarnvoorstellingen die de 
kermis al had. Slieker, zo vertelde hij later in 
interviews, had de Cinématographe in 1895 
gezien op de Wereldtentoonstelling in Am-
sterdam, nog vóór het Parijse publiek van het 
bestaan afwist. 
   De woorden van Slieker zijn nogal eens in 

twijfel getrokken, toch zou het de waarheid 
geweest kunnen zijn. In het Europese stan-
daardwerk Der Weg des Films (Berlijn, 1956) 
is een reproduktie opgenomen van een pros-
pectus uit juli 1895 van The World’s Phono-
graph Co., Rokin 140 in Amsterdam. In deftig 
Frans werd een bijzondere fotografische ca-
mera aangeprezen die bewegende voorwer-
pen kon vastleggen en ook weer ‘in beweging’ 
kon reproduceren. Hoe George Slieker aan 
films en een camera/projector kwam, is nooit 
duidelijk geworden. Hij schijnt in 1896 in Ber-
lijn ‘een Lumière-apparaat’ van constructeur 
Oskar Messter, eigenaar van een fabriekje 
voor optische en mechanische apparatuur, te 
hebben gekocht. De manier waarop Edisons 
Kinematograph, de Bioscop van de Sklada-
nowsky’s dan wel de Cinématographe van het 

Lumière-duo als Kinetograph via Slieker op 
de vaderlandse kermis terecht is gekomen, 
blijft in nevelen gehuld. 
   Vast staat dat, naar voorbeeld van het Ame-
rikaanse vaudeville en de Britse music-hall, 
film in Nederland behalve op kermissen in 
variété-programma’s en revue’s werd opgeno-

men. In het Flora Theater in de Amstelstraat 
in Amsterdam voegde Anton Nöggerath-se-
nior film als attractie toe aan zijn avondvul-
lende programma vol illusionisten, acrobaten, 
conferenciers, muzikale clowns, danseres-
sen, gedresseerde dieren, vocalisten en an-
dere ‘acts’. Ook het vlakbij Flora gelegen Carré 
aan de Amstel vermengde filmnummers met 
‘live’ optredens. In oktober 1907 opende An-
ton Nöggerath aan de Reguliersbreestraat het 
‘Bioscope-Theater’, de latere Nöggerath Bio-
scoop, waar een gevarieerd filmaanbod werd 
afwisseld met variéténummers. 

Tot die tijd reisde Slieker met zijn filmtent 
nog steeds de kermissen in het noorden af. 
Zijn collega, de Italiaanse Nederlander Carlos 
Riozi, nam met een bioscooptent het zuide-

George Christiaan Slieker Jean Desmet
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voor z’n rekening. Het nieuwtje van film, dat 
wonder van de negentiende eeuw, was er af en 
leidde een kwijnend bestaan in armzalige ker-
mistenten. Jean Desmet zag nog wel toekomst 
in de cinematografie en pakte de attractie 
groots aan. Hij verrijkte het Belgische en Ne-
derlandse kermiswezen met de Imperial Bio, 
een met fluweel, gouden kwasten en andere 
franje gedecoreerde verplaatsbare cinema 
met tegen de driehonderd zitplaatsen. 
   In 1910 opende Jean Desmet, die zijn ker-
misbestaan eraan gaf, in ‘de bocht’ van de 
Amsterdamse Nieuwendijk Cinema Parisien, 
de eerste vaste bioscoop in de hoofdstad waar 
louter en alleen films te zien waren. Het einde 
van de mobiele filmexploitatie kondigde zich 
aan, er onstond een aparte bioscoopcultuur en 
die werd een geduchte concurrent van ‘levend 

vermaak’. Cinema Parisien, dat beroemde bio-
scoopje, zou na tachtig jaar toch nog een keer 
op reis gaan. Het interieur, eind jaren twintig 
in een schralere variant van de Tuschinski-
stijl gedecoreerd door Jan Luhlf-senior, werd 
als zeldzaam cultuurgoed secuur opgemeten, 
gefotografeerd, losgeweekt en losgeschroefd 
en als eerbetoon aan pionier Jean Desmet 
overgeheveld naar het Filmmuseum. 
   De wieg van het Nederlandse bioscoop-
bedrijf stond dus niet, zoals in de VS, in het 
vaudeville-theater maar in een kermistent. In 
die wieg lag een ventje dat zich ontwikkelde 
tot een kwetsbaar type dat snel gefrustreerd 
raakte door de slecht lopende zaken, de te 
hoge vermakelijkheidsbelasting, de te strenge 
brandweervoorschriften en de maar moeilijk 
te verkrijgen bouwvergunningen. 
   Toch voelde vooruitstrevende ondernemers 
zich in het begin van de twintigste eeuw aan-
getrokken tot de cinema. Het was een leuke 
en een gemakkelijke manier om geld te ver-
dienen. In de zaal noch op ‘het toneel’ hoefde 
iemand iets te doen, de filmprojector deed 
onvermoeibaar het werk. ‘Es arbeitet die The-
atermachine!’ heette het in een Duitse spot-
prent, waarop een met hoge hoed getooide 
directeur naast een rij voor de kassa verheugd 
aan zijn snor staat te draaien. Vooral in Am-
sterdam werden om de haverklap bioscopen 
geopend  - in 1915 waren er al veertig  - om na 
korte of lange tijd weer te sluiten. In de bin-
nenstad en oude wijken zijn aan sommige ge-
vels nog te zien dat er ooit een bioscoop was 
gevestigd. 
   Meestal zijn de theaters gesloopt en ver-
rees er nieuwbouw voor in de plaats. Twintig 
jaar, van 1911 tot 1931 stond op de Heilige-

Cinema Parisien, geopend in 1910, zeventig jaar later.
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weg hoek Handboogstraat de mooie ‘elite bio-
scoop’ Union van het gelijknamige en destijds 
bekende Duitse filmconcern met Johan Gilde-
meijer als bedrijfsdirecteur. Een prachtig the-
ater van architect Lodewijk Simons, waar de 
bezoekers niet alleen geacht werden hun talen 
te beheersen. Bij binnenkomst kregen ze in de 
hal de UTZ’ toegestopt, de Union-Theater-
Zeitung - ‘Wochenschrift der Union-Theater’. 
Maar ook op muzikaal gebied moesten ze on-
derlegd zijn. Graficus, filmrecensent en vio-
list Leo Jordaan haalde in 1958 in Vijftig jaar 
bioscoopfauteuil herinneringen op aan Union: 
‘In de Union Bioscoop speelde in de jaren tien 
een voortreffelijk pianotrio, geleid door Max 
Frank, dat er niet tegenop zag de aanwezigen 
wanneer dit pas gaf Schumann, Mendelssohn 
en zelfs Beethoven of Cesar Franck voor te 
zetten.’ Jordaan kwam als jongeman vaak in 
Union om er te luisteren naar de muziek. De 
‘Unfug’ op het witte doek nam hij op de koop 
toe. 
   Na de definitieve sluiting zaten in Union al-
lerlei bedrijven en winkels, aan het eind van 
de twintigste eeuw varierend van een uit-
zendbureau tot een designlampenzaak. De 
bovenkant van de authentieke Union-gevel is 
nog steeds in tact en ademt de sfeer van laat 
negentiende-eeuwse theaterbouw. 

Een tijdgenoot van Union was het Tip-Top 
Theater aan de Jodenbreestraat 27 van ex-
diamantslijper Jozeph Kroonenberg dat in 
maart 1914 opende als bioscoop- en variéte-
theater en in het begin van de bezetting werd 
gesloten. Van buiten leek het eens zo leven-
dige Tip-Top daarna een dode, want lege, bio-
scoop. Piet Wessendorp, de dappere toneel-

meester/filmoperateur, maakte van Tip-Top 
een toevluchtsoord voor wanhopige joden uit 
de buurt. ‘Wie kans zag er binnen te komen, 
kon zich gered wanen,’ aldus direct na de oor-
log Meyer Sluyser, chroniqueur van joods-
Amsterdam. 
   Op 6 mei 2002 ontving ik een brief van Carla 
Grader, een familielid van Piet Wessendorp. 
Dr. Lou de Jong zou in 1955 contact met hem 
hebben opgenomen ten behoeve van Het Ko-
ninkrijk der Nederlanden in de Tweede We-
reldoorlog. Mevrouw Grader: ‘Mijn oud-oom 
wilde uit bescheidenheid niet met meneer De 
Jong praten. De Jong heeft wel over oom Piet 

Het Tip-Top Theater, geopend in 1914. Betere foto’s 
bestaan er niet.



December 2016 23

Serials 3 | Bioscopen 18| Filmnieuws 27| Etaix 32 |IM 36

geschreven maar spelde zijn naam verkeerd: 
Westendorp in plaats van Wessendorp.’ 
   Over de onderduikers in Tip-Top schreef 
ze: ‘Oom Piet vertelde na de bevrijding dat 
de stakkers in de bioscoop rondliepen in to-
neelkostuums, die ze in de rekwisietenruimte 
hadden gevonden.’ De met fantasie gezegen-
de lezer kan het zich moeiteloos voorstellen: 
bange mensen opgesloten in een leeg donker 
theater, uitgedost in extravagante baljurken, 
broeken met te grove ruiten, grote clown-
schoenen, jasjes met brede revers in felle 
kleuren. 
   Iets triestst van een geheel andere orde ge-

beurde in juni 1991. Het Ministerie van Fi-
nanciën in Den Haag liet, met medeweten van 
het Algemeen Rijksarchief, het niet gedigita-
liseerde archief van de Deutsche Revisions- 
und Treuhand A.G. in de papierversnipperaar 
duwen. Tegen de tweehonderd meter dossier-
mappen van de DTR, dat tijdens de bezetting 
de liquidatie en het beheer van Joods vermo-
gen bijhield, werd voorgoed vernietigd. Het 
archief bevatte duizenden documenten met 
de antecedenten van Duitse en Nederlandse 
bewindvoerders en gegevens over de roof van 
bioscopen, warenhuisketens als De Bijenkorf 
en Gerzon en andere bedrijven van Joodse ei-
genaars. 
   Weg met die rommel. 
   Begin jaren vijftig viel Tip-Top, of liever wat 
er nog van over was, ten prooi aan de slopers-
hamer. In de vloekwaardige hongerwinter 
werd het theater al leeggehaald, alle brandba-
re onderdelen van het interieur verdwenen in 
de kachel. Er staat geen steen meer overeind 
van het gebouw dat tot 1940 zo’n prominen-
te rol vervulde in het culturele leven van de 
hoofdstad. Tip-Top had als Rijksmonument 
bewaard moeten blijven. Zelfs het gemeente-
archief heeft er geen knappe foto’s meer van. 
  Nogmaals Meyer Sluyser, geciteerd uit Voor-
dat ik het vergeet (1957): ‘Tip-Top is niet een 
doodgewone bioscoop. Max Tak speelt in de 
Tip-Top viool, Meyer Hamel zingt er lied-
jes bij een gitaar. Louis en Heintje Davids en 
Wijntje Poons treden er voor het voetlicht. 
Meyer Blitz de telepaath en Iessie Romeijn 
de hypnotiseur, alles wat een jiddisje naam 
heeft in de wereld van de kunst, komt vroeg 
of laat naar de Tip-Top. En dan komt tenslotte 
de film. Ome Jopie Kroonenberg laat de hele 

De Tip-Top, kort na de oorlog. Toen half gesloopt, nu 
geheel verdwenen.
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wereld afsnuffelen naar bijzondere films voor 
zijn theater: Dybuk en Jiddel mit n’fiddel.’ 

Amsterdam is altijd ‘Filmstad nummer 1’ in 
Nederland geweest. Na vijf jaar bezet te zijn 
geweest en noodgedwongen alleen Duitse en 
Tsjechische films te hebben vertoond deden 
de Amsterdamse bioscopen van eind jaren 
veertig tot begin jaren zestig met Amerikaan-
se en Engelse films goede zaken. Vier voorstel-
lingen per dag, die ‘s middags goed bezet en ‘s 
avonds meestal uitverkocht waren. Iedereen 
wilde de nieuwe John Wayne, de nieuwe Doris 
Day en de nieuwe George Formby zien. Het 
oeuvre van Hollywood en dat van de Britse 
Ealing-studio, dat tijdens de oorlog hier niet 
kon worden bekeken, werd in hoog tempo 
voor een dankbaar publiek doorgedraaid. 
   Tegelijkertijd verandere de vrijetijdsbeste-
ding. Veronica zond popmuziek uit vanaf 
de Noordzee, brommers verschenen in het 
straatbeeld, nozems met gehaakte stropdas 
slenterden parmantig de Nieuwendijk op en 
neer, nieuwbouwwijken verrezen, Dafjes met 
‘pienter pookje’ werden op de pof gekocht. 

Bioscoopbezoek raakte minder in trek, in Ci-
nemaScope en andere grootbeeldsystemen 
uitgevoerde Bijbelse spektakels ten spijt. Ook 
met de van stal gehaalde 3D-film lukte het 
niet het tij te keren. 
   Terwijl aan de ene kant beeld- en geluids-
kwaliteit in de bioscoop verbeterden, ver-
dween er aan de andere kant een vertrouwd 
programma-onderdeel: het ‘bijwerk’. Het da-
gelijkse NTS-Journaal op tv nam de taak van 
Polygoons Nederlands Nieuws en Polygoon-
Profilti’s Wereldnieuws over. En met de jour-
naals vertrokken de cartoons, de documentai-
res en de musical shorts. Er kwamen slechts 
reclamefilms en trailers voor in de plaats. 
   Tegen televisie en overal opduikende video-
theken was niet op te boksen, zelfs in toch 
‘film-minded’ Amsterdam moesten biosco-
pen het opgeven. Niemand hoefde meer de 
deur uit voor filmvermaak, de aantrekkelijk-
heid van bioscoopamusement verminderde 
snel. 
   Passage aan de Nieuwendijk gaf er in 1959 
het eerst de brui aan, al gauw gevolgd door 
de buren Royal en Luxor. In de Kalverstraat 

Jiddel mit n’fiddel, Poolse film uit 1936.
Rechts: advertentie uit het Nieuw Israëlietisch Week-
blad van 15 seotember 1933.
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verdwenen Plaza, Roxy en Corso, aan de 
Haarlemmerdijk hielden Rex en Apollo er-
mee op. De rij verdwenen bioscopen werd 
steeds langer. Ze bestaan niet meer, Alham-
bra (Weteringschans), Astoria (Mosplein), 
Bio (Middenweg), Capitol (Rozengracht), 
Ceintuur (Ceintuurbaan), Centraal en Pari-
sien (Nieuwendijk), de twee Cineacs (Damrak 
en Reguliersbreestraat), Cinétol (Tolstraat), 
Flora (Amstelstraat), Hallen (Jan van Galen-
straat), Hollandia (Nieuwe Herengracht), De 
Liefde (Da Costakade), Du Midi (Apollolaan), 
Edison (Elandsgracht), National (Linnaeus-
straat), Nöggerath (Reguliersbreestraat), Nova 
(Prinsengracht), Odeon (Zeeburgerstraat), 
Olympia (Bellamystraat), Van Swinden (1ste 
Van Swindenstraat), Victoria (Sloterkade) 
en West-End (Jan Evertsenstraat). Mooie en 
minder mooie maar vaak toch heel populaire 
bioscopen gingen voorgoed verloren. Er was 
geen droog brood meer mee te verdienen. Het 
waren er zoveel dat ze samen bijna een mas-
sagraf vormen. 

Wijlen Bram Vermeulen maakte in de tv-
documentaire Heilgschennis (RVU, 28 april 
1993) een ‘sentimental journey’ naar de bio-
scoop van weleer. Een verongelijkt klinkende 
Vermeulen stond in het programma voor 
panden die eens dienst deden als bioscoop. 
Hij constateerde dat het nu supermarkten, 
keukencentra, tapijthallen en evangelische 
ontmoetingsplaatsen waren geworden. ‘En 
dat doet pijn, het is heiligschennis!’ aldus 
Bram. Hij voegde er aan toe: ‘Maar misschien 
is dat aanstellerij en heb ik er alleen last van.’ 
Aan het eind van het programma stond hij 
voor het voormalige Ceintuur Theater aan de 

Verdwenen boscopen uit de Amsterdamse Kalver-
straat: Plaza, Roy en Corso.

Amsterdamse Ceintuurbaan, toen Keuken-
centrum Houtsma. Bram bekende er niets te 
willen kopen: ‘Ja, een kaartje, een kaartje voor 
de film die binnen zou moeten draaien!’ 
   Sinds de uitzending van Heiligschennis ver-
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streek een flinke tijd. Met de multi-screen-
theaters Pathé De Munt en Pathé Arena heeft 
Amsterdam twee nieuwe bioscopen waarvan 
de aantrekkelijkheid wordt bepaald door een 
ruime opzet, digitaal beeld met bijpassend 
‘surround’-geluid, comfortabele fauteuils en 
permanent keuze uit films in allerlei genres 
die zonder pauze worden vertoond. 
   Het vermogende Franse Pathé wist wat het 
deed. Nederlandse initiatieven uit de jaren ze-
ventig en tachtig resulteerden slechts in een 
krampachtige ‘moderniseringsgolf ’. Grote the-
aters met één doek verbouwden hun gardero-
bes, kelders en vestibules tot een cluster zalen 
van het formaat van een flinke huiskamer. Wie 
naar claustrofobie neigde, kon er maar beter 
niet heen gaan. Wie niet gediend was van het 
op een willekeurig moment—vaak middenin 
een dialoog—onderbreken van de film omdat 
de buffetten omzet moesten draaien, deed er 
goed aan ook maar weg te blijven. Paul Hell-
mann luchtte in NRC Handelsblad van 25 ja-
nuari 1985 zijn hart: ‘Het publiek is gedoemd 

films te zien in 
een entourage 
die lijkt te zijn 
afgestemd op 
mensen die dit medium haten.’ 
   Deze benepen aanpak is inmiddels gestaakt, 
met de veelkeuze-bioscopen heeft Pathé laten 
zien hoe het moet. Voor een sluitende exploi-
tatie is niet het aantal zitplaatsen in één grote 
zaal doorslaggevend voor de omzet, maar het 
aantal doeken onder één dak. Inmiddels is het 
publiek er niet alleen aan gewend, het waar-
deert de bioscoop nieuwe stijl ook. Vlug naar 
zaal 3 voor Harry Potter Revisited! 
   Het liefst op een reusachtig Imax-doek van-
uit een digitale projector en de volumerege-
laars van de veertioen versterkers helemaal 
open. 

Pathé-Arena, grootste bioscoopvan Amsterdam met veertien zalen.

—Thomas Leeflang
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Het verhaal van A star is born was van 
Dorothy Parker en leverde in 1937 een  film 
op van Willam Wellman, met Frederic 
March als de oudere acteur die verliefd 
wordt op de jongere actrice, Janet Gaynor, 
en haar helpt met haar carrière. Uiteindelijk 
gaat de oudere acteur ten onder aan drank en 
jaloezie vanwege het succes van zijn protegé.
In 1954 maakte George Cukor er een 
musicalversie van met James Mason als de 
acteur en Judy Garland als de jongedame.
In 1976 zag Barbara Streisand er wel een 
goede film in. Ze wilde Elvis Presley voor 
de zanger hebben die aan het einde van zijn 
carrière was. Het zou een mooie combinatie 
geweest zijn, maar Kolonel Parker dacht er 
anders over en vond dat je Elvis niet moest 
laten zien als een ster op zijn retour. Kris 

Kristofferson 
speelde toen 
tegenover Streisand. 
Het verhaal 
vertelde niets nieuws, maar moest het toen 
voornamelijk hebben van de soundtrack met 
de twee popsterren.
Daarna bedacht Clint Eastwood dat hij 
een nieuwe versie wilde maken met in ieder 
geval Beyonce, en daarna met Rianne, maar 
dat ging niet door. Nadat Clint met Bradley 
Cooper samenwerkte aan American Sniper, 
een samenwerking die zeer goed beviel, is 
besloten dat Bradley de film gaat regisseren 
(met Clint als een van de producers) en dat 
Bradley de oudere acteur speelt met Lady 
Gaga als de jongere actrice/zangeres in 
opkomst.

A STAR IS
REBORN

Bradley Cooper Lady Gaga

Intussen gaat Clint Eastwood die nu 86½ is—een  leeftijd waarop de meeste 
mensen in een rolstoel zitten of achter de geraniums of dement zijn—in een 

jungle (!) het verhaal filmen van Jessica Buchanan, een welzijnswerker die met kinderen in 
Somalië ging werken en door terroristen ontvoerd werd. Ze werd na 93 dagen gered door een 
Navy Seals-team. Dat is het soort films die we graag door Clint gemaakt zien worden. Laten 
we hopen dat Bradley deze keer niet meedoet als Navy Seal.

CLINT
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De tachtigjarige Robert Redford stopt met 
acteren heeft hij meegedeeld tijdens een 
interview met zijn kleinzoon Dylan voor het 
Walker Art Center. Hij zal het nog twee keer 
doen en dan alleen nog regisseren en thuis 
schilderen. “Okay that’s goodbye to all that.” 
Intussen heeft hij toch die film gemaakt over die 
twee oude mensen (hij en Jane Fonda) die in 
bed liggen…te praten, Our Souls at Night. “A love 
story for older people who get a second chance 
in life.” De andere film, An old man and a gun is 

lichter werk met Casey Affleck en Sissy Spacek. Hij voegde er nog aan toe: “Ik heb genoeg 
van het acteren. Ik ben een ongeduldig mens en het is moeilijk voor me om te wachten en 
opname na opname te doen. Ik wil niet meer van iedereen afhankelijk zijn en dat maakt het 
makkelijker om weer te gaan schetsen. Wat ik in mijn jeugd deed.” Toen hij student was heeft 
hij op straat in Amsterdam tekeningen gemaakt. Misschien komt hij dat wel weer doen.

ROBERT REDFORD STOPT MET ACTEREN

Wat in de tv serie Entourage fictie was, namelijk een 
spectaculaire film over de stripheld Aquaman met Vince 
(Adrian Grenier) in de hoofdrol en niemand minder  
dan Titanic-regisseur James Cameron als de maker. be-
gint nu toch werkelijkheid te worden .Maar dan niet met 
Grenier en Cameron. Jason Momoa zal Aquaman vertol-
ken en James Wong wordt de regisseur.
Jason Momoa  was al Aquaman in Batman vs Superman. 
Hij debuteerde in de Baywatch-serie waar ook veel water 
in voorkwam. Daarna zat hij in 
de serie North Shore (met ook 
veel water) Toen in de serie At-
lantis (alweer water). Dit moet 
dus de film worden waarbij hij 
tussen alle comic helden zijn 
eigen plaats kan veroveren.

AQUAMAN

Jason Momoa
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Nu Rogue One - A Star Wars Story, de eerste spin-off in de Star Wars-filmreeks een succes-
volle roulatie is begonnen, heeft Carrie Fisher, die ooit Prinses Leia speelde, dagboeknotities 
gepubliceerd in The Princess Diarist, waarschijnlijk om mee te profiteren van de Star Wars-
hype. En ze onthult daarin dat ze op negentienjarige leeftijd verleid werd door een dronken 
Harrison Ford op wie ze in ieder geval een crush had. Hij was toen getrouwd met twee kin-
deren. Volgens haar relaas had ze nauwelijks seksuele ervaring, dus de eerste vrijpartij verliep 
nogal onhandig, maar de ”relatie” duurde drie maanden. Waarschijnlijk zag hij haar een keer 
in die belachelijke outfit met die schoteltjes als haar. Dat genas hem.
Intussen verklaart Mark Hamill dat hij in die tijd zo druk met zichzelf bezig was dat de ro-
mance hem totaal ontgaan is.

STAR WARS
ROMANCE

Carrie Fisher en Harrison Ford
in de Star Wars Saga

BERNARDO
BERTOLUCCI
Al jaren klaagde actrice Maria Schneider  over 
de respectloze wijze waarop ze door regisseur 
Bernardo Bertolucci was behandeld bij de 
seksscène met Marlon Brando in 1972 in 
Last Tango in Paris. Ze was toen nog net geen 
twintig jaar en behoorlijk beschadigd na de 
brute “rape”scene die misschien wel voor een 

Bertolucci met Marlon Brando
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Regisseur Wim Verstappen (Blue Movie, 
Pastorale 43) die in 2004 overleed en veel 
werk verrichtte om de rechten van films 
veilig te stellen met de auteursrechten  

groot deel gesuggereerd was, maar toch 
heel realistisch in scène was gezet. Er werd 
verder niet op gereageerd, maar ze hield 
er traumatische herinneringen aan over. 
Toen Bertolucci een paar jaar geleden de 
gast was van Twan Huis op tv beaamde hij 
schaamteloos dat hij haar inderdaad hard 
had aangepakt omdat hij vanwege haar te 
geringe ervaring als actrice niet op een goede 
prestatie kon rekenen. Niemand in de zaal 
stond op om een protest te laten horen. Maar 
nu er in LA. een interview van Bertolucci 
boven water is gekomen waarin hij weer 
toegeeft dat hij de jonge actrice “misbruikte” 
voor een mooi resultaat is de hel in de 
filmstad losgebroken. Iedereen roept er 
schande van na 44 jaren en Bertolucci is 

persona non grata in Tinseltown. Hij heeft 
zich nog proberen te verdedigen, maar 
men wil er in Amerika niets van weten. 
Vergeten zijn zijn mooie films; over blijft zijn 
sadistische, seksistische gedrag. En de arme 
Maria Schneider is in 2011  overleden; zij 
maakt de rel niet meer mee.

WIM VERSTAPPEN
GEËERD

organisatie Sekam, wordt geëerd met een 
plantsoen dat naar hem is vernoemd. Wim 
Verstappen werd al eerder dit jaar naar voren 
gehaald met een uitstekende biografie van 
Ruud den Drijver, Circus Bloteman. Het Wim 
Verstappenplantsoen komt op West IJburg.  
Dit is de  toelichting van de gemeenteraad: 
‘Dit gebied is nog volop in ontwikkeling 
waarbij er nu een nieuwe openbare ruimte 
ontstaat waarvoor een naam moet worden 
vastgesteld. Vanuit de projectiegroep is als 
nieuwe naam Wim Verstappenplantsoen 
voorgesteld. Wim Verstappen was een 
Nederlandse filmregisseur en filmproducent. 
Deze naam sluit aan bij namen in deze 
buurt.” 
  (De andere cineasten in de buurt zijn  Joris 
Ivens en Johan van der Keuken.)
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KIRK DOUGLAS WERD OP 9 DECEMBER 100 JAAR. 
HAPPY BIRTHDAY, SPARTACUS !
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n 1971 werd ik door Jerry Lewis 
uitgenodigd om naar het Cirque 
d’Hiver in Parijs te komen waar 
hij begon met de opnamen van 
The Day the Clown Cried. Ik zag 
die dag hoe moeilijk de opstart 
was van Jerry’s eerste dramati-
sche film, die ging over een clown 
die tijdens de oorlog Hitler bele-
digt en in een concentratiekamp 
komt. Daar ontfermt hij zich over een groep 
kinderen die hij naar de gaskamer begeleidt. 
Een behoorlijk zwaar onderwerp en een ie-
der die over deze film hoorde en het werk 
van Jerry goed kende, betwijfelde of hij dit 
wel aan kon, want als Jerry Lewis op de ern-
stige toer ging in zijn eigen komedies dan 
droop het sentiment er vanaf. 
   Ik heb al uitvoerig geschreven over die op-
namedag in een vorige Film Fun. Ik zag op 
die dag de komiek/filmmaker Pierre Etaix die 
eerst in de piste rondliep zonder make-up 
en daarna opgemaakt als clown. Als vrien-
dendienst speelde hij mee in The Day the 
Clown Cried, de film die nooit zou uitkomen. 
In die tijd was ik betrokken bij Franse film-
voorstellingen die het Maison des Cartes in 
Amsterdam organiseerde onder leiding van 

Marc Bariteau. We overlegden 
wie we naar Amsterdam met 
een nieuwe film konden halen 
die dan meestal in Kriterion 
werd vertoond. Zo hadden we 
als gasten regisseurs Rene Al-
lio, Gerard Vergez, Pierre Alain 
Jolivet, Serge Roullet en de ac-
trice Suzanne Flon. Het viel me 
op hoe gemakkelijk het was om 

die mensen te krijgen via Unifrance film. 
Ik begrijp alleen nu niet waarom ik er niet 
meer op aangedrongen heb om te kiezen 
voor Francois Truffaut, Jean Pierre Melville 
of Claude Chabrol. Maar goed, toen ik Pierre 
Etaix in Parijs ontmoette vond ik hem dus 
een prima kandidaat om naar Nederland te 
komen en zo geschiedde. Eind 1972.

Peirre Etaix maakte in 1962 op het hoogte-
punt van de Nouvelle Vague diepe indruk 
met zijn komedie Le Soupirant (Der moet nu 
maar eens getrouwd worden) waarin hijzelf 
de hoofdrol vertolkte. Het was een verhaal 
over een verlegen jongeman die van zijn ou-
ders een vrouw moet zoeken en allerlei po-
gingen doet om zijn taak te volbrengen. Het 
script had Etaix geschreven met Bunuels vas-

PIERRE ETAIX
de reïncarnatie van Buster Keaton

W Rouanne, Fr, 23-11-1928
V14-10-2016, Parijs)

I N  M E M O R I A M

Een perssonlijke herinnering van Thys Ockersen
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te schrijver Jean-Claude Carrière. Met Car-
rière had hij ook twee korte films gemaakt, 
waarbij hij voor een van de twee, Heureux 
aniversaire, een Oscar had gekregen. 
Pierre Etaix was 34 toen hij met Le Soupirant 
debuteerde. En hij was assistent van de grote 
Jacques Tati geweest bij Mon Oncle. Hij had 
vier jaar met Tati gewerkt. Wat opviel bij zijn 
film: het was precies een Buster Keaton-film. 
Hij leek op Keaton en had dezelfde mimiek. 
Maar toen ik hem in Nederland sprak ver-
zekerde hij mij dat hij, toen hij aan zijn film 
begon, nog nooit een Keaton-film had ge-
zien. Het was dus puur toeval en hij vertelde 
me ook dat Jacques Tati woedend was dat hij 
een eigen film was gaan regisseren. Hij zag 
dit als een bedreiging. Het kwam nooit meer 
goed tussen die twee. Blijkbaar was Jerry Le-
wis een grote fan van Pierre Etaix, want ze 

werden vrienden voor het leven. Toen Jerry 
Lewis een tv-show had in Parijs in een circus 
nodigde hij diverse mensen uit, o.a. Pierre 
Etaix en Louis de Funès. Tati weigerde, want 
Pierre Etaix was er bij. Jerry was woedend en 
wilde nooit meer iets met Jacques Tati te ma-
ken hebben.
   Le Soupirant kwam net op een moment 
dat er geen belangrijke films met komieken 
waren. Louis de Funès was in opkomst en 
Jacques Tati had na Mon Oncle in 1958 nog 
steeds geen nieuwe film gemaakt. Jerry Le-
wis had een connectie met Etaix omdat hij 
verzot was op de komieken van de zwijgende 
filmperiode: Keaton, Chaplin en Stan Laurel. 
En hij had iets met clowns. Pierre Etaix was 
getrouwd met Annie Fratellini, een telg uit de 
grote clownsfamilie van De Fratellini’s. Hij-
zelf deed ook werk als clown.

Pierre Etaix in Le Soupirant uit 1963
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PIERRE ETAIX IN AMSTERDAM
Toen hij naar Amsterdam kwam had hij een 
aantal films gemaakt, behalve Le Soupirant 
ook nog Yoyo (over een man die clown wil 
zijn), Tant qu ’on la sante (een hommage aan 
Georges Melies), Le grand amour en Pays de 
cocagne. Maar daarna gebeurde er jarenlang 
qua film niet veel meer.
   Pierre Etaix was een uitermate aimabele 
man, een Franse gentleman, die vereerd was 
met alle aandacht die hij vanuit Nederland 
kreeg. Hij was niet het type—zoals Jerry Le-
wis—die voortdurend gek aan het doen was, 
die liep te acteren. Hij was rustig en pas als 
het nodig was, voor een zaal francofielen in 
Kriterion bij het vertonen van zijn films, ging 
hij komische acts opvoeren.
   Toen we door Amsterdam liepen, kwamen 
we bij het Amsterdams Historisch Museum 
in de Kalverstraat en we bewonderden de 
oude schilderijen met taferelen van chirurgen 
aan het werk. Hij ging meteen voor mij de 
houdingen van de dokters nadoen en hoe ze 
hun instrumenten vast hielden.
Hij vertelde me dat hij Louis de Funès leuk 
vond, maar Pierre Richard zag hij niet zit-
ten, om over de flauwe Les Charlots maar te 
zwijgen. Maar die komieken bepaalden in de 

jaren zeventig juist de Franse komische ci-
nema. Hij kwam niet meer aan de beurt.

KUNSTACADEMIE ROTTERDAM
Ik gaf filmles aan de Kunstacademie in Rot-
terdam en mocht van de directie gasten 
uitnodigen. Mijn grootste succes was Chris-
topher Lee die midden in de opnamen van 
Dracula AD 1972 overkwam en voor een 
volle zaal een Q & A met me deed.
   Ook Pierre Etaix viel goed, niet omdat hij 
beroemd was, maar omdat zijn films aansloe-
gen bij de leerlingen en omdat hij voor de 
klas met mij een hele komische act opvoerde 
terwijl ik hem vragen stelde. De taalmoeilijk-
heden ten aanzien van de leerlingen die niet 
veel van Frans begrijpen, overbrugt hij met 
pantomime-acts.

In de trein terug naar Amsterdam komen we 
toch weer uit op Jerry Lewis en zijn The Day 
the Clown Cried. 
We zijn anderhalf jaar verder, weet Pierre hoe 
het er mee staat?
   “Iedereen denkt dat Jerry heel rijk is en al-
les voor elkaar kan krijgen, maar bij The Day 
the Clown Cried ging alles mis. Hij moest 
overal voor opdraaien. Na de eerste dag is 
de producent van de film niet meer komen 
opdagen (dat kan ik beamen, want ik zat bo-
ven in het circus op de tribune en zag Nat 
Wachsberger—het cliché van een producent, 
dikke man met sigaar— de piste inlopen, 
even om zich heen kijken; hij draaide zich 
om en verliet het Cirque d’Hiver).
Jerry moest toen stoppen, want de geldkraan 
werd dichtgedraaid of doorgaan met de op-
namen in Zweden (waar een concentratie-

Le grand amour (1969). Pierre Etaix en Annie Fratellini
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kamp in de sneeuw was gebouwd). Hij heeft 
uit eigen zak (4 miljoen dollar) de opnamen 
en afwerking zelf betaald. Het is nu onzeker 
wanneer die film uitkomt. Ik heb al ander-
halve maand niets van Jerry gehoord. Ik denk 
dat de kopie af is en Jerry in L.A. zit. Hij 
heeft veel moeilijkheden met die film gehad. 
Dat komt natuurkijk ook door dat onder-
werp. Dit is de eerste keer dat Jerry een ern-
stige film heeft gemaakt.” 
   Kan hij me nog vertellen waarom hij die 
transfer van het clownsbestaan naar de film 
heeft gemaakt?
   “Ik vond de piste waar ik als clown werkte 
te beperkt. Ik wilde meer grappen maken 
met meer attributen. Het is heel moeilijk om 
in een piste bijvoorbeeld een grap met een 
auto uit te halen. In film vond ik de mogelijk-
heid om mijn reservoir aan gags uit te brei-
den.”
   Zijn je films alleen maar komisch?
“In geen geval. Ze zijn dramatisch, maar de 
behandeling is komisch, omdat dat de beste 
manier voor mij is om mij uit te drukken. 
Achter de humor zit altijd de tragische situ-
atie of kritiek op iets dat ik signaleer. Maar ik 
breng beslist geen boodschap via mijn films. 
Dat vind ik overdreven.”

Als Marc Bariteau en ik hem later op de trein 

naar Parijs zetten bedankt hij ons voor het 
leuke bezoek en nodigt ons uit een keer bij 
hem en zijn vrouw langs te komen. 
Dat gebeurt een paar maanden later als Marc 
en ik toevallig allebei in Parijs zijn. We gaan 
lunchen bij Pierre Etaix en Annie Fratel-
lini. We komen in een oud statig huis dat 
waarschijnlijk al lang aan de familie Fratel-
lini toebehoort. Ik kan me niets meer van de 
conversatie herinneren die we toen aan tafel 
hadden, maar ik weet wel dat ik in de vrij 
donkere ouderwetse huiskamer hele grote 
schilderijen aan de muur zag hangen met 
clowns erop. Leden van de beroemde familie.
   Daarna probeerde ik bij te houden of Pierre 
Etaix nog iets met film deed, maar ik las al-
leen maar in de krant dat hij met zijn vrouw 
een clownsschool was begonnen in Parijs 
en met haar nog regelmatig optrad. Ook dat 
hij af en toe rolletjes in films van anderen 
speelde. Nu, met IMDB, lees ik dat hij in 
1987 toch nog een grote film maakte, L’age 
de monsieur est avance, en verder wat korte 
films.
   Annie Fratellini stierf in 1997. Pierre Etaix 
werd 87 jaar; hij stierf aan een infectie aan de 
ingewanden.
   Een groot talent die meer films had moeten 
maken, maar misschien zat dat er toch er 
niet in.                                           —Thys Ockersen

Thys en Pierre Etaix op de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam in 1972
…de taalmoeilijkheden overbrugt hij met pantomime-acts…
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I N  M E M O R I A M

 YEVGENI LAZAREV
W Minsk, 31-3-1937
V18-11-2016, Moskou

Kwam van de Moskou Kunst Theater school 
en speelde toneel in Riga in het Russisch 
Drama Theater en het Mayakovsky Theater. 
Hij kreeg uiteindelijk de prijs van Volks Ar-
tiest van Rusland. Behalve veel toneel trad 
hij ook op in films als Schuld en Boete, 17 
Momenten in de lente en Vasily Srokov (als 
Surokov). 
In 1990 emigreerde hij naar Amerika. Hij gaf 
les in L.A. aan de USC School voor theater 
en tv en aan de Stella Academy of Acting. 
Hij zat in veel Amerikaanse films en tv-films 
waarin een Rus nodig was: o.a. The Saint; 
The West Wing; The Agency; The Sum of all 
Fears; 24; ER; Lord of War; The Unit en The 
Pink Panther 2 (als de Paus). Minder belang-
rijke rollen dan in zijn vaderland, maar voor 
veel meer geld. Hij was voorbestemd om een 
rol te spelen in The Young Rasputin volgend 
jaar, maar dat kan nu niet doorgaan.

Had wat kleine rolletjes op tv en een grotere 
in de film The Song of Norway en kreeg toen 
in 1969 de hoofdrol in de zoetsappige tv 
komedieserie The Brady Bunch over een 
vrolijke weduwe met drie dochters die een 
weduwnaar (Robert Reed) trouwt met drie 
zoons. De serie was een grote hit en duurde 
tot en met 1974. In 1976 kwam de cast voor 
een jaar terug in The Brady Bunch Variety 
Hour. En daar bleef het niet bij. In 1981 was 
er de tv-film The Brady Girls get married en 
The Brady Brides. Wat er ook nog te zien was 
van Florence Henderson, ze zou altijd Carol 
Brady blijven. En daarom was ze in 1988 nog 
een keer te zien in A Very Brady Christmas. 
En in 1990 in een nieuwe serie The Brady’s..
Tegen de tijd dat er een nieuwe speelfilm 
kwam, The Brady Bunch Movie (met Shelley 
Long als Carol Brady) was er toch nog een rol 
voor Florence Henderson als oma. (Robert 

FLORENCE HENDERSON
WDale, Indiana,14-2-1934
V24-11-2016, L.A.
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In die jaren zeventig namen niet veel mensen 
aanstoot aan de aanwezigheid in de foto’s en 
films van minderjarige meisjes, maar eind 
jaren negentig waren er vooral in Engeland 
en Amerika veel protesten. Die liepen op 
niets uit, maar in 2005 beschouwde een 
Britse rechtbank zijn werk als onbetamelijk, 
dus onwettig. De boeken werden verboden. 

Onlangs kwam een Franse radiopresentatrice 
naar voren met een autobiografsche roman 
waarin ze een filmer ervan beschuldigde 
haar te hebben verkracht toen ze 13 jaar 
was. Op de cover van haar boek was een 
foto van David Hamilton en dat wees naar 
hem. Hij bekende haar gefotografeerd te 
hebben, maar hij ontkende de verkrachting. 
Nog drie vrouwen kwamen naar voren met 
beschuldigingen.  
Hij werd dood in zijn appartement gevonden. 
Men vermoedt zelfmoord. 

I N  M E M O R I A M

Reed was in 1992 gestorven). Florence bleef 
tot op hoge leeftijd spelen en had net nog 
de opnamen beëindigd van Grandmother’s 
Murder Club. Ze stierf, 82 jaar oud, aan een 
hartaanval. Met een glimlach op haar gezicht 
(denken we).

The Brady Bunch

DAVID HAMILTON
WLonden , 15-4-1933
V25-11-2016, Parijs

Fotograaf, bekend van erotische boeken 
meestal met jonge meisjes in dromerig soft 
focus. Hij maakte in de jaren zeventig, ook in 
soft focus-stijl, vijf erotische films waarvan 
Bilitis ( 1977) de bekendste is. Hij trouwde 
met een meisje uit die film, Mona Kristensen. 
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van zijn kinderen. Ze zijn slachtofers van de 
Nazi’s. Zo kreeg hij toch nog met de Tweede 
Wereldoorlog te maken en het bevestigde 
zijn grote dramatische kwaliteiten als ac-
teur. Hij zou nog optreden in bekende films 
als Marathon Man; Black Sunday; Demon 
Seed; The Big Fix; The Tomas Crown Affair en 
Creepshow. 

Maar Holocaust was echt de tv-serie waarin 
hij zich het best ontplooide. Zijn mooie 
sonore stem werd vaak gebruikt voor docu-
mentaires van de History Channel. Zijn echt 
goede werk bleef voorbehouden aan het to-
neel. Vaak in rollen als Sherlock Holmes en 
in Shakespeare-toneelstukken.  
   n 1988 zei hij in een interview: “Als je echt 
mooie rollen speelt dan raak je verwend en 
denk je dat je die altijd krijgt. En natuurlijk 
is dat niet zo. Je speelt vaak een heleboel rot-
zooi. Vooral op de tv.” 

I N  M E M O R I A M

Prachtig en serieus karakter acteur, een ge-
waardeerd collega die door de mensen met 
wie hij werkte werd omschreven als een bui-
tengewone acteur met veel passie, elegantie 
en een grote literaire achtergrond. Hij was 
een voortrefelijk vakman. Hij werd tijdens 
WO2 opgeroepen voor dienst, maar was een 
dienstweigeraar en hij ging naar de Civilian 
Public Service. Hij debuteerde in 1955 op 
Broadway in The Chalk Garden en zou ge-
regeld toneel blijven spelen. Maar zijn grote 
werkterrein werden tv en film. In 1956 debu-
teerde hij op tv in afeveringen van The Uni-
ted States Steel Hour en hij dook o.a. op in 
Mission Impossible, Rawhide, Dr.Kildare,The 
Fugitive, Combat, Mannix en The Man from 
UNCLE. 
Hij werd pas echt bekend met zijn vaderrol 
in de serie Holocaust in 1978 met Rosemary 
Harris als zijn vrouw en Meryl Streep als een 

FRITZ WEAVER 
WPittsburgh, 19-1-1926
V26-11-2016, NYC

Rosemary Harris  en  Fritz Weaver
in de tv-serie Holocaust
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I N  M E M O R I A M

Kind acteur die het “rijke jongetje” in de 
Our Gang-komedies tussen 1931-1938 
vertolkte. Hij zat daarna in een film met 
Marie Dressler, Prosperity, in de Laurel en 
Hardy film Babes in Toyland (ook bekend 
als  March of the wooden soldiers) en in de 
Shirley Temple-film Captain January. Hij 
deed ook veel radiowerk en diende bij de 
marina in WO2 en de oorlog in Korea. Na 
zijn diensttijd was hij elektrotechnicus bij 
RCA. Hij stierf een natuurlijke dood. 

Productie ontwerper die eerst met tweeling-
broer Richard samenwerkte-(als set desig-
ners) bij Baby Doll in 1956 van Elia Kazan. 
Hun volgende Kazan-film was A face in the 
crowd. Uiteindelijk zouden de broers hun 
(succesvolle) weg gaan in de filmindustrie. 

JERRY TUCKER
WJerome Harold Schatz,Chicago,1-11-1925

V23-11-2016, NY

PAUL SYLBERT
WBrooklyn, 16-4-1928
V9-11-2016, Pennsylvania

Los van zijn tweelingbroer had Paul Sylbert 
een prachtige carrière met bekende films die 
hij ontwierp: One few over the cuckoos nest; 
Heaven can wait (Oscar); Hardcore; Kramer 
vs Kramer; Blow out; Gorky Park; Nadine; Bi-
loxi Blues; Te Prince of Tides ( Oscar nomina-
tie) en Sliver. Hij was ook regisseur van een 
paar speelfilms en tv-films. 

ANDREW SACHS
WAndreas Siegfried Sachs,Berlijn, 7-4-1930

V23-11-2016, Londen)

Zonder de komische serie  Fawlty Towers van 
John Cleese hadden we nooit van Andrew 
Sachs gehoord. De rol van de Spaanse 
kelner Manuel die altijd door John Cleese 
werd geslagen en uitgescholden, staat in de 
annalen van de komische tv genoteerd. De 
serie was van korte duur (12 afeveringen 
in 1975), maar bleef altijd maar opnieuw 
uitgezonden worden in veel landen. En zijn 
tekst: “I know nothing, I am from Barcelona” 
zal eeuwig geciteerd worden. 
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I N  M E M O R I A M

Actrice, zangeres bekend van haar 
Brecht-vertolkingen. Ze studeerde aan de 
toneelschool in Leipzig. In 1962 ging ze 
spelen bij Bertold Brechts theatergroep 
in (Oost)Berlijn en bleef daar dertig jaar. 
Uiteindelijk werd ze in de Bondsrepubliek in 
1992 bekroond  met de Orde van Verdienste. 
Tot haar negentigste zou ze blijven toneel  
spelen. Ze speelde in OostDuitsland ook 
vaak in speelfilms en verzorgde voor de tv 
een programma met liedjes van Bertold 
Brecht en Kurt Weill. Haar laatste tv werk 
was een rol in de tv-serie Adelheid und ihre 
Mörder. 

Geen wonder dat hij altijd hoopte dat hij die 
rol van Manuel in de een of andere spin-of 
van de serie kon voorzetten. Het gebeurde 
niet. 

Andrew Sachs werd in 1930 in Berlijn 
geboren. Hij verhuisde met zijn ouders 
naar Engeland toen hij acht was om de 
jodenvervolging van de nazi’s te ontlopen. 
Vanaf 1959 zat hij als acteur in films en 
tv. Toen hij voor Fawlty Towerss werd 
uitgekozen vroeg hij John Cleese of hij niet 
een Duitse ober kon spelen, maar Cleese 
stond erop dat het een Spanjaard werd. 
Hij deed dit voortreffelijk. Ook na  Fawlty 
Towers bleef hij gestadig optreden o.a. in The 
History of the world, part 1 van Mel Brooks, 
in Bergerac, The Gingerbread Man, The 
mystery of Edwin Drood , Taxandria. Maar 
zo succesvol als met Manuel werd hij nooit 
meer. 
Hij was getrouwd met Melody Lang die met 
hem optrad in de Fawlty Towers-aflevering 

Basil. Ze hadden drie kinderen. Andrew 
Sachs overleed ten gevolgde van dementie. 

GISELA MAY
WHesse, DE, 31-5-1924
V2-12-2016, Berlijn
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Van Williams was een duikinstructeur 
(in Hawaii) en werd in 1957 ontdekt door 
producer Mike Todd, die hem vertelde dat hij 
heel geschikt was om filmacteur te worden. 
Maar Todd kon niet veel voor hem doen 
omdat hij kort na de ontmoeting bij een 
vliegtuigongeluk omkwam. Van Williams 
nam zang- en spraaklessen en kreeg een 
contract bij Warner Bros. In 1959 kreeg hij 
zijn kans met de tv-serie Bourbon Street 
Beat. Na nog wat tv-series zat hij in 1960 in 
de films Tall Story met Jane Fonda en The 
Caretakers. Toen kwam hij in 1966 terecht 
in de serie The Green Hornet voor ABC tv 
waarin hij krantenman Britt Elliott speelde 
die als superheld Green Hornet met alleen 
een keurig pak, een masker en een hoedje 
op de misdaad bestreed met zijn sidekick 
Kato, vertolkt door Bruce Lee. Het was Van 
Williams die ABC voorstelde dat Bruce 

VAN WILLIAMS
WJarvis Williams van Zandt, Forth Worth, 

27-2-1934
V28-11=2016, Scotsdale, AZ

Lee een prominenter aandeel in de serie 
kreeg, ook op de credits. Maar ABC wilde 
er niets van eten. Klaarblijkelijk had Van 
Williams toch het potentieel van de martial 
arts-ster gezien die later heel beroemd zou 
worden. Williams en Lee zouden ook een 
paar optredens hebben in de andere comic 
book-serie Batman. Batman-vertolker Adam 
West woonde niet ver van Van Williams 
vandaan en ze waren vrienden. Van Williams 
gebruikte zijn goede salaris om in zaken te 
investeren en dat ging hem zo goed af dat 
hij nog maar zelden voor de camera stond. 
Hij was later nog een hulpsherif en een 
vrijwillige brandweerman. 

Van Williams en Bruce Lee in de tv-serie
The Green Hornet
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Karakteracteur wiens scherpe neus en 
priemende ogen in holle kassen hem 
uitermate geschikt maakte voor gemene 
rollen. Hij was al acteur toen hij in WO2 
diende bij de Royal Corps of Signals als 
tweede luitenant. Hij diende in Normandië, 
België en het Verre Oosten. 
   Hij trouwde in 1952 met een aankomende 
actrice, Billie Whitelaw. Zij kreeg snel 
interessante rollen; hij bleef op de achter-
grond, maar in 1962 speelden ze samen in 
The Devil’s Agent. Daarna begon hij op te 
vallen, o.a. in Die Die Darling (1965) als 
handlanger van Tallulah Bankhead. Het 
was een low-budget horrorfilm, maar twee 
jaar later zat hij in een klassefilm met Frank 
Sinatra: Te Naked Runner.
   Over Sinatra zei hij: “Het geweldige aan 
Frank is dat je heel snel tegen hem in moet 
gaan. Als je dat doet dan respecteert hij je, 
anders loopt hij over je heen.” 
   Peter Vaughan was in de jaren zeventig 

PETER VAUGHAN
WPeter Ewart Ohm, Wem, GB, 4-4-1923

V6-12-2016, West Sussex,GB

niet weg te denken in Britse films. Meestal 
in onsympathieke rollen. Dat werkte ook 
heel goed toen hij de gevaarlijke misdadiger 
Grouthy speelde tegenover komisch acteur 
Ronnie Barker in de tv serie Porridge. Hij 
kwam er maar drie keer in voor en ook 
in de speelfilm, maar het bezorgde hem 
enorme bekendheid. Over zichzelf zei hij: 
“Gelukkig ben ik niet mooi, anders was ik 
van de honger omgekomen.” En: “Er zijn twee 
Peters. De een is verlegen en teruggetrokken; 
de andere is de wilde Peter met een groot 
gevoel voor humor.”  
Andere opvallende films waren: The Bofors 
Gun, Hammerhead, A Twist of Sand, Alfred 
the Great, Strawdogs, Savage Messiah, The 
Mackintosh Man. Op oudere leeftijd viel 
hij nog een keer op met de rol van de oude 
butler, de vader van Anthony Hopkins, die 
tot op zijn sterfbed aanwijzingen geeft aan 
zijn zoon hoe de tafel moet worden gedekt. 
Net als die butler was ook Peter Vaughan een 
ware professional.  Zijn laatste werk was in 
de serie Game of Thrones.

Met Antony Hopkins in The Remains of the Day
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Gloria Grahame


