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De dichter, schrijver K. Schippers, pseudoniem 
van Gerard Stigter, overleed op donderdag 12 
augustus.

Met zijn filmvrienden Bram Reijnhoudt en 
Pieter Goedings legde hij in 1968 de basis voor 
de ‘Stichting Laurel & Hardy-Fonds’ dat later 
aansluiting vond bij het internationale L&H-
genootschap ‘Sons of the Desert’.

Schippers nauwkeurige en speelse 
naspeuringen van het ogenschijnlijk alledaagse 
kon hij in de publicatie ‘Het Witte Schoolbord’ 
(1989) loslaten op zijn vroegste fascinatie voor 
de film. Dit leverde wonderschone observaties 
op waarin de geheimzinnige wereld van de 
cinema bekeken wordt door de ogen van een 
jonge knaap. De indrukken, de kleuren en de 
gebaren van de filmacteurs betoveren de jongen 
en onderscheiden zich van de naoorlogse 
grauwheid van straten, huizen en stoeptegels.

Het zou juist deze weinig opwindende 
werkelijkheid zijn die Schippers in later jaren 
tot op het bot zou ontleden en opnieuw zou 
duiden. Voor een ‘Schippers FilmFestival’ in de 
Balie verzamelde ik ooit het gewenste 16mm 
materiaal, van een onbekend muziekfilmpje 
van Friedrich Feher (de componist van de 
Roverssymfonie) tot de surrealistische cartoons 
van Max Fleischer en Tex Avery en van ‘The 
Andalusian Dog’ tot  ‘Sunset Boulevard’.

Gerard liet zich de footage 
volgaarne voordraaien op mijn 
montagetafel daarbij voortdurend 
kreten van herkenning slakend. De 
konsekwent absurde verrichtingen 
van de bolhoedmannen Laurel 
& Hardy, de ingenieuze mis-
verstanden van Buster Keaton en 
Jaques Tati en de totale anarchie 
van The Marx Brothers konden 
zich verheugen in de levenslange 
fascinatie van Schippers.

Een scherp literator en harts-
tochtelijk filmliefhebber is heen-
gegaan.

Michael Helmerhorst
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Door Wim Jansen

Zaterdag 25 september kreeg oprichter van 
FILMFUN Thys Ockersen de speciale 
Oeuvreprijs uitgereikt in het Louis Hartlooper 
Complex. Thys ontving een speciale oorkonde, 
een sculptuur en een prijs van 1000 euro. Na 
afloop van de uitreiking en borrel was zijn film 
Roy Rogers, king of de cowboys uit 1992 te 
bewonderen. Hieronder het juryrapport.

En… Actie! – juryrapport Oeuvreprijs Louis 
Hartlooper Genootschap 2021

De Oeuvreprijs van het Louis Hartlooper 
Genootschap is een prijs voor een bijzonder 
oeuvre. De prijs wordt vandaag pas voor de 
tweede keer uitgereikt.

Film is voor de verteller Thys Ockersen werk 
en leven. Als filmfan in hart en nieren beschrijft 
hij zijn filmwereld persoonlijk, anekdotisch en 
uitgesproken in woord en beeld. Dat doet hij 
als journalist als recensent voor Het Parool, als 
schrijver voor bladen als Skoop en Filmfan, als 
filmmaker van korte films en documentaires, 
als docent aan de Academie voor Beeldende 
Kunsten Rotterdam, als self-made filmhistoricus 
en archivaris en zo nodig als consultant.

Hij is niet de beschouwend essayist, maar de 
man ter plekke. Met stoute schoenen aan gaat 
hij enthousiast met pen of camera op zoek naar 

verhalen en wordt zo zelf ook onderdeel van het 
grote avontuur. Hij vertelt niet alleen over film 
en filmsterren, maar ook over hoe hij ze op het 
spoor komt en over zijn ontmoetingen.

Hij vertelt daarbij ongezouten waarom hij die 
film of filmmensen leuk vindt en ook waarom 
hij ze niet leuk vindt. Thys Ockersen is dé 
connaisseur van Amerikaanse film en filmgenres. 

Hij maakt zes documentaires over zijn grote 
liefde en inspiratie. Zijn genredocumentaires 
“De geschiedenis van de science-fiction-film” 
(1982), “Angst” (1984) over horror en “The art 
of being funny in America” (1987) over comedy 
maakt hij voor de VPRO.

Daarnaast maakt hij drie documentaires over 
genre iconen: Sam Fuller and the Big Red One 
(1979), Don Siegel, last of the independents 
(1980) en Roy Rogers, king of the Cowboys 
(1992). Tot zijn spijt lukt het niet meer om een 
documentaire over westerns te maken.

In Nederland is hij onvermoeibare hulp bij 
festivals en evenementen. Ook speelfilmmakers 
weten hem te vinden, zoals bij Twee Vrouwen 
(1979), Schatjes (1984) en Trouble In Paradise 
(1989). Hij bouwt een uitgebreid beeldarchief 
dat wordt benut voor vele publicaties van 
filmartikelen tot programmagidsen. Zijn scherp 
oog voor detail en zijn filmkennis zijn hierbij 
enorm handig. Imaging software of Google 
Image heeft hij al die jaren niet nodig gehad. 

Korte bestudering van de foto en eventueel een 
vlotte raadpleging van Katz’ filmencyclopedie is 
voldoende om film en acteurs op de juiste plaats 
te zetten. Hollywood bestaat ruim een eeuw. 
Het werk van Thys beslaat meer dan een halve. 

Ook de digitale revolutie kreeg geen vat 
op hem. In 2014 start hij het digitale blad 
FILMFUN dat een kleine, maar trouwe groep 
volgers van collega-filmliefhebbers kent en 
inmiddels negenentachtig nummers telt. De 
energie die FILMFUN hem geeft en zijn 
onuitputtelijke behoefte om te vertellen en te 
beleven heeft geleid tot de publicatie van zijn 
laatste boek: Op naar …. Hollywood. Hoe kan 
het ook anders die titel.

Met veel plezier reikt het Louis Hartlooper 
Genootschap de Oeuvreprijs uit aan 
Thys Ockersen voor meer dan vijftig jaar 
filmavonturen.

PRYS VOOR THYS!!!

De laureaat geflankeerd door zijn vrouw Alyona en zijn
dochter Anna.
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Door Peter Cuijpers

* 4 Nederlandse sprekende films

Hoewel enkele pogingen tot nasynchronisatie 
geen succes hadden, waarna ondertiteling in 
ons land de standaard werd, bestond er in 
diverse kringen toch behoefte aan films met 
geluid in de volkstaal. Soms lagen daaraan 
wensen op artistieke, godsdienstige en andere 
opvoedkundige doelen aan ten grondslag, 
soms alleen de hoop dat dit een winstgevend 
gat in de markt zou zijn. Hierover wil ik nu 
A. van Domburg aan het woord laten, die in 
zijn bundel Levende schaduwen (1937) een 
samenvatting van de eerste geluidsjaren geeft.

Wel werkten hier enkele individuele krachten, 
die van tijd tot tijd met een proefstuk voor 
de dag kwamen, doch van een regelmatige 
filmproductie in de zin van filmindustrie was 
nooit sprake, tot vóór twee jaar. Aan deze voor-
industriële periode zijn de namen verbonden 
van Joris Ivens, Mannus Franken, Jan Hin, Jan 
Teunissen, de associatie Visie, Kees Strooband, 
J.C. Mol en anderen. De katholieken onder 
hen zijn Kees Strooband en Jan Hin, die samen 
de Hinfilm vormen en reeds een zestal grotere 
en kleinere films op hun naam hebben staan. 
Toen de geluidsfilm kwam, raakten al deze zeer 

verdienstelijke werkers 
op de achtergrond, 
omdat de geluidsfilm 
grotere financiële offers 
vergde, die zij niet 
konden opbrengen.

Het algemeen 
verschijnsel deed zich 
ook hier gelden: de 
avant-garde werd 
opgeslokt door de 
industrie, die de dure 
geluidsfilms wél 
kon betalen. Van dat 
ogenblik af was het uit 
met de gelijkwaardigheid 
van Nederland en andere landen. Het is 
namelijk een niet te ontkennen feit, dat vóór 
de komst van de talkie de Nederlandse filmers, 
harde en talentvolle werkers als zij waren, 
zich gemakkelijk konden handhaven naast 
de buitenlandse filmers, die evenals zij, er 
zich op toelegden de film te gebruiken als een 
edele vorm voor hun gedachten en gevoelens. 
Zij waren geen zakenlieden, vroegen niet 
om commerciële winst doch om artistieke 
voldoening en om begrijpend contact met de 
toeschouwers.

Hier horen we nog de idealen van de Filmliga, 
waarover in de volgende voetnoot nog iets 
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sprekende films in nederland
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meer. Het idee dat het ene ideaal een ander 
ideaal, zoals het amuseren van een groot 
publiek, niet hoeft uit te sluiten, was in kringen 
van de avant-garde nog vloeken in de kerk. 
De katholieke Van Domburg behoorde in dit 
opzicht nog niet eens tot de scherpslijpers. 
Even verderop schrijft hij echter, nog steeds 
over de jaren waarin de geluidsfilm werd 
geïntroduceerd:

In het algemeen toonde de industrie zich 
afkerig van de jongemannen, die toch zulk 
verdienstelijk werk hadden verricht. Ze lieten 
regisseurs uit het buitenland komen en begingen 
daarbij de grote fout, dat zij steeds uiterst 
middelmatige of zelfs minderwaardige krachten 
uitkozen. [Hier overdrijft Van Domburg, 
en laat hij ten onrechte na de exodus vanaf 
1933 van joodse regisseurs uit Hitlers Rijk 
als omstandigheid te vermelden.] Door deze 
buitenlanders werden de eerste Nederlandse 
geluidsfilms gemaakt, waarvan de meest 
opvallende eigenschap was, dat zij alles behalve 
Nederlands van karakter waren. Een tweede 
opvallende eigenschap bestond hierin, dat deze 
films ook van goede smaak verstoken waren. 
Ten onrechte meenden de ondernemers die de 
films financierden, dat zij slechts aan hun geld 
zouden komen door het publiek platte en laag 
bij de grondse kluchten voor te zetten. 

Kunst, zo redeneerde men, begrijpt het grote 
publiek niet, doch men vergat dat er nog een 
groot verschil bestaat tussen een banale en 
een superieure klucht. Het publiek zelf heeft 
dat trouwens overduidelijk bewezen. [Hier 
permitteer ik me enkele grote vraagtegens bij de 

logica.] Er zijn thans een twintigtal Nederlandse 
geluidsfilms gemaakt, waarvan De Jantjes [1934] 
de eerste was. De meeste hebben zich op De 
Jantjes geïnspireerd, vergetend dat deze film 
haar succes voornamelijk dankte aan het feit, dat 
het de eerste was van een reeks en aan het feit, 
dat de stof van deze film reeds een duizendtal 
opvoeringen op het toneel had beleefd [en in 
1922 al eens was verfilmd zonder geluid].

Het ging dan ook met dit soort kluchten 
zienderogen achteruit wat de belangstelling 
van het publiek betreft. Het resultaat was dan 
ook, dat de allerlaatste van deze reeks, namelijk 

Kermisgasten [1936] van dezelfde regisseur als 
De Jantjes, fiasco heeft geleden. Daartegenover 
staat dat bijv. De kribbebijter, Op hoop van 
zegen en Lentelied (van Simon Koster), zowel 
bij de kritiek als bij het publiek een bijzondere 
aandacht verkregen. Hiermede is bewezen, dat 
de kritiek, die van de aanvang er op gewezen 
had dat de Nederlandse filmindustrie aan de 
filmtraditie van het land verplicht was om 
films te vervaardigen die technisch behoorlijk 
verzorgd en naar de inhoud respectabel waren, 

gelijk had.

We proeven 
hierin een 
denigrerende 
houding ten 
opzichte van het 
publiek en een 
paternalistische 
ten opzichte van 
het filmbedrijf, te 
meer, omdat die 
hele geluidsfilm 
nog slechts 
luttele jaren 
bestond en amper 
de kans had 
gehad zichzelf 
te bewijzen. 
Maar het was 
en is een feit 

dat Van Domburgs visie die van het gehele 
maatschappelijke establishment was en dat het 
gewone publiek niets gevraagd werd. Sterker 
nog: hoe meer mensen op een film af kwamen 
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- om welke banale reden dan ook - des te feller 
waren de verwijten van de ‘kritische’ pers dat 
het filmbedrijf alleen maar geld wilde verdienen.

In dat destijds normale klimaat - een wereld 
van verschil tussen de massa en de geschoolde 
elite met haar ideologisch superioriteitsgevoel - 
had de avant-garde wel een punt wat betreft het 
puur artistieke aspect, zeg maar: de filmkunst. 
Daarover nu mijn laatste voetnoet.

* 5 Het geluid kwam te vroeg?

De kern van de overtuiging van de artistieke 
avant-garde was, zoals ze na 1918 had ontdekt 
en vanaf de oprichting in 1927 van de Filmliga 
trachtte te promoten, dat de filmtaal een nieuwe 
kunstvorm was, die zich in Duitsland, Rusland, 
de USA en ook in Nederland veelbelovend 
aan het ontwikkelen was. Het was een 
expressievorm die ongekende mogelijkheden 
bezat - denk aan sleutelbegrippen als 
beeldcompositie, montage, timing, close-ups, 
superimposition, standpunten en beweging 
van de camera, gelaatsmimiek - maar die nog 
op weg was naar een perfect functioneren. 
De toevoeging van geluid (en trouwens 
ook van kleur) werd als een inbreuk op de 
artistieke vormprincipes beschouwd. Het 
was een overbodige, storende toevoeging. De 
tegenstelling der meningen was dus volkomen 
duidelijk. De intellectuele avant-garde zag films 
als een geheel nieuwe, autonome taal, maar het 
grote publiek, en dus ook de filmproducenten, 
zagen de film als een reproductie van de 
werkelijkheid, waaronder ook de werkelijkheid 
van het theater. Hoe ‘echter’ deze reproductie 
leek, hoe beter. Geluid, hoorbare stemmen, 
kleur, zo overtuigend mogelijke decors - het 
waren voor de commercie allemaal pluspunten. 
Goede montage en belichting waren essentieel, 
maar dan toch primair om spanning, sentiment 
en sensatie te onderstrepen. Als gevolg hiervan 
werd een scherp onderscheid gemaakt tussen 
het realisme van het toneel en de abstracte 
fantasie van de film. Film mocht dus vooral niet 
proberen het toneel te kopiëren, zoals in de 

1934
Uit: De film en haar mogelijkheden
(L.J. Jordaan, 1935).
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gangbare publieksfilms vaak was gebeurd.
Behalve losse artikelen en boekjes van de leden 

van de avant-garde, zoals de bundel Cinema 
militans (1929) van Menno ter Braak en De film 
en haar mogelijkheden (1935) van L.J. Jordaan, 
zijn er twee belangrijke bronnen, waarin hun 
opvattingen zijn vastgelegd. Eerst was er het 
blad Filmliga, dat van 1927 tot 1931 heeft 
bestaan. In 1982 verscheen bij de Socialistiese 
Uitgeverij in Nijmegen een facsimile in origineel 
formaat van alle 586 grote pagina’s, met een 
inleiding en register door Jan Heijs. De andere 
bron is de reeks van 12 monografieën over de 
filmkunst die in 1931 bij de uitgeverij W.L. en 
J. Brusse te Rotterdam het licht zagen, pun 
intended. Die deeltjes zal ik opsommen, dan 
hebben we meteen een Who is Who:

1. Het linnen venster, Mr. C.J. Graadt van 
Roggen

2. Dertig jaar film, L.J. Jordaan
3. Nederlandsche filmkunst, Mr. Henrik Scholte
4. Russische filmkunst, Th.B.F. Hoyer
5. Duitsche filmkunst, Simon Koster
6. Fransche filmkunst, Elisabeth de Roos
7. Amerikaansche filmkunst, Dr. J.F. Otten
8. De absolute film, Dr. Menno ter Braak
9. De komische film, Constant van Wessem
10. De geluidsfilm, L. Lichtveld
11. De techniek van de kunstfilm, M.T.H. 

Franken en Joris Ivens
12. Filmreclame, Piet Zwart

De prachtig vormgegeven boekjes zijn 
zeldzaam geworden. Al deze auteurs 
werkten eerder mee aan Filmliga, waarvan de 
kernredactie in 1927 bestond uit Ter Braak, 
Ivens, Jordaan, Scholte en Van Wessem, welke 
namen uiteraard keurig in alfabetische volgorde 
werden afgedrukt.

In al die nummers van Filmliga kwam de 
geluidsfilm slechts zelden aan de orde. In 
december 1927 verscheen een zelfs voor Filmliga 
wel erg ongenuanceerd scheldartikel van D.A.M. 
Binnendijk. Daarin kregen Küchenmeister, de 
Telegraaf en journalist Wouter Hulstijn de wind 
van voren, omdat de laatste het had gewaagd 
‘in paskwillig proza’ over ‘een renaissance der 
filmkunst’ te spreken. 

Of meneer dan niet wist, na alles wat Jordaan 
hierover in De Groene had geschreven, dat film 
‘behalve een (dramatische, dynamische, rit-
mische) bewegings-kunst, ook een beeldende 

kunst is’ en dat de film bijgevolg ‘niet een 
soort van toneel is, maar een aan eigen wetten 
gebonden, door eigen normen begrensde, 
autonome, kunstvorm’.

In november 1928 werd het artikel Prinzipielles 
zum Tonfilm van de beroemde pionier Walter 
Ruttman geplaatst, in het Duits, samen met 
de ‘meningen’ van Eisenstein, Pudowkin en 
Alexandrow over de film met geluid.

index
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Ten slotte werd in maart 1929 nog het artikel 
Film en geluid van Th.B.F. Hoyer gepubliceerd. 
Hij schreef later de bovengenoemde monografie 
over de Russische filmkunst (van welke 
kunst overigens diverse intellectuelen toen al 
betreurden dat deze zich kritiekloos achter het 
communistische regiem schaarde, maar dat is 
hier even niet aan de orde). De gemoederen 
waren bedaard, de standpunten minder 
zwart-wit geworden. In dit artikel van Hoyer 
ging het weer over de I.T.F. in den Haag, die 
kennelijk jaarlijks plaatsvond, en de uitvinder 
Küchenmeyer. De conclusie is nog steeds zuinig:

Men begrijpe wel: het bovenstaande richt zich 
allerminst tegen iedere [cursivering door mij, 
PC] denkbare combinatie van film en klank. De 
film automatisch gebonden met als klankbord 
fungerende of zelfs parallel zich bewegende 
muziek [zoals trouwens zelfs door de ‘absolute’ 
filmers al gedaan was] kan niet anders dan een 
vooruitgang zijn op de film met aan het toeval 
overgelaten zelfstandige muzikale illustratie. En 
ook een verbinding met ‘naturalistisch’ geluid 
[waaronder het spreken door mensen] kan men 
zich denken - als beeldvlak en projectie van aard 
veranderen en bijv. een drie- in plaats van twee-
dimensionale werkelijkheid gaan weergeven: 
een mogelijkheid die men onder ogen moet zien 
en die aan de filmkunst een essentieel ander 
karakter geven, misschien zelfs een nieuwe kunst 
naast de tegenwoordige scheppen zou. Het zij 
erkend: dit alles is maar theorie. Le dollar est en 
marche, Amerika is in actie, bereidt de hemel 
weet wat voor wonderen voor. En Europa moet 
voorlopig zwijgen. De Film liefst ook.

Mijn gehavend exemplaar.

Wat betreft de bovengenoemde serie van 
monografieën beperk ik me tot het eerste 
deeltje. Hierin is de geluidskwestie geen 
hoofdonderwerp, maar de jong gestorven 
Coenraad Jan Graadt van Roggen (1904-1933) 
slaat een heel wat positiever toon aan. Let vooral 
op de eerste alinea van het onderstaande citaat 
(p. 69-70):

Een grote toekomst ligt voor de kunstfilm 
open. In het bijzonder, wanneer zich daar het 
geluid bij gaat voegen. Niet in de zin van een 
onnozele gelijktijdigheid, die de film weer tot 
reproductie verlaagt [zoals het verfilmde toneel 
in de beginjaren van de zwijgende film], maar als 
een zelfstandige factor, die als tegenspeler van 
het beeld fungeert.

De geluidsfilm als uitvinding is helaas te vroeg 
gekomen [cursivering door mij, PC]. 

Zij vooronderstelt, om een verdieping van de 
filmkunst te worden, een volledige ontwikkeling 
van de zwijgende film. Dan ware zij eraan 
toegevoegd als een gunstig vervangmiddel van de 
muziek, waarmede men vanouds de stilte tijdens 
de film vulde, teneinde de aandacht te bepalen 
bij het geziene. Zij had kunnen beginnen met te 
doen, wat de voordrager doet bij het gedicht, dat 
hij voorleest. Met zijn zichtbaarheid verhevigt 
hij, versterkt en verduidelijkt hij de verzen.

Aldus was dan het geluid van vulling van lege 
hoorbare tijd een zelfstandige factor geworden 
van ondergeschikte rol om later wellicht uit te 
groeien tot gewichtig tegenspeler van de film.

Maar het heeft niet zo mogen zijn. De wereld 
had nauwelijks het wezen van de zwijgende film 
ontdekt of zij werd tegenover de sprekende film 
gesteld, die zich direct aansloot bij haar ergste 
vijand [!]: het gefotografeerd toneel.

Wij hebben in het begin van dit boekje, vrijwel 
uitsluitend denkend aan de zwijgende film, het 
conflict tussen wat men dan gewoon is kunst te 
noemen en de industrie zoeken te verklaren als 
een vorm van de tegenstelling tussen productief 
scheppen van schoonheid en reproductie van 
waarden, zij het dan in bepaalde gevallen 
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schoonheidswaarden.
Het einde van deze reeks beschouwingen 

brengt dezelfde tegenstelling opnieuw ter tafel.

Wie reproduceert, wil zo goed d.i. zo volledig 
mogelijk reproduceren. Voor de filmindustrie is 
dan ook het vraagstuk van de sprekende film, 
evenmin als dat van de kleurenfilm of  van de 
stereoscopische film, werkelijk een vraagstuk. 
Voor haar is de zwijgende film nimmer meer of  
iets anders geweest dan een doorgangshuis naar 
de talkie, die op haar beurt toegang geeft tot de 
gekleurde film en zo voort [vet gezet door mij, 
PC].

[...] Zo kleurt de etser zonder kleuren. Zo 
heeft de zwijgende film gesproken - altijd. 
Omdat de mens zich in de kunst een met opzet 
beperkte vorm kiest, wanneer hij door één 

opzicht te geven de volledigheid beelden wil 
voor hen, die evenals hij voor dat éne opzicht 
bijzonder toegankelijk zijn. Niet alleen naar het 
uiterlijk, maar ook naar de geest verhouden zich 
Broadway Melody en Potemkin als de wassen 
pop uit de kappersetalage en de Verloren zoon 
van Rodin.

En toch is hiermede niets gezegd ten nadele 
van de geluidsfilm. Ieder van ons ziet de 
geweldige mogelijkheden van deze nieuwe 
expressie, maar wij zien haar niet als een 
verbeterde vorm van de zwijgende film, zoals 
we in de schilderkunst geen geperfectioneerder 
houtsnee- of houtskooltechniek bejubelen. 
We zien de geluidsfilm als een geheel nieuwe 
uitingsvorm, die met de eigen middelen een 
eigen doel bereiken zal.

Nawoord in het jaar 2021

Jammer dat Graadt van Roggen de toekomst 
van na 1933 zelf niet heeft mogen meemaken. 
Zeer terecht merkte hij toen reeds op dat de 
zwijgende film voor de amusementsindustrie 
niet meer dan een doorgangshuis naar de 
sprekende film was, ‘die op haar beurt toegang 
geeft tot de gekleurde film en zo voort’. Het 
moet wat de tolerantie betreft niet nog gekker 
worden. Straks gaan intellectuelen nog beweren 
dat het kijken naar 22 voetballers op een veld 
of 20 autocoureurs op een gevaarlijk circuit 
eigenlijk óók aanvaardbaar amusement is. 

Het leek me aardig de bovenstaande 
oude koeien uit de sloot te halen omdat 
de filmbranche na de komst van het geluid 
rond 1930 en het standaard worden van 
kleur en breedbeeld rond 1960 (vooral in 
concurrentie met de televisie) en de opkomst 
van de videoband en de dvd rond 1990 nu 
opnieuw al een hele poos in een revolutionaire 
overgangsfase verkeert: die van digitalisering 
en streaming. Niet alleen oude en nieuwe 
films kunnen in filmtheaters, overal ter 
wereld, digitaal worden aangeleverd, maar 
ook live opnamen van opera’s en concerten en 
bokswedstrijden. Voor de peperdure kunstvorm 
van de klassieke opera is dit misschien zelfs 
een redding op de wat langere termijn gezien, 
voor nog veel duurdere blockbusters van 
cinematografische aard is dit een werkbaar 
verdienmodel gebleken, mits een wereldwijde 
exploitatie en/of streaming mogelijk zijn.

Maar een nog grotere revolutie dan die in 
de verspreiding en vertoning van de films is 
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de digitale techniek bij het vormgeven, en 
dus in de taal die de film kan gebruiken, en 
dan niet alleen bij het reproduceren van een 
werkelijkheid, maar ook bij het schéppen van 
wat we tegenwoordig een virtuele werkelijkheid 
noemen. Dat de zware filmrollen zijn vervangen 
door fysiek minuscule databestanden en een 
heel andere projectietechniek via kabels of zelfs 
draadloos is een plezierige bijkomstigheid, maar 
de mogelijkheden van de computergestuurde 
animatie en alles wat daarbij hoort lijken mij de 
echte revolutie.

Dat geldt uiteraard voor beide aspecten van 
het tot nu toe bestaande medium film, zoals 
deze in het voorgaande besproken zijn. De 
film als vermaaksmedium, dus als reproductie 
of simulatie van een werkelijkheid, kan 
voorstellingen verzorgen van een verbluffende 
echtheid, precies zoals D.W. Griffith, Cecil 
B. DeMille en Abel Gance dat met hun naar 
verhouding primitieve middelen ook wilden 
bereiken. Zoals Graadt van Roggen al schreef: 
de industrie grijpt alles aan wat de ‘echtheid’ 
van de illusie kan versterken. Alleen de derde 
dimensie ontbreekt nog een beetje.

Maar ook de andere kant, de film als 
kunstvorm, gaat gouden tijden tegemoet. Niet 
alleen zijn alle nieuwe faciliteiten ook voor de 
kunstfilm beschikbaar, zoals vanouds: alleen als 
er financiering voor te vinden is, maar er zijn 
nu ook veel meer middelen om een volstrekt 
virtuele werkelijkheid te scheppen. En dan 
denk ik niet alleen aan de klassieke fantasy en 
science fiction, dus met sprookjes, monsters, 
ridders, verre planeten, ruimteschepen en enge 
Marsmannetjes, maar aan compléét verzonnen 

entourages en personages, zoals die tot dusverre 
alleen in verhalen en stripvorm bestonden. 
Meer dan ooit krijgen de filmkunstenaars de 
kans om hun eigen universum te bedenken en 
vorm te geven. Er wordt dan als het ware geen 
echte wereld meer nagebootst, maar een virtuele 
wereld gecreëerd. De discussie over de vraag of 
de individuele expressie van de filmkunstenaars, 
dan wel het verwachtingspatroon van een 
(groot) publiek de centrale leidraad dient te 
zijn, of liever gezegd: in welke verhouding tot 
elkaar ze leidraad zijn, kan ook in de nieuwe 
omstandigheden tot ieders genoegen worden 
voortgezet. Niemand wil de filmpers het brood 
uit de mond stoten.

Voorbeelden van de deels nog onvoorstelbare 
innovaties die de nieuwe technieken mogelijk 
maken zijn al te zien in recente films, zoals 
bijvoorbeeld Inception (2010) en Tenet (2020) 
van Christopher Nolan, waarin gegoocheld 
wordt met dimensies en met de tijd, die niet 
alleen maar de aloude flashbacks en flashes 

forward kent, maar ook nu eens vooruit, dan 
weer achteruit kan lopen. Of films waarin de 
hoofdpersonen op digitale manier zowel in hun 
jonge als in hun (veel) oudere gedaante kunnen 
optreden. Of waarin ze deels een cyborg zijn. 
Of wat je ziet als je midden in de woestijn met 
een voet op een landmijn staat en die voet niet 
mag verplaatsen,  52 uur lang (Mine, 2016, van 
Fabio Guaglione).  Het einde van de mogelijk-
heden en experimenten is nog lang niet in zicht. 
En op de allerlangste termijn zal de kijker in 
drie dimensies zelf kunnen participeren in een 
virtuele rol naar keuze; in de geschreven science 
fiction is dit al dertig jaar geleden voorzien.

Het zijn namelijk geen concepten die zonder 
digitalisering niet bedacht konden worden, 
maar ze geloofwaardig in beeld te brengen is 
door middel van computergestuurde animaties 
uitvoerbaar gemaakt. Het is een onderwerp 
dat ik verder graag aan de kenners van deze 
technieken overlaat. De filmtaal krijgt gewoon 
nóg meer grammaticale, syntactische en 
idiomatische hulpmiddelen tot zijn beschikking. 
En ik denk dat er ook een gouden tijd voor 
remakes aanbreekt, niet slechts om de oude 
voorbeelden te verbeteren of te ‘moderniseren’, 
zoals bij vele honderden sprekende versies 
van zwijgende films is geschied, maar om ze 
op een voorheen ondenkbare creatieve wijze 
nog effectiever te maken dan de trucages van 
artiesten als Georg Pal of Ray Harryhausen al 
voor elkaar kregen, net als bepaalde sprookjes 
en legenden, die in de loop van de eeuwen steeds 
opnieuw en steeds in andere jasjes gehuld aan 
kinderen en volwassenen zijn voorgeschoteld. Ik 
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denk trouwens ook aan nieuwe filmversies van 
klassiekers van eeuwen geleden, zoals Beowulf, 
Karel en Elegast, Don Quichot, Reynaert de 
Vos, Brandaan, om over de Griekse mythen 
en sagen en de epossen van de niet-westerse 
culturen nog te zwijgen.

In eerdere opstellen heb ik betoogd, 
dat het medium film gekoppeld is aan de 
vertoningsvorm. Een oude film, gezien in 
een donkere zaal, is een andere ervaring dan 
diezelfde film op een televisiescherm in onze 
huiskamer en ook een andere dan die op 
het schermpje van een laptop of iphone. De 
oorspronkelijk bedoelde vertoningsvorm bepaalt 
niet alleen de kunstzinnige mogelijkheden, 
want die worden beperkt door de techniek 
van het vertoningsproces. Maar de bedoelde 
vertoningsvorm bepaalt tevens de inhoudelijke 
mogelijkheden van het vertoonde, want voor 
openbare vertoningen gelden er commerciële 
grenzen (er moeten sponsors en/of een betalend 
publiek zijn) en censuurbepalingen (die strenger 
plegen te zijn naarmate het beoogde publiek 
omvangrijker is en dus bijvoorbeeld ook in 
de USA, China, India en de Arabische wereld 
gezocht wordt).

Dat alles maakt de film al meer dan een eeuw 
een fascinerend medium, waarin al die eisen 
en beperkingen in allerlei gradaties met elkaar 
in strijd zijn en niettemin tot bevredigende 
resultaten hebben geleid, nu eens voor een 
massapubliek, dan weer slechts voor een elite 
van fijnproevers. Maar we mogen aannemen 
dat de huidige digitale revolutie ertoe zal 
leiden dat de vertoning van nieuwe films in 

theaters de uitzondering zal worden, slechts 
voor een beperkt aantal films per jaar, en dat 
de meeste films door middel van streaming op 
kleine schermen, bij de mensen thuis, gezien 
zullen worden. Daar staat tegenover dat al die 
thuiskijkers in principe over het hele wereld-
aanbod van nieuwe films zullen beschikken. 
En het andere goede nieuws is, dat ook oude 
films van deze vertoningsrevolutie een graantje 
meepikken. Deze maand stond in de krant dat 
Amazon heel MGM voor 8,45 miljard dollar 
heeft overgenomen (een koopje!), niet alleen 
om in de studio’s nog meer films zelf te gaan 

produceren, maar ook om al meteen de rechten 
van 4000 films in bezit te krijgen, inclusief de 
rechten voor remakes. Want er zijn duizenden 
prachtige films die voor een vorig medium 
werden gemaakt, maar in een digitale vorm nog 
altijd te zien zijn op een scherm thuis, waarvan 
we zelf kunnen bepalen hoe groot het is, hoe 
donker we de kamer maken en hoe hard we het 
geluid laten schallen.

Peter Cuijpers, 6 juni 2021

Van sommige films, zoals The Philadelphia story (1940), is elke remake natuurlijk bij voorbaat kansloos.
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De Gezichten Van is een nieuwe rubriek over 
de verbeelding van karakteristieke trekken van 
bekende en minder bekende acteurs en actrices 
op affiches. Deze keer de vrouw met de Mona 
Lisa glimlach.

Door Wim Jansen

Na een paar kleine rollen krijgt de 22-jarige 
Jane Greer (9 februari 1924 – 24 augustus 2001) 
haar kans met de rol van Kathie Moffatt in Out 
Of The Past (1947).

Regisseur Jacques Tourneur is een man van 
weinig woorden: “first half good girl, last half 
bad girl”. Die spaarzame aanwijzing is haar 
wel besteed. Haar stijlvolle rol als “sleek and 
charming baby-faced killer”, zoals Variety 
schreef, valt niet alleen de toenmalige critici op. 

Met haar fijne meisjesachtige trekken heeft de 
donkerharige Greer een heel andere impact als 
femme fatale dan de blonde, licht neurotische of 
oversekste vrouwen die doorgaans de film noir 
bevolken. Onschuld, niet seks, als lokaas. 

Bovendien staat ze meer dan haar mannetje in 
de scenes met leading man Robert Mitchum. 

Het gezicht van Jane
“I’d always wanted to be an actress, and 

suddenly I knew that learning to control my 
facial muscles was one of the best assets I could 
have as a performer”

De gezichten van

Jane
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Dat ze samen zo goed uit de verf komen 
is omdat Greer en Mitchum een licht 
afstandelijke ironische toon delen. Greer heeft 
modellenervaring en weet hoe ze moet poseren. 
Ze heeft bovendien een prachtige, wat lage, stem 
en stembeheersing. Die stembeheersing leert ze 
als big-band zangeres bij de orkesten van Ralph 
Hawkins en Enric Madriguera. Als klap op de 
vuurpijl heeft ze een enorm expressief gezicht en 
de discipline om die te gebruiken.

Die discipline leert ze zichzelf aan als ze op 
haar vijftiende wordt getroffen door Bellse 
parese, een verlamming van de linkerkant van 
haar gezicht. Na een streng regime van medicatie 
en oefeningen komt ze er weer bovenop en 
krijgt ondertussen een enorme controle over 
haar gezichtsspieren. Ze realiseert zich al lang 
voor Johan Cruijff dat elk nadeel een voordeel 
heeft.

“Emotions often must be portrayed from an 
inner-feeling, of course, but I had a double 
advantage because I was learning to direct my 
as-yet expressionless feelings as well as gaining 
an ability to express emotion by a very conscious 
manipulation of my muscles.”

In Out of the Past geeft Greer een masterclass 
gezichtsexpressie. Ze wisselt subtiel onschuldig, 
liefhebbend, flirterig en kwetsbaar af met hard, 
meedogenloos en spottend. Met de “ik heb 
jou door sukkel”-variatie van de Mona Lisa-
glimlach is de transformatie van “first half good 
girl, second half bad girl” compleet.

De carrière van Jane 
Out of the Past had haar grote doorbraak 

kunnen worden, maar dat gebeurt niet.
Daar zijn zo een paar redenen voor. Ten eerste 

is ze nogal (eigen)wijs voor haar jonge jaren. 
Dat is al duidelijk als ze op haar negentiende 
al na een paar maanden een einde maakt aan 
haar huwelijk met crooner Rudy Vallee en kort 
daarop haar naam verandert bij de rechter.

Vlak voor de release van Out of the Past 
trouwt ze met producent Edward Lasker en 
in juni 1948 krijgt ze haar eerste kind van 

drie, Albert. Ze is even uit de running. Een 
maand later wordt de aan Greer toegewijde 
studiobaas Dore Schary ontslagen bij studio 
RKO als Howard Hughes die koopt. Ze 
ondergaat eenzelfde lot als vele andere jonge 
actricetalenten en wordt een jaar of twee min of 
meer op non-actief gesteld. Ze probeert het nog 
een keer bij MGM, maar daar merkt ze al snel 
uit welke hoek de wind waait.

“When there is a good role at MGM, the 
producers want Lana (Turner) or Ava (Gardner). 
There is no chance for another actress to develop 
into important stardom at the studio”

Jane wijdt zich vooral aan haar gezin, maar 
blijft acteren in films en op televisie. In 1990 
komt ze nog een paar keer vilein uit de hoek
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in David Lynch’s Twin Peaks in haar een na 
laatste rol.

De verbeelding van Jane
Jammer genoeg zijn er niet veel affiches waar 

Greer goed en prominent is afgebeeld. Dat komt 
vooral door een gebrek aan goede hoofdrollen.

Voor een bijrolspeler is er op zijn best een heel 
klein beetje ruimte op het affiche. Onbekend 
maakt onbemind. Het gaat zelfs zo ver dat 
tijdens de verdoemde MGM-jaren de comedy 
You’re In The Navy Now (1951), ze ondanks 
second billing toch miniem op de affiches staat 
ten faveure van Gary Cooper.

In de Amerikaanse campagne voor Out of 
the Past wordt vooral het femme fatale cliché 
gebruikt: sexy pose, pistool. De ironische 
oogopslag is te zien op het insertaffiche en de 
threesheet, maar in combinatie met de staande 
pose oogt het vooral bad girl. De bewerking 
van Marino voor het Italiaanse affiche is 
interessanter. Met het naschilderen van de still 
krijgt het portret van Greer (en Mitchum) gloed 
en warmte. Zo krijg je toch ook een vleugje 
good girl met de bad girl op de achtergrond. 
Marino blijft met zijn portret ook dichter bij de 
originele still en daarmee dichter bij Jane.

Het is niet eenvoudig om Greers kracht van 
subtiel gezichtswerk te reproduceren met 
kwast of potlood. De meeste afbeeldingen van 
Greer op affiches zijn fotomontages zonder 
bewerking. Gewoon uit een scene of soms van 
een pose.

Tja, elk voordeel heeft zijn nadeel. De essentie 
van Jane Greer is de combinatie van gezicht en 
stem. Dat kan je niet uittekenen, dat moet je 
zien en horen. Nog maar eens Out of the Past 
opzetten dan, first half good, second half even 
better.

Wim Jansen

index



film fun #90 oktober 202116

door Thomas Leeflang

Het is nooit wat geworden met stereoscopische 
televisie. In tegenstelling tot stereofotografie 
en -films. In Engeland en de VS zijn pogingen 
gedaan televisie een derde dimensie te 
verschaffen. Ook in Nederland, veertig jaar 
geleden alweer. 

Driedimensionale fotografie ontstond 
vrijwel tegelijkertijd met de uitvinding van 
de fotografie. Iedereen, nou ja, bijna iedereen 
kent nog de ouderwetse houten stereokijkers, 
waarin stereo fotokaarten geschoven moesten 
worden. Die kijkers, lijkend op een houten 
motorbril, reproduceerden voortreffelijke 
dieptebeelden van voornamelijk stadsgezichten 
van wereldsteden.

Ook de cinematografie bleef niet achter. De 
pioniers maakten al meteen stereoscopische 
films en rond 1910 rouleerden er legio korte 
films in 3D. Eind jaren veertig van de vorige 
eeuw stonden er in de Amsterdamse Cineac aan 

de Reguliersbreestraat regelmatig 3D-films op 
het programma.

De jaren vijftig waren pas echt het decennium 
van de driedimensionale film, er kwamen toen 
uit bijna elke studio uitbundig aangekondigde 
stereoproducties. De lol ging er al gauw af, het 
publiek noemde 3D-films ‘hoofdpijn films’ en 
vond het gedoe met de noodzakelijke brilletjes 
lastig. Daar waren bioscoopexploitanten het 
mee eens. Het uitdelen en weer inzamelen en 
reinigen van de brillen vergde tijd en mankracht. 

Weg ermee!

Twintig jaar later draaiden er toch opnieuw 
3D-films in de bioscopen, voornamelijk 
seksfilms ‘met perspectief’. The Four 
Dimensions of Greta, in 1972 in Nederland 
uitgebracht door Actueel Film, was ‘in stereo’ 
door het hele land te zien. De slogan luidde: 
‘Haal een bril bij de kassa, dan ziet u een massa!’ 
Het waren niet eens de minste bioscopen die 
Greta in 3D programmeerden: A-theaters als 
Flora en Calypso in de hoofdstad vertoonden de 
film wekenlang viermaal per dag.

De filmindustrie kwam met tussenposen 
telkens weer met nieuwe stereoscopische 
films, het bleek steevast een kort maar lucratief 
verdienmodel. De 3D-obsessie sloeg zelfs 
over naar televisie, ‘de beeldbuis’ moest er aan 
geloven, het medium werd toegevoegd aan het 
rijtje 3D-fotografie, 3D-film, 3D televisie. De 
toekomst, daarvan was men destijds overtuigd, 
behoorde toe aan stereoscopische televisie. 
Eind 1981 produceerde Winfried Goepfert in 
Duitsland voor de NDR twee tv-programma’s 
in 3D: Fernsehen in der 3. Dimension. Die 
uitzendingen trokken in Nederland de 
aandacht van een aantal omroeptechnici en 
niet in het minst van Philips, leverancier van 
tv-kleurenontvangers. Ook daar bleek de 
belangstelling voor 3D-televisie groot. Onder 

3D televisie   het wil maar niet lukken

index



17film fun #90 oktober 2021

technische leiding van Ir. S.L. Tan van Philips en 
onder regie van Rudolf Spoor kwam de NOS op 
28 februari 1982 dan ook met een heus 3D-tv-
programma van een uur: de feestelijke aankomst 
op Schiphol van de Franse Concorde.

In de programmabladen van alle omroepen 
van die week zaten kartonnen brillen met een 
rood en een groen ‘glas’; bij sigarenwinkels en 
supermarkten konden voor een piek 3D’tv-
brillen’  worden gekocht. Ze waren niet 
aan te slepen, het was die zondagavond van 
22.40 tot 23.40 uur stil op straat: Nederland 
keek voor het eerst naar stereotelevisie. Het 
experiment met 3D-tv bleef beperkt tot die ene 
uitzending, de Concorde - ‘de oervogel’ volgens 
luchtvaartdeskundigen - is ook al voorgoed uit 
het luchtruim verdwenen.

Het werd een niet 
voor herhaling vatbaar 
saai probeersel, terwijl 
regisseur Rudolf Spoor 
en cameraman Hans 
Brouër er zo hun best 
op hadden gedaan. Thuis 
zagen de toeschouwers, 
met of zonder diepte 
verschaffende bril, een 
vreemd tv-beeld dat geen 
verbazing, eerder irritatie 
opwekte. De volgende dag 
werd in recensies gesteld 
dat het beeld er zelfs beter 
uitzag als de 3D-bril werd 
afgezet. In de VS kwam 
het ABC-netwerk daar 
al eerder achter: op 29 

april 1952(!) werd daar een aflevering van de 
serie Space Patrol in 3D uitgezonden. Ook in 
Amerika, en dertig jaar later in Duitsland en 
Nederland, werkte de driedimensionale televisie 
niet.

Beeldbuistelevisie is verleden tijd en zal nooit 
meer terugkeren. Tegenwoordig laten brede flat 
screens een televisiebeeld zien in een uitstekende 
resolutie, scherpte en kleurverzadiging. Van 
tijd tot tijd wekken die perfecte tv-beelden, 
helemaal zonder de hulp van een stereobril, een 
bijna levensecht dieptebeeld op. Desondanks 
wordt er door ‘Hollywood’ en met name door 
regisseurs als Christopher Nolan nog steeds 
geëxperimenteerd met digitale driedimensionale 
‘films’, speciaal voor streamingsdiensten à la 
Netflix.

Levensechte stereoscopische televisie, ‘the next 
dimension in story telling’. Zet een vogeltje in 
3D op een flat screen, en de kat springt er zo 
tegenaan. Tegen de tijd dat het zover is, goed op 
Poekie letten dus.

Thomas Leeflang

Ir. Tan, van Philips, promotor van 3D TV

3D TV Hans Brouër met ‘tweelingcamera’ op 
Schiphol 28.02.1982
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Op de bodem van mijn filmgeheugen rust een, 
inmiddels zoekgeraakte, rol 35mm nitraat, met 
op de aanloopstrook de tekst: Usa Nackt. Deze 
uit een kavel filmrollen opgedoken losse akte 
bleek een deel van een giftig anti-propaganda 
werkje uit de filmfabriek van Joseph Goebbels, 
waarin Amerika als een grandioze mislukking te 
kijk wordt gezet.

Naast de penitrante mottenballengeur die 
de filmrol uitwasemde is mij de scherpe 
commentaarstem bijgebleven die zijn gal spuwt 
over het ‘land der onbegrensde mogelijkheden’.

FILM OP PAPIER
Onlangs vond ik op de Dialogue Vintage 

fotobeurs een klein formaat (18x25cm) 
fotoboekje met de titel Usa Nackt op het omslag 
en de subtitel: ‘Bilddokumente aus Gottes 
Eigenem Land’ op het schutblad. De verkoper 
van dit curieuze plaatsjesboek uit 1941 laat niet 
na zijn afschuw uit te spreken over het vileine 
nazi-karakter ervan.

Niettemin leest en kijkt het als een film op 
papier, een ranzige shockumentary in de trant 
van ‘Mondo Americano’.

Alle uitwassen en obsceniteiten van ‘The 
American Way’ passeren in een bonte 
aaneenschakeling de revue. De vigilante 
traditie van eigenrichting en wapenbezit, 
drankmisbruik, overconsumptie, ontwortelde 
seksualiteit en de diepe kloof tussen arm en rijk, 
blank en zwart. De Germaanse zedenmeesters 
kijken hoofdschuddend naar de Amerikaanse 
vrouw die als prijsdier en lustobject wordt 
ingezet in de rondedans om het geld. Another 
day, another dollar.

Poedelnaakte cowgirls poseren met muilezels 
op de stand van ‘Sally Rand’s Farm’ tijdens de 
wereldtentoonstelling van 1939 in San Francisco.

Potige dames werken elkaar bij het vrij 
worstelen in de touwen.

USA NACKT
De naakte werkelijkheid
van Amerika
Door Michael Helmerhorst
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Alle gifpijlen zijn gericht op de Joodse 
bovenbazen die in ‘God’s Own Country’ de 
lakens uitdelen en aan de touwtjes trekken.

De beklagenswaardige positie van de zwarte 
onderklasse wordt juist opgevoerd om het 
hardvochtige karakter van het kapitalisme te 
illustreren.

ROOSEVELT & CO
De niet bepaald fotogenieke First Lady 

Eleanor Roosevelt wordt in de bijschriften 
neergezet als een snobistische poseur die zich de 
ideeën van anderen aanmeet.

Onder het kopje: ‘Amerika nennt sie 
Amerikane’, komen Roosevelt’s naaste 
adviseurs in beeld, zoals de Wallstreet bankier 
Bernard Baruch, de schatkistbewaarder Henry 
Morgenthau en de persoonlijke raadgever Felix 
Frankfurter.

Ondertussen kust Roosevelt zijn joodse 
secretaresse Ruth Goldberg. New York wordt 
getoond als een valse facade (links) met aan 
de voet van Babylonische wolkenkrabbers de 
blinde muren van haveloze woonkazernes. De 
hoge levenstandaard blijkt slechts een illusie.
Daklozen en wino’s slapen hun roes uit op de 
New York Times in de krochten van de subway.  

Voor diegene met een job zijn de arbeidsuren te 
overzien maar voor de soup-kitchens staan de 
werkelozen daglengtes lang in de rij. Een shot 
uit ‘Citizen Kane’ waarin de kasteelvrouwe 
van Xanadu zich te pletter verveelt boven een 
kingsize legpuzzel, spiegelt met een eenzame 
adoptie-baby op het tapijt van een Vanderbilt-
mansion. De Amerikanen geven zich maar al te 
makkelijk over aan onderlinge geweldsexplosies 
bij stakingen en arbeidsconflicten.

In Duitsland regeert de bullepees van de bruin-
hemden maar de stakingsbrekers in de USA 
hanteren honkbalknuppels en jachtgeweren.
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De door de nazi’s gehate vrijmetselaars poseren 
getooid met Turkse fezzen rond de president in 
de Oval office. De leider van een wereldmacht 
omringd zich met dwazen en carnavals-prinsen! 

Ondertussen eisen zandstormen en 
overstromingen hun tol in het land van melk en 
honing.

KULTUURBARBAREN
Een losgeslagen danscultuur waarin de dames 

als willoze ledepoppen worden rondgeslingerd 
komt puffend en krakend tot stilstand in de 
finale van een slopende dansmarathon.

Pinup fotografen liggen aan de voeten van 
ongenaakbare starlets onder het toeziend oog 
van een Joodse impresario. (rechts)
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De rol van de vrouw in het amusement 
neemt bedenkelijke vormen aan van 
moddergevechten tot Grand Guignol-toneel 
waarin schaars geklede dames worden 
geroosterd aan het spit boven hellevuren.

Ontaarde kunst is in deze samenleving 
usance geworden met het werk van 
Salvador Dali als etalage-decoraties bij dure 
warenhuizen als Bonwitt Teller.

Opvallend genoeg blijven de Jazz en de 
schwing als ontaarde muziekvormen buiten 
schot.

Hollywood is het Amerikaanse Jeruzalem 
compleet met vergulde torenspitsen en 
de apostelen van de filmreligie; Samuel 
Goldwyn en Louis B. Mayer.

Miss Dietrich, de verloren dochter van 
het Derde Rijk, pleegt overspel met de 
filmregisseur Ernst Lubitsch! De vraag, hoe 
maak je het Amerikaanse volk gelukkig kent 

meerdere antwoorden. Met een dansavond 
in een verlicht zwembad te Washington 
D.C., een bokswedstrijd in de kruin van 
een woudreus te Oklahoma of een worstel 
tournooi in een bak vol dode vissen te 
Wisconsin.

ORGANIZED CRIME
Al Capone, de flamboyante gangsterkoning 

en zijn juridisch adviseur Teitelbaum  
bestuderen geamuseerd een gerechtelijk 
schrijven.

Mr. Scarface was overigens niet te beroerd 
om de ‘deplorables ‘van Chicago ruimhartig 
te voorzien van ‘a bowl of soup and a loaf of 
bread’. De nabestaanden van ‘Public Enemy 
Nr. 1’ John Dillinger trekken volle zalen met 
hun intieme onthullingen over de gesneefde 
bankrover met het gouden hart.

J. Edgar Hoover, de chef van de FBI 
wordt opgebaard in een doodskist bij wijze 
van inwijdingsritueel in een nachtclub. De 
samenstellers van dit boekje tonen gretig 
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de gehangenen bij een lynchparty en betreuren 
het lot van de gekleurde Amerikaan als 2e rangs 
burgers. Tuchthuisboeven worden achter de 
tralies omgesmeed tot soldaten, de bloem der 
natie!

BURGERLIJKE MORAAL
Ongetrouwde dames en heren worden op een 

jaarmarkt aangeprezen en per opbod te koop 
aangeboden. Een waterskiënd koppel laat zich 
al golfrijdend in de echt verbinden. In Memphis 
Tennesee wordt het huwelijk voltrokken tussen 
een, in twee ijsblokken ingevroren, bruidspaar. 
Hiermee wordt alvast een voorschot genomen 
op het adagium “Till Death Will Us Part”.

Huwelijken van zowel minderjarige 
kindbruidjes als 80 jarige oude vrijsters met 
jonge mannen zijn geen uitzondering op de 
regel.

UBER & UNTERMENSCHEN
De Amerikaanse ubermensch wordt al vroeg 

gestaald getuige de elf maanden oude Jeremy 
Crocker die door zijn zorgzame vader aan 
een rekstok boven een gapend ravijn wordt 
gehouden.

De untermensch werpt zichzelf daarentegen uit 
een hotelraam getuige dit ‘lucky snapshot’ van 
de onfortuinlijke Mrs. Mary Margaret Miller, 
een in meer dan één opzicht ‘gevallen vrouw’ op 
weg naar het asfalt.

De New Yorkse burgermeester Fiorello La 

Guiardia wordt geportretteerd als een grof-
gebekte, half Joodse, volksmenner.

Politieke kopstukken uit de kring rond 
Roosevelt tonen hun ware identiteit als 
holenmensen uit het steentijdperk tijdens een 
‘dress-party’.

index



23film fun #90 oktober 2021

TRIGGERHAPPY YANKEES
Knullige impressies van de dagelijkse praktijk 

in Nazi-Duitsland en generale repetities van 
weerbare studenten tegen Nazi-sympathisanten 
in eigen land weerspiegelen de oorlogszucht van 
de verenigde staten. Hoe dan ook, de yankees 
zijn een vindingrijk volk, Mr. Ralph Veady uit 
Bellflower California maakte van de nood een 
deugd door zijn beenprothese om te bouwen tot 
transistorradio.

Tenslotte zijn we terug in The Oval Office, 
bij een laatste blik op het bureau van Roosevelt 
vraagt de kijker zich af, is dit de man die in 

Europa de orde wil herstellen?
Naarmate men dit boekje doorbladert blijken 

de veronderstelde excessen van de ‘nieuwe 
wereld’ zich nauwelijks te onderscheiden van 
de doordeweekse items uit de boulevardbladen. 
De foto’s werden bijeengesprokkeld uit de stock 
van persbureau’s en komen qua onderwerpen 
overeen met populaire newsreel-items uit de 
jaren dertig. Maar het venijn zit zoals altijd 
in de staart. De volksheld en fascist Charles 
Lindbergh spreekt zijn zorg uit over het 
primitieve, ongedisciplineerde Amerikaanse volk 
dat in een komende oorlog met Nazi-Duitsland 
eenvoudigweg afgeslacht zal worden. Hij 
vergeet niet om de verantwoordelijkheid voor de 
oorlogs-hitserij bij de Joodse intelligentsia neer 
te leggen.

VOORLOPIGE CONCLUSIES
Dat de ontsporing van de Amerikaanse 

droom totaal verbleekte bij de excessen van het 
Nazisme speelde voor de samenstellers van het 
prentenboekje natuurlijk geen rol.

Nazi Duitsland zou aan de zelf ontketende 
götterdammerung te gronde gaan terwijl 
Amerika zich juist door de oorlogsinspanningen 
ontplooide als onbetwiste wereldmacht. Op de 
lange duur blijkt het morele deficit van Amerika 
heel wat onthutsender dan het oude nazi-
pamflet kon verbeelden.

FILMBUNKERS
De filmische erfenis van Goebbel’s 

propaganda-machine ligt opgeslagen in 
het Bundesarchiv te Koblenz in bomvrije 
onderaardse kluizen. Deze films worden 

slechts getoond aan historici met bijzondere 
volmachten en de juiste aanbevelingen op zak.

Rond de toegankelijkheid van dit nog steeds 
brisante materiaal zijn door de geallieerde 
bezetter strenge richtlijnen opgesteld die 
mettertijd nog door bureaucratische rompslomp 
zijn aangescherpt. Van veel beeldmateriaal is het 
beter dat het nooit voor oneigenlijke doelen kan 
worden ingezet of hergebruikt.

ODD REEL
Terugdenkend aan de bewegende beelden op 

de filmrol, staan mij o.a. de elkaar voortslepende 
partners op een dansmarathon en een beauty-
contest voor zwaargewicht dames voor de geest.

Voordat dit metrage ooit weer in mijn archief 
opduikt blijft het grotendeels een in nevelen 
gehulde fantoomrol.

Michael Helmerhorst
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23 juli
John Cornell (80)
Australisch filmproducent, 
regisseur en scenarioschrijver van 
oa de Crocodile Dundee-films

24 juli
Jackie Mason (93) Amerikaans 
fast talking en streetwise standup 
comedian met uitgestreken ‘dead 
pan’ face

Mike Mitchell (65)
Amerikaans bodybuilder 
en acteur, speelde rollen in 
Braveheart en Gladiator

26 juli
Rick Aiello (65)
Amerikaans film & tv-acteur, 
verscheen oa in ‘Do the right 
Thing’ van Spike Lee.

Hero Muller (83)
Nederlands toneel en film-
acteur, speelde in Keetje Tippel, 
Soldaat van Oranje, De Vierde 
Man, De Zwarte Ruiter, Moord 
in Extase en in Tv-series als 
Floris, Flodder, Baantjer en 
Flikken Maastricht.

27 juli
Jean Francois Stévenin (77) 
Frans acteur en regisseur, 
speelde in meer dan 150 films 
met regisseurs als Truffaut, 
Rivette, Godard, Yves boisset, 
Philipe De Broca en André 
Techine

28 juli
Saginaw Grant (85) Native 
American tv en filmacteur, 
bekend geworden door zijn rol 
in ‘The Lone Ranger’

7 augustus
Jane Whithers (95)
Amerikaans actrice die begon 
als kind-ster naast oa. Shirley 
Temple speelde in 52 rolprenten 
zoals Bright Eyes (1934) en in 
later jaren in Giant (1956)

9 augustus
Alex Cord (88) Amerikaans tv 
en filmacteur met 32 rolprenten 
waaronder veel thrillers op zijn 
palmares

Patricia Hitchcock (93) 
Amerikaans film en tv-actrice, 
dochter van Alfred Hitchcock, 
verscheen in Stage Fright, 
Strangers on a Train, Psycho 
en in ‘The Alfred Hitchcock 
presents’ -series voor tv.

In
Memoriam
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12 augustus
K. Schippers (84)
pseudoniem van Gerard Stigter. 
Was behalve schrijver en dichter 
ook essayist en kunstcriticus. 
Zijn omvangrijke oeuvre bestaat 
uit romans, poëzie, essays, 
verhalen, beschouwingen en 
enkele kinderboeken.

19 augustus
Sonny Chiba (82) Japans 
acteur gespecialiseerd in martial 
arts, verwierf bekendheid met 
‘The Streetfighter’ (1974) en 
maakte later zijn comeback in 
twee Kill Bill-films.

22 augustus
Marilyn Eastman (87)  
Amerikaans actrice, kwam in de 
picture met haar rol in de low 
budget horror flick  ‘Night of 
The Living Dead’ (1968) van 
George Romero

23 augustus
Michael Nader (76) 
Amerikaans en soap opera-
ster, bekend als Dex Dexter in 
Dynasty

Rosita Quintana (96) 
Argentijns-Mexicaanse ster-
actrice en zangeres, werkte o.a. 
met Luis Bunuel aan de film 
Susana (1951)

29 augustus
Ed Asner (91) Amerikaans 
karakter-acteur, bekend 
van de tv-serie Lou Grant 
(1977/1982)

31 augustus
Michael Constantine (94) 
Amerikaans film en tv-acteur, 
verscheen in meer dan 30 
films, waaronder ‘The Hustler’ 
(1961), ‘Voyage of The 
Damned’ (1976) en ‘My Big 
Fat Greek Wedding’ (2002)

5 september
Tony Selby (83)
Brits acteur bekend van tv en 
film, was oa te zien in Alfie 
(1966), Witchfinder General 
(1968), Villain (1971), 
Superman (1978) en Doctor 
Who (1986/87)

6 september
Jean Paul Belmondo (88) 
Frans acteur werd in 1 klap 
beroemd als nouvelle vague-
gangster in ‘A Bout de Souffle’ 
(1959), werkte met Chabrol, 
Godard, Melville, Sautet, 
de Sica, Resnais, Lelouch en 
Verneuill in meer dan 90 films. 

Michael Kenneth Williams 
(54) Amerikaans film en tv-
acteur met stevige staat van 
dienst als ‘black character 
actor’ in talloze thrillers en 
onderwereld-drama’s Tv-series 
oa: ‘The Wire’ en ‘Boardwalk 
Empire’

8 september
Art Metrano (84)
Amerikaans komiek en 
filmacteur, oa bekend van 
‘Police Academy’ 2 en 3

15 september
Marthe Mercadier (92)
Frans tv en film actrice met 
lange staat van dienst. Heeft 
nog met Josephine Baker 
gedanst op haar vijfde en zat 
ooit in het franse verzet tijdens  
de 2de Wereldoorlog
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16 september
Jane Powell (92) Amerikaanse 
zangeres, danseres en actrice 
die haar sporen verdiende in 
de forties en fifties in musicals 
als: ‘Seven Brides for Seven 
Brothers’

17 september
Tim Donnelly (77) 
Amerikaans acteur bekend 
van rollen in tv-series oa als 
brandweerman in ‘Emergency’ 
en genrewerk als: ‘The 
Toolbox Murders’

Avril Elgar (89)
Brits actrice verscheen 
in talloze tv-series in elk 
denkbaar genre van 1956 
t/m 2011. Speelde de zus 
van Mildred uit de TV-serie 
George and Mildred (1976-
1979)

Basil hoffman (83) 
Amerikaans karakter-acteur 
actief in zowel tv-series als 
bioscoopfilms waaronder: 
‘Mash’ , ‘All the Presidents 
Men’ en ‘Hail Ceasar’

21 september
Willie Garson (57) 
Amerikaans tv en film-acteur 
met significante rollen in ‘Sex 
& The City’ ‘The Rock’, ‘Mars 
Attacks’, speelde Lee Harvey 
Oswald in ‘Ruby’

Al Harrington (85) 
Amerikaans, Samoaans 
acteur, bekend van zijn rol als 
detective in ‘Hawai Five-O’

Melvin Van Peebles (89)
Amerikaans acteur, toneel-
schrijver en filmmaker Pionier 
van de ‘Blaxploitation Cinema’ 
met ‘Sweet Sweetback’s 
BaadasssSong’ (1971)

24 september
Lenka Petersen (95) 
Amerikaans film en tv-actrice, 
begon met genrewerk zoals 
‘Panic in the Streets’ (1950) 
en ‘ The Phenix City Story’ 
(1955)

28 september
Jaap Maarleveld (97) 
Nederlands tv en film-acteur 
werd bekend als de uitvinder 
Okkie Trooy op tv (1962), 
dook in later jaren op in ‘De 
Bunker’ (1992) en ‘Van God 
Los’ (2012)

2 oktober
Herta Staal (91)
Oostenrijkse filmdiva met 53 
rolprenten op haar palmares

6 oktober
Luisa Mattioli (85) Italiaanse 
filmdiva, derde vrouw van 
Roger Moore, die haar 
ontmoette op de set van ‘Il 
Ratto Delle Sabine’(1961) 
oftewel ‘De Sabijnse Maagden-
roof ’
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