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hat do you get when a Dutchman who 
emigrates to Hollywood after World 
War II seeking his fame & fortune in the 

movie business, and a much younger Southern 
California blonde model meet on the beach in 
Malibu? Tony van Renterghem and Susanne 
Severeid... and a love story that lasted 34 years. 
It was a magical time, those years… (note: 
though Tony’s legal Dutch name was “Tonny,” 
he used “Tony” in America.)

The year was 1948 when Tony van 
Renterghem, born and raised in Amsterdam, left 
war-torn Holland and emigrated to America.  
He had served eight years in the Netherlands 
Armed Forces, including five years in the 
resistance during the Nazi occupation (he 
was condemned to death by the Nazis). Tony 
worked extensively in high-level espionage, 
helped hide Jewish people and others, and also 
initiated (with Fritz Kahlenberg) and ran the 
film and photo units of the Dutch Resistance, 
known as the “Underground Camera”.

He had always dreamt of becoming a film 

director and after arriving in New York, he 
took the Super Chief train across the country to 
Los Angeles -- land of sunshine, orange groves, 
swimming pools… and movies. He got his 
break when he was hired to be technical advisor 
for both the Pulitzer Prize-winning play and 
Oscar-winning film, The Diary of Anne Frank. 
Tony would spend the next 35 years in the 
motion picture and television industry working 
in photo- and cinematography, as an assistant 
cameraman, and personal assistant to two-time 
Oscar-winning director George Stevens Sr. Tony 
would become known as one of Hollywood’s 
top technical advisors and historical consultants; 
he was also technical advisor on Stevens’ mega-
budget biblical epic, The Greatest Story Ever 
Told, a project he worked on for five years.

Tony saw the final years of the Golden Age of 
Hollywood. He spoke fluent Dutch, English, 
French and German, and, in his words, had 
“an excellent tailor.”  With his striking good 
looks and fun sense of humor, he moved easily 
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Tony van Renterghem & Susanne Severeid
dancing in Hollywood in the 1980s
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Susanne Severeid
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in and out of Hollywood’s inner circle. A true 
Renaissance man, he was highly intelligent, 
gracious, and a wonderful host and raconteur. 
Due to his powerful physique and stature, he 
was often compared to Ernest Hemingway 
(though Tony, at 6’4”, was built more like John 
Wayne for whom he “doubled” on location 
while shooting The Greatest Story Ever Told).  
Trained as an officer in the last year of the 
Dutch mounted horse cavalry (they were later 
mechanized), he was charming, fun, and had a 
well-stocked bar at home (though never smoked 
and was not a heavy drinker), and he was often 

an invited guest of the Hollywood 
“gliteratti.” Being a down-to-
earth Dutchman, though, he never 
took the “Hollywood scene” very 
seriously and considered much 
of it “bullshit.” But he enjoyed 
people and lively conversations and 
knew how to network before it 
was a common term. He was also a 
member of the Hollywood Foreign 
Press Association (Golden Globes) 
in those early days, and met people 
through that connection also.

Through the years, he met, shook 
hands with, or became friends 
with many fascinating people, 
including: Martin Luther King, Jr, 
Carl Sandburg, Eleanor Roosevelt, 
Salvador de Madariaga, Otto Frank 
(Anne’s father), Jesse Lasky Sr, Otto Preminger, 
Frederico Fellini, Sam Peckinpah, John Ford, 
Frank Capra, Gary Cooper,  Jack Cardiff, 
Dr. Ludwig Berger, gossip columnists Hedda 
Hopper & Louella Parsons, Sam Goldwyn,  
John Wayne, Gloria Swanson, Marlene 
Dietrich, Ingrid Bergman, Lois Maxwell (“Miss 
Moneypenny” in the James Bond films, whom 
Tony dated during his early Hollywood period), 
Zsa Zsa Gabor, Angela Lansbury, Betty Grable, 
Merle Oberon, Shelly Winters, Elizabeth Taylor, 
Jayne Mansfield, Daryl Zannuck, Charlton 
Heston, Burt Lancaster, Bob Hope, Kim Novak, 
Richard Burton, Telly Savalas, Jose Ferrer, 
Maximillian Schell, Max von Sydow, Sidney 
Poitier, Waldo Salt, Jacques Cousteau (with 

whom he scuba dove), and many others.

One time, while working at Twentieth Century 
Fox Studios, Tony was set to have lunch with his 
friend, British director Jack Cardiff.  Jack said, 
“Oh, by the way, do you mind if I bring a friend 
along?” “Of course not,” said Tony. They met 
in the studio commissary… and the “friend” 
turned out to be Marilyn Monroe. Tony said 
she wore almost no makeup and was stunningly 
beautiful; “You just wanted to put your arms 
around her and protect her.”

At the time, Hollywood had a lot of European 
ex-pats. Among the Brits living and working in 
Los Angeles were David Niven, Cary Grant, 
Angela Lansbury, Nigel Rathbone and others. 

Tony van Renterghem in Hollywood

Left to right, Gary Cooper, William Demarest, Barbara Hale, Tony 
van Renterghem at a luncheon in Hollywood
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The Dutch had their own, smaller, contingent, 
too, and when Tony first came to Hollywood, 
he met several of them or knew them already 
from Amsterdam as with Ellen Falck, who 
married producer William Castle (House on 
Haunted Hill, Rosemary’s Baby).  Many years 
later, he was still in touch with some of them. 
Ellen, who was in the Dutch resistance with 
Tony, was an elegant, charming person and Tony 
remained close to her and her family throughout 
the years. I remember visiting their lovely 
Malibu home, just walking distance up the beach 
from ours. We sat socializing while Bill worked 
in another room on his memoirs. Sometimes, 
when we socialized at our house, Tony made 
poffertjes which were gobbled up before they 
reached the table.

Tony was also  good friends with Linda 
Christian, daughter of a Dutch father and 
Mexican mother, who was married to Tyrone 
Power. Linda was undoubtedly the most famous 
of the Dutch community at the time and one 

of the jet-set beauties of her day, and Tony 
said they often shared meals and spoke Dutch 
together. He once said, “She was a fun gal and 
a fun friend. With guys she chewed them up, 
but she was a fun companion and absolutely 
100% untalented as an actress which was 
sad. She was a very attractive girl, with all the 
hanglooseness and at-easeness of Dutch girls 
with a Latin infusion.”  He described Tyrone 
Power as “always very pleasant, a very nice 
English gentleman, and a handsome man, just 
like in his photographs.” Many years later, I met 
Linda when she visited our Malibu home and, 
though she was much older by then, she was still 
gorgeous and lots of fun.

Tony also knew John van Dreelan quite well, 
the handsome Dutch actor who became known 
for playing German officers and villians in 
popular TV shows, and who had starred with 
Lana Turner in Madame X. John was a hard 
drinker and notorious womanizer, aspects of 
his character that Tony didn’t much care for, 
and though they stayed in touch, we didn’t 
socialize much. Still, when I needed a glamorous 
publicity photo, John offered his Bentley for the 
shoot.

But the sun was already setting on the glory 
days of the big studios with their iron-clad 
control and runaway costs, and by the time 
mega-budget epics like Cleopatra (1963) and 
The Greatest Story Ever Told (1965) were 
released it became, in Tony’s words, like the 
“kiss of death” to have been part of such big 
studio productions. A new generation of 

independent, smaller production companies was 
about to push the Old Guard aside.

I came into Tony’s life in the late 1970’s and, 
in spite of our age difference, ours was a truly 
wonderful partnership. I grew up near Los 
Angeles, so the entertainment world wasn’t 
alien to me. I’d already done a couple of minor 
modelling jobs, but it was when Tony said, “You 
know, you could be a model,” and introduced 
me to his good friend, photographer Peter 
Gowland and his wife, Alice, that I was able to 
really get started. Alice called a top agent, told 

Tony van Renterghem & Lois Maxwell (Miss 
Moneypenny) in his early Hollywood days. “She was a 
very attractive, freckle-faced natural girl, but her freckles 
were always covered by the studio with pounds of 
pancake makeup,” he said.

Susanne Severeid in a publicity still in Los Angeles, 
posing with actor John van Dreelan’s Bentley in front of 
his home in a canyon near Malibu.
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the agent she just had 
to meet me, and that 
got the ball rolling. I 
loved it and took to 
it like a fish in water.

Soon after, I 
scored my first tv 
commercial and 
got into the Screen 
Actors Guild. 
Theatrical and tv 
commerical agents 
(in addition to my 
modelling agent) 
followed, and I 
began doing major tv 
commericals (Sprite, 
Maxwell House 
Coffee, McDonald’s, 
etc) and popular tv shows (CHiPS, TJ Hooker, 
Santa Barbara, Fall Guy, SledgeHammer, etc). 
Throughout it all, Tony was my manager and, 
having also studied law, he reviewed every 
contract I ever signed. We were not only a 
romantic couple, but a creative/business team as 
well, and, with him by my side, I didn’t have to 
worry about Harvey Weinstein-type scenarios.

With Tony’s knowledge of production and 
my new career inroads, we began to tackle the 
newer Hollywood of the 1970’s & 80’s. Tony 
had known the Dutch actress Nina Foch while 
working on the film  The Diary of Anne Frank 
and had bought her Karman Ghia convertibile. 

Now, years later, their paths crossed again 

when I studied under her as my acting coach. 
I remember that though she and I occasionally 
sparred during her workshops (she could be 
very tough), she once wrote me a very nice note 
which I still have, complimenting me on my 
“shining intelligence.”

I feel very fortunate to have worked and made 
a living in the business for some 25 years. I had 
the opportunity to do everything from popular 
TV shows, some films, radio, voice-overs, plays, 
and my own one-woman singing cabaret show 
(Days of Dietrich). Do I wish I could have done 
some better roles in better films? Yes, but I also 
know the business well enough to understand 
that those breaks don’t always happen. And, 
for me, my married and family life always came 
first. I did turn down some jobs (and lost others) 

by making family my 
priority, but I have 
absolutely no regrets. 
I also vowed that I 
would never sleep 
with someone to get 
a job.

In time, with Tony’s 
business savvy and 
my connections 
through modelling 
and photographers, 
we turned our 
Malibu beach home 
into a very popular 
beach location for 
photography and 
film/TV shoots 
and hosted such 

talents as director Oliver Stone, for his film The 
Doors with Val Kilmer, and Clint Eastwood 
who shot scenes for his film Bird (about 
saxophonist Charlie Parker) and with whom 
we had dinner one evening (even though our 
politics were night and day from one another, 
he was charming). We had shoots for everything 
from Playboy and French Vogue to ABC-
TV, Spelling-Goldberg Prods, Paul Mazursky 
Films, MGM, Warner Bros, CNN, you name it. 
Sometimes, I’d come home after a long day in 
the city (I remember shooting a tv commerical 
in the morning and a modelling job in the 
afternoon once) and a film crew would be all 
over our house; motorhomes parked in the 
driveway, dozens of crew members drinking 
coffee, hanging around waiting for the shot to 

Susanne Severeid as a young model, the “California Beach Girl”
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be ready.  But it was a lot of fun, remunerative, 
and always very interesting.

One morning, the doorbell rang, and it was 
Richard Beymer stopping by to say hello to 

Tony; Tony hadn’t seen him in years. He played 
“Richard” in The Diary of Anne Frank (as well 
as “Tony” in West Side Story) and remembered 
the Malibu house. It seems that there hadn’t 
been a wrap party for the cast & crew upon 
completion of filming for Anne Frank, so Tony 
hosted an unofficial party at the beach. I also 
met Millie Perkins (who played Anne Frank in 
the film) when we spent time with her when she 
came to Holland in the 90’s while we lived there. 
She remembered Tony fondly from their days 
working together. I found her incredibly real 
and warm.

Now, it was an entirely different generation 
of showbiz from Tony’s earlier days and we 
were meeting Leonard Nimoy, who directed my 
episode of TJ Hooker, British John Hough, who 
directed me in Howling IV, and actors like Kim 
Basinger, Susan Sarandon, Sylvester Stallone, 
Michelle Pfeifer, and others who shot at our 
beach location.

Now and again, the Netherlands Consulate in 
Los Angeles hosted arts and cultural events, and 
that’s when you would see some of the Dutch 
film industry contingent. I met Monique van de 
Ven at one of these gatherings. We’d seen her in 
Turkish Delight and Keetje Tippel and had really 
enjoyed both films. I thought she was so sexy 
and beautiful in Keetje Tippel. There was a small 
theatre in Santa Monica, the Nuart, that would 
show independent & foreign language films, and 
that’s where we would go to see the Dutch films; 
they didn’t tend to get major releases, probably 
due to the language barrier. This was before you 
could stream films at home.

Rutger Hauer, to me, was a huge talent. 
He was such a strong presence onscreen 

Susanne Severeid & Tony van Renterghem, the 
magical years, on the beach in front of their home
in Malibu. 1980s.

 Monique van de Ven & Susanne Severeid, Netherlands 
Consulate event in Los Angeles, 1980s

Rutger Hauer and Susanne Severeid 
at a film premiere in Los Angeles. 
They were both there for the 
promotion of Renée Soutendijk’s 
film, and had just met moments 
earlier.

index
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and really is, I think, one of the reasons that 
Bladerunner is such a classic. When I saw him 
in Flesh and Blood it was chilling to me how 
real his character was. And, of course, Soldier 
of Orange, both Tony and I enjoyed that very 
much. It was a beautifully made film and Hauer 
and Jeroen Krabbe were amazing in it. We were 
both invited to the premiere of one of Renée 
Soutendijk’s films (was it The Cool Lakes of 
Death?) and the paparazzi were there. They 
paired Rutger and I up for some photos. He 
put his arm around me, and we exchanged a few 
words, then everyone went in to see the film. 
He was as gorgeous in person as onscreen. It’s 
funny, when photos like that are published, the 
paparazzi can make it look like or sound like 
you’re a couple or dating, when you’ve only 
spent two seconds together.

Before the film started, I remember Tony, who 
was so experienced with matters of promotion 
and public relations, was surprised that Renée 
was standing alone in the theatre lobby and no 
one in the press was paying any attention to her. 
He went over and introduced himself, and then 
introduced her to some of the press. I was so 
impressed with her work as an actress. I ran into 
her again later in Amsterdam at another film 
gathering. I remember we were chatting about 
different things that had happened to us on film 
sets, and I mentioned a time when I was asked 
to do a nude scene and suddenly there was a 
photographer on set when my contract forbade 
it. While telling this, I stopped—we were 
both now in our late 30’s, I think—and I said, 
“Nowadays, I’d love it if someone wanted to 
photograph me in the nude!” We both cracked 

up laughing. I found her very genuine.

There is a dark side to Tinseltown, and anyone 
who knows the film business is aware of this. 
Being married to Tony, I really didn’t have to 
deal with the creeps you hear about. I definitely 
came across a few and had a couple of weird 
experiences on interviews, but nothing that I 
couldn’t just laugh off. And since we lived at 
the north end of Malibu, an hour drive from 
Hollywood, we were never into the party or 
nightlife scene. We guarded our privacy and 
were happy to drive home after a long day 
of auditions or shooting and be in our little 
“sanctuary,” far from the hustle and bustle. But 
I did see young women and men get sucked 
into bad situations and drugs. None of that was 
ever my scene. My murder mystery, The Death 
of Milly Mahoney, goes into the darker side of 
Hollywood. It’s fiction, but it’s also based on 
people I came across and things I observed.

In between all of this, Tony was always busy 
developing projects and scripts, and I was 
always part of story conferences and throwing 
dialogue back & forth. I helped him with his 
published books, as he did with mine. We 
worked side-by-side on pretty much everything.

One evening, we were invited to a private 
screening at one of the studios, I think it 
was MGM, of the newly released Dutch film 
Amsterdamned. I could not have imagined that a 
few short years later, I would be playing the love 
interest of Wim Zomer on Dutch television in 
Goede tijden Slechte tijden!

In 1990, we decided to leave Southern 

California and move to Holland. Tony wanted 
to move back to his native land, and I was ready 
for a change, too. We were tired of the hours of 
driving in bumper-to-bumper traffic, smog, and 
high prices. We settled in Zandvoort, one reason 
being that it was near the beach, and another 
that it was only twenty minutes by train to 
Amsterdam where I would be constantly for my 
own work, which I continued very successfully 
for the ten years we lived there.

Susanne with  Howling IV co-star Antony Hamilton.  
“I played a nun who saves the world from were-
wolves, not everyone gets a chance to do that!”

index
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A few words about Susanne’s GTST role and 
some thoughts she wrote after the death of 
Antonie Kamerling, which her friend, Pauline 
Wesselink, translated for her into Dutch.

Susanne Severeid, Amerikaans actrice, die 
de rol van Yolanda van Lier speelde in Goede 
Tijden Slechte Tijden (GTST), heeft haar 
herinneringen aan Antonie opgeschreven.

When I got the role of Yolanda van Lier in 
GTST, it was great fun playing a bitch, much 
more fun than playing the “good girl.” I was 
amazed at how many people watch that show. 
The day after my episodes started airing, I 
couldn’t walk down the street without people 
running up to me and calling, “Yolanda!”

I pulled into a gas station with curlers in 
my hair on the way to the studio in Aalsmeer 
and a good-looking man came up to my 
car and knocked on the window wanting 
an autograph. One time, a woman working 
behind the counter of a large department store 
even refused to serve me because, “You’re 
being too mean to Daniel!” Funny. It gave me 
a small inkling of what it must feel like to be 
recognizable to the public, and when my role 
was done I was quite happy to get back to my 
“normal” life of just walking down the street 
anonymously.

In 1993 speelde ik in meer dan vijftig 
afleveringen van GTST als eerste Amerikaanse 
actrice. Het was voor Antonie het laatste jaar 
dat hij in deze soap acteerde. We hebben nooit 
samen in een scene opgetreden, ik speelde met 
Daniel (Wim Zomer) en Jef (Bartho Braat) en 
omdat ik toen al 37 jaar was, had hij jongere 

tegenspelers dan ik. Ik deelde een kleedkamer 
met Janine Elschot (Caroline de Bruijn), 
die ik me herinner als zeer sympathiek. Ze 
verwelkomde me buitengewoon hartelijk. 
Tenslotte was ik niet alleen een nieuweling in 
Nederland, waar ik vanuit Los Angeles met 
mijn Nederlandse man naartoe verhuisde, maar 
ik was ook een nieuweling bij GTST (wel had 
ik veel tv-en filmervaring in L.A.)

Met Antonie praatte ik af en toe. Hij was een 
geweldige, veelbelovende jonge man, vond ik. 
Levendig en met veel toekomstverwachtingen 
ook voor zijn carriere. Hij vertelde me dat 
hij zin had de filmbusiness in L.A. in te 
gaan. Ik had er in de populaire soap Santa 
Barbara gespeeld, enz. Hij vroeg me hoe het 
in Hollywood was, of hij daar een kans zou 
maken. Ik gaf hem wat suggesties en vroeg of 
hij een agent had. “Zonder goede agent kom 
je nergens,” adviseerde ik. Hij antwoordde, 
meen ik, dat hij contact met Rutger Hauer had 

en dat hij via hem connecties zou krigen. Dat 
klonk goed. Ik waarschuwde hem dat het een 
harde wereld was, maar ik moedigde hem aan 
de kans te wagen. Hij had genoeg talent en 
barstte van de energie. Hij zag er geweldig uit 
and was een beetje provocerend, het rebelse 
type, wat gunstig kan zijn voor het bereiken 
van stardom.

Ik herinner me een dag dat we klaar waren 
met de shoot voor GTST. We wilden met een 
groepje het parkeerterrein van de Van de Ende 
studio’s oplopen. Aan de andere kant van de 
glazen deur stonden talrijke fans hun favoriete 
sterren op te wachten. Ze stonden er vooral 
voor hem, giechelende teenagers. We waren 
allemaal uitgevloerd en wilden alleen maar zo 
snel mogelijk in onze auto’s stappen om rustig 
naar huis te rijden. We haalden diep adem, 
hij trok zijn schouders naar achter, duwde 
de glazen deur open, glimlachte breeduit en 
groette hen elegant en enthousiast, zodat ze 
het gevoel kregen dat hun wachten beloond 
werd. Toen hij stierf,had ik er moeite mee me 
hem voor te stellen in een open houten kist in 
het Amstelhotel. Het maakt me heel verdrietig. 
Omdat de Antonie Kamerling die ik indertijd 
ontmoette, toen we allemaal zo veel jonger 
waren, zo anders was. Ons leven zag er zo 
veelbelovend uit en hij was zo vol levenslust en 
energie. Ik vond het verdrietig voor zijn vrouw 
en familie.

Wim Zomer & Susanne Severeid shooting a 
scene for GTST

index
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In 2000, we moved back 
to America with our young 
son, Pablo, to be closer to my 
family.
Tony passed away in 2009.
I was by his side.

We had a good ride, and I am 
very grateful.

Both Holland and Hollywood 
were very good to us.

Susanne appearing in an episode of Zeg ‘ns Aaa, 
here with Carry Tefsen.

Tony & Susanne dining at a strand paviljoen 
near their home in Zandvoort, 1995

Susanne Severeid & Thys Ockersen in Zandvoort

Tony & Susanne were both guests, at different times, on Tineke

© ANP

© NOB
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Susanne Severeid on a recent trip to L.A.  on the Santa Monica Pier overlooking the Pacific Coast Highway, 
heading north to Malibu--a drive she made hundreds of times during her Hollywood days.

index
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Door Peter Cuijpers

Hoewel het verleden leuker is, al was het maar 
omdat we toen jong waren, kijken wij in FilmFun 
ook naar het heden en zelfs naar de toekomst. Het 
heeft even geduurd, maar nu is het besef ingedaald 
dat computers en digitalisering meedogenloos in 
ons bestaan zijn binnengedrongen. Vooral onze 
smartphones met draadloos internet luiden een 
nieuwe epoque in. De hele wereld is al bijna één 
bijenkorf geworden, niet in de laatste plaats doordat 
iedereen foto’s en filmpjes kan maken en via een 
sociaal netwerk verspreiden. Het is tijd voor een 
beschouwing over het medium film in het heden en 
de nabije toekomst. Dit medium is bezig zich steeds 
verder los te zingen van de bioscoop als exclusieve 
vertoningsplaats. We zitten nu in de 
vierde fase, de digitale, en met één voet in 
de vijfde.

Tijdperken in de filmgeschiedenis

Zoals in de historie van de mensheid, 
met achtereenvolgens de Steentijd, 
Bronstijd en IJzertijd voorafgaand 
aan de huidige era, zijn ook in de 
tijdlijn van het medium film fasen te 

onderscheiden. 
Als objectief 

criterium denk ik 
dan aan de wijze van 
vertoning. Er zijn 
uiteraard geen exacte 
data aan te wijzen, want de fasen vloeiden 
geleidelijk in elkaar over, zoals ook bij het 
gebruiken van steen, brons en ijzer als werktuig 
en wapen, maar een praktische indeling kan zijn 
die in vier fasen tot nu toe: zwijgend, klassiek, 
nieuw en digitaal. De virtuele fase begint nu. 

Het begin van de film wordt gedateerd in 
1895, toen Edison in New York en Lumière 

in Parijs de eerste publieke voorstellingen 
gaven. In Den Haag en Amsterdam volgden 
al in 1896 demonstraties. Na beginjaren van 
reizende vertoners, kermistenten en primitieve 
zaaltjes begon al vanaf circa 1910 de bouw 
van grote, speciaal voor de film ontworpen 
bioscooptheaters.

Laten we de eerste fase samenvattend die van 
de zwijgende film noemen. In het schematische 

grafiekje – want het is niet gebaseerd 
op harde cijfers – is dit de eerste 
kolom. Simpel gezegd: alle films 
werden in kleine of grotere zalen 
vertoond. Al in deze periode liep 
de output uiteen van pulp voor de 
massa tot en met artistiek ambitieuze 
kunstfilms, precies zoals in de 
gedrukte media alles te vinden was 
tussen de hoogste en laagste niveaus 
van de cultuur.Franse postzegel (1961) ter ere van 

Georges Méliès (1861-1938).

L AT E R N A
M AG I C A  5.0

De vijfde jeugd van de film

deel
 1 (v

an 3
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De tweede fase van de cinema begon in 1929 
met de introductie van de geluidsfilm. Dit is in 
het grafiekje de kolom klassieke film. Er is in 
deze kolom 10 procent van de zaalvertoningen 
afgehaald wegens de snelle opkomst van de 
televisie in de jaren ’50. De mogelijkheid van 
synchroon stemmengeluid en andere audio-
effecten maakte de films ‘levensechter’, maar het 
filmen buiten de studio werd nog moeilijker en 
duurder en eiste van de acteurs dat ze teksten 
konden spreken. De inventie veranderde niet 
zo maar wat techniek – een geluidsspoor op de 
filmstrook – maar ook de manier van filmen, 
het financieren ervan, het internationale bereik 
en de kosten van exploitatie. De grote studio’s 
bestonden al in 1929, maar hun manier van 
werken en hun bijbehorende sterrensysteem 
bleken zeer effectief en leidden tot grote 
bloei. Er was in de USA een hechte band 
tussen theaterbezit, dat wil zeggen: verzekerd 
roulement, en filmproductie. In andere 
filmlanden, zoals in Europa, lag dat iets anders 
dan in Hollywood. Maar altijd was er een relatie 
tussen de wensen van een beoogd publiek en de 
inhoud van de films. Dat was een economische 
noodzaak. Kort gezegd: ‘Hollywood’ vólgde 
meer dan dat het stuurde of dicteerde.

In deze tweede fase van de cinema, van 1929 
tot 1960, werd het medium vrijwel overal 
salonfähig. De dromenfabriek mocht op volle 
kracht draaien. Dat de populariteit van een 
volksvermaak niet parallel loopt met de maat-
schappelijke status ervan is iets van alle tijden. 

Een mooie graadmeter van de waardering 
voor de cinema is het beleid bij de uitgifte van 

postzegels, daar waar officiële overheden met 
hun ambtelijke commissies er iets over te zeggen 
hadden. In het PR-blad Le Cinéma Français gaf 
Roger Commault in 1975 een overzicht. Tot 
1945, dus halverwege de klassieke periode, was 
er niet één postzegel in de hele wereld aan de 
cinema gewijd en zelfs in Frankrijk, nota bene 
de bakermat, schreef Commault, bleef ook het 
halve eeuwfeest in 1945 postaal onopgemerkt.

Alleen de USA gaf in dat jaar een paarse zegel 
over 50 jaar film uit, in 1946 gevolgd door een 
zegel met Edison, maar daarna pas weer in 
1975 een volgende, nu voor moviemaker D.W. 
Griffith. Frankrijk revancheerde zich in 1955 
(de Lumières) en 1961 (Méliès). Daarna was 
ook in Europa de koek voorlopig op, behalve in 
Rusland, Tsjechoslowakije, San Marino, Cuba, 
Fujeira en dergelijke landen die postzegels 
uitgaven als valutatrekkers voor de staatskas.

De nieuwe film na 1959

Er zijn redenen om de derde fase in 1960 te 
laten beginnen. Drie ontwikkelingen kwamen 
toen samen.

Ten eerste: het in de USA eindelijk 
afgedwongen verbod van zakelijke samenhang 

Hollywood en een echte prins samen, 1956.
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tussen productie en vertoning was in de loop 
van de jaren ’50 geleidelijk geëffectueerd. Het 
beoogde gevolg hiervan was dat buiten de 
grote studio’s geproduceerde films, ook die uit 
het buitenland, gemakkelijker in Amerikaanse 
bioscopen terecht konden. De bioscopen zélf 
mochten kiezen en tegen elkaar opbieden. 
Indirect kreeg hierdoor de vraag van het publiek 
een groter gewicht dan het aanbod door de 
producenten.

Ten tweede: in die tijd kwam de Production 
Code onder vuur te liggen. Uiteindelijk 
voerde de USA in 1968 het systeem van 
leeftijdsgrenzen in (na 1970 gevolgd door de 
afschaffing van censuur voor volwassenen) en 
de strenge zelfcensuur van de Code werd in de 
nu ingevoerde categorieën R en X verzacht of 
vrijwel afgeschaft. Hierdoor kregen creatieve, 
artistieke én banale varianten in de film veel 
meer ruimte. De tijdgeest begon vanaf circa 1960 
sterk te veranderen. In Europa kwam dat door 
welvaart, sociale mobiliteit, ontkerkelijking en 
zulke oorzaken, in de USA daarenboven door 
de oorlog in Vietnam, die officieel van 1955 tot 
1975 duurde en waarin 60.000 Amerikaanse 
militairen sneuvelden en een veelvoud daarvan 
gewond raakte. Het gaf de superioriteits-
gevoelens van de doorsnee-Amerikaan een 
traumatische knauw (en wat het in Vietnam 
aanrichtte laat zich wel raden).

Ten derde: de concurrentie met de televisie en 
het thuis kijken was in de jaren ’50 moordend 
geworden, waartoe door de filmbranche niet 
alleen explicieter gebruik van seks en geweld 
als redmiddel werd aangegrepen. Ook van 
innovaties als breedbeeld, stereogeluid, veel 

meer kleur, drive-in bioscopen en 
experimenten met 3D-brilletjes werd 
heil verwacht. Vanuit sociologisch 
oogpunt is deze woelige derde fase van 
de film de interessantste.

Ik noem dit de fase van de nieuwe 
film. Die laat ik dus beginnen met het 
jaar 1960 en als eindpunt lijkt me 1995 
wel een te verdedigen keuze. De film 
bestond toen honderd jaar en was op 
een nieuw keerpunt aangekomen, dat 
van de digitalisering. In 1995 kwamen de eerste 
dvd’s op de markt. De succesjaren van de drie 
systemen voor videocassettes – met hun nog 
analoge techniek - kwamen nu snel ten einde.

De nieuwe film is in het grafiekje de derde 
kolom. Hierin is het aandeel van de niet in 
filmzalen aanschouwde films al verhoogd tot 40 
procent. Denk hierbij niet alleen aan de televisie, 
maar ook aan videotheken, kabelnetwerken en 
satellietzenders.

Het is misschien niet overbodig hier in 
herinnering te roepen dat het medium publieks-
film of bioscoopfilm bij uitstek commercieel 
is, omdat het hoge financieringskosten vergt 
en dus op een breed publiek moet mikken. Tot 
op zekere hoogte leidt dat automatisch tot een 
grootste-gemene-deler inhoud en vormgeving 
van de films, ook al vond er tegelijkertijd een 
ontstaan van ‘deelmarkten’ plaats, juist omdat er 
voor de exploitatie van films steeds meer kanalen 
beschikbaar kwamen. Terzijde opgemerkt: 
dit leidde tot de wrange paradox dat de oude 
bioscoopfilms nog decennia lang geschikt waren 
als schermvulling voor de grote concurrent, de 
televisie.

Met de maatschappelijke aanvaardig van het 
inmiddels oude medium ging het in de ‘nieuwe’ 
fase qua postzegels wat beter, althans wat betreft 
de kunst en de grote publiekslievelingen. In 
de klassieke periode, 1929-1959, zo meldde 
ik al, waren het er wereldwijd slechts drie, 
maar na 1960 werd de oogst rijker. In de 
Verenigde Staten werd 50 jaar geluidsfilm 
herdacht (1979) en kreeg Disney al een zegel in 
1968 en Elvis Presley in 1993. Beide artiesten 
waren al overleden. In de serie Performing 
Arts (1978-1987) zagen we tussen vele musici 
drie filmnamen: W.C. Fields, de Barrymores 
en Douglas Fairbanks. Marilyn Monroe was 
in 1995 aan de beurt. Zweden kwam met een 
blokje nationale filmhistorie (1981), waaronder 
Viskningar och Rop van Ingmar Bergman, die 
toen nog springlevend was.

Dat was eigenlijk alles. Pas in het jaar 1995 
zelf kwam er een kleine explosie van filmzegels. 
Ons eigen land verraste toen met zegels over 
Joris Ivens en over Turks Fruit (1972). Ivens 
was in 1989 overleden, bij hem staat alleen het 
jaar 1931, toen hij Philips Radio maakte. Dat 
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moet een subtiel compromis zijn geweest, want 
in dat jaar was hij nog onomstreden. Op de 
andere zegel worden Paul Verhoeven, Rutger 
Hauer, Monique van de Ven noch Jan Wolkers 
genoemd, maar zij leefden na 25 jaar alle vier 
nog. Toch echt een zeer bijzondere eer. Het was 
de meest bezochte Nederlandse film van alle 
tijden. De ontwerpers van de zegels waren Linda 
van Deursen en Armand Nevis.

Ook andere landen die filatelistisch nog nooit 
iets aan film hadden gedaan kwamen in 1995 
met een serie of een blokje over de brug. In alle 
gevallen stonden op die zegels nationale films 
of regisseurs uit de artistieke hoek, en zoiets 
gebeurde na 1995 ook sporadisch. Recente films 
uit de fase van de nieuwe film zelf zien we echter 
maar zelden. Duitsland eerde Wim Wenders 
met Der Himmel über Berlin (1987), Frankrijk 
zette alleen Francois Truffaut in het zonnetje als 

één zegel in een serie van tien, l’Enfant sauvage 
(1970). En dat was het wel zo’n beetje. 

De digitale fase na 1995

Dan hebben we het eeuwfeest gehad en begint 
de fase van de digitale film, dat is de vierde 
kolom in het grafiekje. Hierin is het percentage 
van in een bioscoop bekeken films verder 
gedaald, nu tot 40 procent - een wilde schatting, 
het gaat om de trend. We krijgen dvd’s en 
digitale bestanden in alle soorten en maten, tot 
voor telefoonschermpjes toe.

Tijdens deze vierde fase van de cinema en 
natuurlijk dus ook al aan het einde van de 
derde fase hebben slimme zakenlieden ervoor 
gezorgd dat de filmwereld in de digitale 
revolutie niet achterop is geraakt, maar zelfs 
mede richtinggevend werd. De insiders zijn 
van mening dat Jurassic Park (1993) van Steven 
Spielberg onder de publieksfilms niet de eerste, 
maar wel de maatgevende wegbereider op het 
terrein van VFX was.

We kenden natuurlijk al 2001 (1968) van 
Stanley Kubrick plus veel andere science fiction 
en fantasy en monsterfilms met allerlei trucages, 
vooral van het stop motion type. Misschien het 
beroemdste oude voorbeeld is King Kong (1933), 
waarin de animatie het werk was van Willis 
O’Brien. De latere grootmeester op dat gebied 
was Ray Harryhausen, die tot Clash of the 
Titans (1981) tientallen films van stop motion 
animatie heeft voorzien. Verder bestonden de 
eerste films van Star wars (1977, 1980 en 1983) 
van George Lucas. En er was ook al E.T. (1982) 
van Steven Spielberg, die onder meer een Oscar 

won voor Best Visual Effects (de animatronix 
waren van Carlo Rambaldi).

Maar het gaat mij om voorbeelden en 
technieken waarbij de computer een onmisbare 
rol heeft, al was het maar om bestaande 
vormen van animatie beter en sneller te maken. 
Daarom noem ik het de digitale fase, hetgeen 
natuurlijk ook slaat op de digitale vorm van de 
filmbestanden als geheel, de distributie en de 
vertoning op allerlei soorten schermpjes, anders 
dan in een bioscoop.

In de films zelf bleef computerhulp nog lang 
onbenut, maar in sommige genres werden de 
nieuwe kunsten, zeg maar SFX en VFX, met 
open armen ontvangen. Dat begon in de sfeer 
van de fantasy en science fiction. Gezien de 
geleidelijkheid van de overgang van de ene fase 
naar een volgende is het onverstandig een enkele 
film als markeringspunt te kiezen. Dus niet 
Jurassic Park (1993), maar ook niet The Matrix 
(1999) van Lana en Lily Wachowski, of de 
nieuwe Star Wars (1999) van George Lucas, of 
The Lord of the Rings (2001) van Peter Jackson.

Links E.T. (1982). Rechts: Stan Winston Studio: modellen 
voor Jurassic Park (1993).
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Wat zijn VFX?

De standaardfilm bestaat uit gefilmde live 
action. Daaraan kunnen van oudsher SFX 
(special effects) worden toegevoegd, zoals 
ontploffingen, bloedige wonden, stunts, maar 
in elk geval elementen die gefilmd worden (of 
gefotografeerd als stop motion). Daarnaast zijn 
er VFX (visual effects). Daarmee wordt álles 
bedoeld dat niet als live action op een set is 
gefilmd. Of die live action op 35mm of 70mm is 
gefilmd dan wel al meteen met digitale camera’s 
is hierbij niet van belang. En live action kan 
ook een scène zonder menselijke acteurs zijn, 
zoals stop motion of een natuuropname. Er 
is iets opgenomen en aan die opname is nog 
niets veranderd of toegevoegd, tot dan is het in 
vaktaal live action.
De aftiteling van San Andreas (Brad Peyton, 
2015) kan als voorbeeld dienen. Ik noem 
een Netflixtitel, omdat die films voor velen 
toegankelijk zijn. Deze rampenfilm gebruikt 
een aardbeving en een tsunami in San Francisco 
als decor voor een heldenverhaal over een 
stoere helikopterpiloot (Dwayne Johnson). Als 
VFX production supervisor wordt Beth Howe 
genoemd (met negen medewerkers). Maar 
daarmee begint het pas. Ik geef de aantallen 
genoemde personen per categorie:

Executive producers: 8
Stunts: 82
Visual effects door Scanline: 13
Lead digital artists: 12
Production management: 15
Digital artists: 138

Visual effects: 8
VFX coordinators: 3
Visual effects editors: 3
Matte painters: 3
Compositors: 13
Method Studios, leiding: 19
Digital artists: 57
Visual Effects door Cinesite: 33
3D conversion door StereoD: 105

Alles bij elkaar zijn het ruim 500 medewerkers, 
ook van diverse toeleveringsbedrijven, die met 
naam worden genoemd. Lang niet allemaal in 
Hollywood, maar ook in diverse andere steden 
en landen. Het zal dus duidelijk zijn dat een 
professionele blockbuster heel wat investering 
vereist. Behalve mankracht en sterren is er 
know how, software en apparatuur nodig. Plus 
natuurlijk een sterk verhaal en een goede regie, 
maar daar gaat het me nu niet om. San Andreas 
was iets wat een van de recensenten ‘a popcorn 
disaster movie, a genre that was usual in the 
70s’ noemde. Iconisch voorbeeld: The Towering 
Inferno (1974). In de postapocalyptische SF-
films wemelt het ervan.

Innovaties in een speciale sector komen meestal 
snel terecht in consumentensoftware, want daar 
is veel geld te verdienen. Zo zien we technische 
snufjes die zijn uitontwikkeld in de Formule 
Een terug in onze eigen Opeltjes en Mazda’s. In 
dit geval bedoel ik de software om digitale foto’s 
te bewerken die we allemaal zelf in huis hebben, 
zoals Microsoft Office Picture Manager, Adobe 
PhotoShop, NCH PhotoPad of wat dan ook. 
Voor bewegende beelden is er zulke software 
eveneens, ook in zeer geavanceerde vorm. Ik zag 
op de site van StudioBinder (in Hollywood) een 
lijstje van ‘common’ hulpmiddelen:

Adobe After Effects / Maxon Cinema 4D 
/ Autodesk Maya / Syntheyes / 3Ds Max / 
Houdini / Boujou / Mocha / Nuke

Een vorm voor consumentengebruik is het 
populaire Tik-Tok, een applicatie waarbinnen 
het eenvoudig is om eigen telefoonfilmpjes te 
maken en te bewerken en aan jan en alleman 
toe te sturen. En alle aanvullende software 
die daarbij te koop is. De hele wereld kan het 
en doet het. We kunnen dat positief bekijken: 
iedereen leert tegenwoordig reeds als kind lezen 
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en schrijven in de digitaal verrijkte filmtaal.

Maar als je op professioneel niveau iets wilt 
maken dat op een scherm van twintig meter 
breed nog overeind blijft, liefst in 3D, en de 
aandacht vasthoudt van tientallen miljoenen 
mensen over de hele wereld, dan moeten er 
natuurlijk hogere eisen worden gesteld. En daar 
is Hollywood – ik gebruik deze verzamelnaam 
nog steeds gemakshalve, in feite is het een 
internationale trend – al een paar decennia bijna 
stiekem mee bezig. En nominaal na het eeuwjaar 
1995 dus in toenemende mate. De resultaten zijn 
ondertussen verbluffend geworden.

De komst van CGI

Ook in het analoge tijdperk waren er, 
nog afgezien van de montagetrucs, al vele 
bewerkingen van de opgenomen live action 
mogelijk, zoals fade in en fade out, tussentitels 
en ondertitels, superimposition, versnelde en 
vertraagde projectie, getekende of geboetseerde 
animaties, toegevoegde kleur. Maar bij VFX 
hebben we het over visuele effecten volgens 
technieken die vóór de digitale tijd niet mogelijk 
waren. Er was op enige manier een computer 
voor nodig. En het moest ook een computer 
met een flinke rekenkracht zijn. De rekenkracht 
en opslagcapaciteit van zelfs de kleinste 
computertjes en smartphones zijn sinds de 
eerste personal computers (1981) exponentieel 
gestegen, tot en met de dag van heden.

Ik volg nu even een artikel van Andrew 
McDonald op discover.therookies.com over 
CGI, één van de vormen van VFX: computer 

generated imagery. Hij definieert het als het 
maken van een stilstaand of bewegend visueel 
element door software. Kort gezegd zijn het 
computergraphics in 3D om personages, scènes 
en speciale effecten te creëren in films, televisie 
en games. De eerste bioscoopfilm waarin CGI 
voorkwam was Vertigo (1958) van Alfred 
Hitchcock, althans in de titelsequentie door Saul 
Bass. Die gekleurde  graphics waren destijds iets 
nieuws. Ze waren nog slechts in 2D.

Een volgende doorbraak kwam in 1972. Toen 
waren het Edwin Catmull en Fred Parke van 
de Universiteit van Utah die het filmpje A 
Computer Animated Hand maakten. Edwin 
tekende met inkt 350 driehoekjes en veelhoeken 
op zijn hand, waarna hij deze gegevens door 
middel van foto’s digitaliseerde en stuk voor 
stuk invoerde in een animatieprogramma dat 
door zijn partner Catmull werd geschreven. 
Dit was de eerste computergemaakte 3D 
in de filmwereld (niet te verwarren met de 
anaglyphische dieptewerking van 3D door het 
kijken naar filmbeelden door rood en groen of 

blauw gekleurde filters). De hand bewoog zich 
in dat als het ware door de computer beeld voor 
beeld getekende animatie-filmpje als een echte 
hand in 3D, inclusief de ‘diepte’ van schaduwen 
en grijstinten.

Het klinkt simpel, maar het was een geniaal 
idee, waarvoor ze trouwens later alsnog met 
Oscars voor ‘Visual Effects’ zijn beloond. 
Deze techniek vormde de basis van de hele 
motion capture, waarmee twintig jaar nadien 
de dinosaurussen in Jurassic Park in beweging 
werden gebracht, nadat die bewegingen met 
behulp van modellen waren gedigitaliseerd. 
En tien jaar later de figuur van Gollum in The 
Lord of the Rings (2003), van wie alleen de ogen 
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‘echt’ waren. Zie het boek van Gary Russell over 
‘the making of’. De rest van Gollums hoofd en 
lichaam bestond uit digitale constructies.

Het is voor mij te hoog gegrepen om de hele 
techniek achter deze procedures uit te leggen. Ik 
weet nog hoe moeilijk ik het vond, twintig jaar 
geleden, sommige details in vier boeken over 
het maken van The Lord of the Rings te vertalen 
(waaronder dat van Russell). Het gaat me nu 
helemaal niet om details. Liever citeer ik mijn 
reeds genoemde internetgids Andrew McDonald 
(5 augustus 2020), die wél een expert is:

CGI wordt dezer dagen veel gebruikt 
omdat het vaak goedkoper is dan fysieke 
methoden die de aanmaak van gedetailleerde 
miniaturen of het inhuren van figuranten 
voor massascènes vergen, en vooral voor als 
het simpelweg te gevaarlijk of onmogelijk 

is de visuele effecten door mensen te laten 
creëren. In de praktijk zijn er vele mogelijke 
methoden. Het gebruik van algoritmen kan 
ingewikkelde fractale structuren scheppen. 
Op pixels gebaseerde 2D-beeldverwerkers 
kunnen vectorvormen maken. 3D grafische 
software kan alles creëren, van primitieve 
vormen tot complexe constructies die 
bestaan uit platte driehoeken en vierhoeken. 
3D software kan zelfs simuleren hoe licht 
reageert op een oppervlak en grijstinten 
oproepen.

Een volgende mijlpaal in dit korte historische 
traject was Tron (Steven Lisberger, 1982), die 
overigens ook pas 14 jaar later een technische 
Academy Award won. Voor de kijker van nu 
is die film een gedateerd en nogal onbeholpen 
curiosum, maar technisch was het een 
baanbrekend experiment. Inhoudelijk trouwens 
ook, want misschien voor het eerst werd een 
link gelegd tussen de gamewereld en de echte 
wereld. Deze film kwam al ter sprake in mijn 
artikel over William Gibson en de cyberpunk 
(FilmFun 85).

Het digitale tijdperk kwam in de jaren ’70 en 
’80 al op gang, maar de ontwikkeling geraakte 
om diverse redenen in een stroomversnelling. 
Technisch was er de enorme vooruitgang in de 
digitale sector en de komst van satellieten. De 
filmindustrie concurreerde heviger dan ooit 
met andere aanbieders dan de bioscopen. De 
bioscoopversie van Star Wars (1977 en verder) 
was een doorslaand succes, zowel voor het 
genre van de science fiction en fantasy als voor 
de doorbraak van nieuw computergebruik in de 
branche.

Screenshot uit Tron (1982)

Meer over de digitale fase

Hierboven schreef ik dat Hollywood 
‘bijna stiekem’ aan het toevoegen van VFX 
bezig is geweest. Daarmee bedoelde ik dat 
VFX en daarbinnen CGI zo maar opeens 
vanzelfsprekend zijn geworden in zowat alle 
feature films. Zoals de bovengenoemde Andrew 
McDonald het uitdrukt: ‘Er is tegenwoordig 
gewoon geen pixel meer die niet is aangeraakt 
door CGI.’ Als voorbeeld verwijst hij naar 
Jurassic Park van Steven Spielberg. In die hele 
film uit 1993 kwamen 63 shots met visuele 
effecten voor. Maar de succesfilm The Avengers 
(2012) van Joss Whedon telde liefst 2200 shots 
met CGI. De veelgeprezen Guardians of the 
Galaxy (2014) van James Gunn heeft zelfs 2750 
van die shots, dat is ongeveer 90 procent van de 
speelduur.

Het onbedoeld ‘stiekeme’ blijkt ook uit een 
bron van een heel ander type, het prachtige boek 
Volgens Verhoeven (met Rob van Scheers, 2012). 
Van de vijftig voor hem persoonlijk belangrijke 
films die hij bespreekt bevat er niet één een 
noemenswaardige portie VFX of CGI. Paul 
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Verhoeven had er inmiddels zelf al de nodige 
ervaring mee, maar ook in zijn toegevoegde lijst 
van vaktermen wordt er over ons onderwerp 
niets gezegd, behalve om het begrip blue screen 
uit te leggen. Dat doet Verhoeven als volgt:

Blauw [of groen of cyaan] scherm dat achter 
de acteurs wordt opgesteld. Als je de scène 
eenmaal hebt gedraaid kan dit blauwe scherm 
digitaal worden ingevuld met ander bewegend 
beeld. Stel: het script schrijft voor dat een 
gevaarlijke explosie vlak bij de acteurs moet 
plaatsvinden. Je kunt deze scène dan eerst 
met de acteurs in de studio draaien, opgesteld 
voor het blauwe scherm. Vervolgens draai je 
de explosie op de juiste locatie. Daarna kun je 
deze twee beelden over elkaar leggen en is het 
net of de acteurs vlak bij die explosie staan.

Het principe is met enkele afbeeldingen 
gemakkelijk te verhelderen. Ik ontleen ze als 
schermopname aan een educatief filmpje van 
Vodovoz Aaron.

Maar in de marge van zijn opmerkingen over 
vele films laat Paul Verhoeven zich toch ook 
diverse keren uit over de ontwikkelingen in de 
techniek, met name in het hoofdstuk over The 
Terminator (1984) van James Cameron. Hij heeft 

eerst uitgelegd dat de Amerikaanse felrealistische 
auteursfilm, zoals The French connection (1971), 
The Godfather (1972) en Taxi Driver (1976) 
uit de mode raakte. Het waren in Hollywood 
paradepaardjes in de fase van de nieuwe film, 
zoals ook de Vietnamfilms Apocalypse Now 
(1979), The Deer Hunter (1978) en Platoon 
(1986), voeg ik hieraan toe. In plaats daarvan 
kwam de formulefilm en de science fiction. In 
de strijd tegen de televisie en nu ook de kabel 
en andere concurrentie waren filmfinanciers wel 
gedwongen risico’s te nemen en nieuwe wegen 
in te slaan. Hoewel science fiction als genre niet 
zijn voorkeur had, kon hij wel zijn voordeel 
doen met de nieuwe trend, zegt Verhoeven. 
‘Ik bedoel: Robocop, Total recall en Starship 
troopers zouden zonder het succes van Star wars 
[1977] nooit gemaakt zijn.’ En verderop (p. 269):

Wat ik ook kan zeggen is dat juist The 
Terminator mij het meeste geleerd heeft 
over hoe je een Amerikaanse film voor 
een breed publiek opzet. De staccato 
montage, de pulserende muziek, de snelle 
scènewisselingen, het ultrageweld… alles 
was destijds nieuw voor mij. En dan vooral 
het gebruik van miniaturen in animatie, 
de zogeheten stop-motion animation. Een 
techniek die al gebruikt werd bij de allereerste 
King Kong (1933), een eindeloos gepiel. 
Je neemt eerst de achtergrond op, en dan 
zet je je schaalmodel ervoor. Frame voor 
frame film je dat, steeds een tikkeltje in een 
andere stand. En na 24 frames heb je dan 
een seconde aan bewegend beeld, ook bij 
RoboCop (1987) waren we er maar wat druk 
mee. Tegenwoordig kan dat allemaal op de 

computer, maar ten tijde van The Terminator 
was de techniek zo ver nog niet.

Er zijn en worden tot op heden grandioze 
films gemaakt zonder één computergestuurd 
effect. Het kan 
allemaal best zonder 
digitale fratsen, maar 
je mag de nieuwe 
mogelijkheden ook 
gerust wél gebruiken, 
zoals in de apotheose 
van een bloedstollende 
thriller als Inglorious 
Bastards (2009) van 
Quentin Tarantino. 
Ze zijn een aanvulling 
c.q. verbetering, dus 
niet per se een vervanging. Het doet me een 
beetje denken aan de discussies bij de invoering 
van de geluidsfilm, rond 1930, want dat werd 
door sommige stijlpuristen van toen óók gezien 
als een aantasting van ‘de kern van het medium 
film’.

Nu is het natuurlijk wel een bepaald type film 
dat zo zwaar op CGI en motion capture is gaan 
leunen. En de mogelijkheden zijn nog lang niet 
uitgeput. Meer hierover in deel twee van deze 
reeks.

Peter Cuijpers, 20 oktober 2022

In de volgende FilmFun: deel 2 van 3 van 
Laterna Magica 5.0.
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Door Thomas Leeflang

Aan de kop boven dit 
artikel zou kunnen worden 
toegevoegd: ’Ter herinnering 
aan Bram Reijnhoudt’. Als 
geen ander schreef de ons 
helaas ontvallen ‘professor in 
de Laurel & Hardy-kunde’ 
immers boeiender over leven en 
werk van Stan Laurel en Oliver 
Hardy. En dat meer dan zestig 
jaar lang. Bram wakkerde de 
liefde voor ‘de jongens’ met 
nimmer aflatend enthousiasme 
aan en zorgde er voor dat het 
aantal Laurel & Hardy-fans in 
Nederland gestaag toenam. Nu 
Bram niet meer onder ons is lijkt 
die groei te stagneren en zelfs 
wat af te nemen.

Wereldwijd zijn Stan Laurel 
en Oliver Hardy en hun films weliswaar nog 
populair maar nergens is die populariteit 
groter geweest dan in Nederland. Dankzij 
Bram Reijhoudt (1932-2021), die een groot 
deel van zijn leven vulde met het aanstekelijk 
uitdragen van zijn liefde voor leven en werk 

van het duo. Dat deed Bram onder meer met 
Blotto,’filmmagazine in zwart-wit, gewijd 
aan Laurel & Hardy’. Het blad stopte met het 
verscheiden van de directeur, uitgever, talentrijk 
grafisch vormgever & ‘circulation manager’. 
En niet te vergeten met drie doorwrochte 
boekpublicaties over Laurel & Hardy, 

verschenen in, zoals Bram het 
fijntjes liet weten ‘very limited 
edition’. Bram onderwees vrolijke 
wetenschap en hij was er goed in. 
Zijn boek Het zoveelste Laurel 
& Hardy-boek voorzag hij van 
de ondertitel ‘Misschien niet het 
beste Laurel & Hardy-boek, maar 
wel het betere’. Tongue-in-cheek.

Het film gerelateerde oeuvre 
van Bram Reijnhoudt is onvoor-
stelbaar groot en literair steeds 
van hoge kwaliteit, iets waar hij 
helaas onvoldoende waardering 
voor kreeg. Bram was, los 
van het onderwerp Laurel & 
Hardy, een uitstekend auteur. 
In 2014 werd de gezaghebbende 
filmrecensent Peter van Bueren 
van de Volkskrant door het Louis 
Hartlooper Genootschap in 
Utrecht onderscheiden met een 
oeuvreprijs. Van Bueren zei in z’n 

dankwoord dat Bram Reijnhoudt die prijs meer 
verdiende. De kans Bram Reijnhoudt de prijs 
alsnog toe te kennen liet Jos Stelling, stichter 
van het Louis Hartlooper Genootschap en 
initiatiefnemer van de ouvreprijs, voorbij gaan.

Vrolijke Wetenschap
index

Een beschouwing over de films van Laurel & Hardy
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Ondanks Brams enthousiasmerende werk 
begon jaren geleden het Laurel & Hardy-
publiek qua omvang al wat te slinken. Het 
publiek verouderde, terwijl er nauwelijks nog 
jonge bewonderaars van ’s werelds beroemdste 
comedy team bijkwamen. De Netflix-generatie 
maalt duidelijk niet om de films van Laurel 
& Hardy, Bram constateerde dat in de laatste 
jaren van zijn leven natuurlijk ook. Het aantal 
abonnementen op Blotto slonk eveneens 
maar dat weerhield Bram er niet van om er 
onverstoord mee door te gaan. Bram: ‘Al zijn 
er nog vijf abonnees over, dan krijgen die vijf 
Blotto toegestuurd.’

In 2018 kwam de ‘biopic’ Stan & 
Ollie in bioscooproulatie, een Brits 
Amerikaanse Canadese coproductie. Qua 
cinemarecettes viel de film in Nederland 
wat tegen, via streamingsdiensten deed 
Stan & Ollie het hier iets beter. Alles bij 
elkaar konden de vaderlandse L&H-buffs 
voor Stan & Ollie geen rijen tot om de 
hoek voor de bioscoopkassa’s vormen.

Ondergetekende heeft het er met Bram 
via e-mail en telefoon en bij hem thuis aan 
de Hilversumse Banckertlaan over gehad. 
We waren het eens: voor Laurel & Hardy-
fans, goed thuis in de Laurel & Hardy-
kunde, was de film teleurstellend. Aan 
de hoofdrolspelers Steve Coogan (Stan 
Laurel) en John C. Reilly (Oliver Hardy) 
heeft dat niet gelegen. In de film Stan 
& Ollie lopen de komieken Stan Laurel 
en Oliver Hardy voornamelijk rond in 
burgerkloffies, iets dat de fans sowieso 
nooit aantrekkelijk hebben gevonden. 
Stan Laurel in een regenjas en een alpinopetje 
op, het week teveel af van hoe de fans hem 
het liefst zagen: zoals in de films dus. Hetzelfde 
geldt voor Oliver Hardy.

De film Stan & Ollie gaat over de periode dat 
Stan Laurel en Oliver Hardy in hun nadagen 
in Engeland tevergeefs probeerden om ‘in 
person’ ergens te kunnen optreden, desnoods 
tegen een laag honorarium. Terwijl tegelijkertijd 
de samenwerking tussen Stan en Oliver op 
de klippen dreigde te lopen en het ook met 
de echtgenotes niet aldoor harmonieus wilde 
blijven. Maak daar maar eens een warme film 
van, een film over twee geniale protagonisten 

die geconfronteerd werden met het feit dat ze in 
de filmindustrie niet meer meetelden. Dat is dan 
ook niet gelukt.

Laten we naar het prille begin gaan, naar 
het ontstaan van de populariteit van Laurel 
& Hardy in Nederland. Het is terecht dat de 
naam Bram Reijnhoudt wat dat betreft nu eens 
wordt genoemd in combinatie met die van 
Andries Johannes (André) Dresscher (1904-
1988). Dresscher was de eigenzinnige directeur 
van distributiekantoor Express Film aan de 
Heemraadschapslaan 11-13 in Amstelveen. Hij 

Stan & Ollie (2018)
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begon in 1946 met het aankopen 
van de vertoningsrechten van 
Laurel &Hardy-films van 
producent Hal Roach. Hij kreeg 
die voor niet al te veel geld 
omdat Dresschers concurrent 
Metro-Goldwyn-Mayer in de 
jaren dertig de Laurel & Hardy’s 
al eindeloos in de Nederlandse 
bioscopen had uitgemolken. 
Na de Tweede Wereldoorlog 
achtte het vaderlandse film- en 
bioscoopbedrijf Laurel & Hardy 
te ouderwets, te oubollig. En 
nog in zwart/wit ook terwijl 
vrijwel alle bioscopen hun films 
uitbundig afficheerden met ‘in 
Technicolor’, in ‘True Color’ en  
in ‘Color by DeLuxe’.

Nederland had, na vijf 
bezettingsjaren met voornamelijk 
Duitse films, cinematografisch 
nog wat in te halen. André 
Dresscher, in de eerste plaats 
een gewiekst zakenman, voerde 
tot ver na de introductie van de 
geluidsfilm als ‘product’ nog 
zwijgende films, die hij voor 
meer dan redelijke prijzen kocht 
en verhuurde.

Van de nood (hij had geen 
geluidsfilms) maakte hij een 
deugd: Dresscher adverteerde 
in het Nieuw Weekblad voor 
de Cinematografie met de 
slogan: ‘Wees niet dom, draai 

stom!’ Laurel & Hardy werden 
door hem aangeprezen als: ‘De 
beste komieken aller tijden!’ 
Bioscoopexploitanten gingen 
schoorvoetend, tegen 27,5% van 
de recette (die normaal 37,5% 
bedroeg) eens een Laurel & Hardy 
proberen in de kindermatinee.

Ze merkten tot hun verbazing 
en genoegen dat het storm 
liep. De woensdag- en 
zaterdagmiddagvoorstellingen 
waren, zelfs op warme 
zomerdagen, uitverkocht! De 
Laurel & Hardy’s van Express 
Film deden het ook uitstekend 
tijdens de grote vakanties en 
met Pasen, Pinksteren en de 
Kerstdagen. Dresscher zag dat 
de commerciële mogelijkheden 
van Laurel & Hardy zelfs na 
1950 hier nog lang niet uitgeput 
waren. Een bewijs van scherp 
onderscheidingsvermogen en 
groot vakmanschap.

Hij schroomde niet in de 
late jaren vijftig te adverteren 
met slagzinnen als: ‘Laurel & 
Hardy zijn en blijven televisie- 
en hittegolfbestendig!’ En: 
‘Nooit bracht de wereld betere 
komieken voort dan Laurel 
- Hardy!’ Dresscher liet in 
België vijfhonderd peper en 
zout-stelletjes van geglazuurd 
aardewerk maken van Laurel 
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& Hardy-koppen: in Stan moest peper, in 
Oliver zout. Hij stuurde de tegenwoordig 
zeldzaam geworden kleinoden aan zijn klanten, 
bioscoopuitbaters die vertwijfeld met de 
glimmende vaatjes in hun handen stonden: 
‘Dresscher heeft weer eens wat!’

André Dresscher voorspelde de ‘revival’ van 
Laurel & Hardy in Nederland heel goed, met 
de films van het vaudevilleduo Bert J. Wheeler 
en Robert Woolsey zat hij er tot zijn verdriet 
helemaal naast. In maart 1985 vertelde André 
Dresscher me: ‘In 1946 kocht ik van RKO de 
rechten van vier hoofdfilms met Wheeler & 

Woolsey. Prima komieken, ik dacht dat ze hier 
gemakkelijk even populair zouden kunnen 
worden als Laurel & Hardy, zoals dat ook in 
Amerika was gebeurd. In Nederland kon ik 
Wheeler & Woolsey nergens kwijt. Als Laurel 
& Hardy nummer één zijn, zijn Wheeler & 
Woolsey voor mij nummer twee. Geen twijfel 
mogelijk, in de VS wisten ze dat, hier niet.’

In het begin van de jaren zeventig had de 
VPRO, meestal op donderdagavond tussen 
halfnegen en negen uur, twee-akters van Laurel 
& Hardy op het programma staan. Ze werden 
geleverd door Express Film van Dresscher. 

Het waren technisch redelijke 35mm-kopieën 
die als ‘bijwerk’ in bioscopen rouleerden. 
De kijk- en waarderingscijfers waren 
hoog, ook in intellectueel ‘betere kringen’. 
Cultuurbeschouwers als Godfried Bomans, 
Armando, L. J. Jordaan, Harry Mulisch, Simon 
Carmiggelt en de redactie van het tijdschrift 
Barbarber J. Bernlef, K. Schippers en G. Brands 
waren fan van Laurel & Hardy.

Hoewel Dresscher beweerde behalve over de 
theaterrechten van de Laurel & Hardy-films ook 
over de tv-rechten te beschikken, herinnerde 
Hans Beumer, destijds hoofd Filminkoop van de 
gezamenlijke omroepen, zich in maart 1993 dat 
Dresschers Laurel & Hardy-kopieën weliswaar 
tegen betaling werden gebruikt, maar dat 
daarnaast voor de uitzendrechten nog moeizaam 
moest worden onderhandeld met een filmbedrijf 
in Duitsland. ‘Wie nou precies de rechten had, 
dat was niet helemaal helder,’ aldus Beumer.

Express Film beleefde tussen 1955 en 
1970 dankzij Laurel & Hardy topjaren: 
bioscoopexploitanten ‘boekten’ massaal een 
Laurel & Hardy hoofdfilm van Dresscher. In de 
Kerstweek van 1960 stonden in zevenenzestig 
Nederlandse bioscopen Laurel & Hardy 
op het programma. Toen André Dresscher 
zichzelf in 1976 voor de zoveelste keer in zijn 
lange carrière de vraag moest stellen of hij de 
vertoningsrechten van ‘zijn’ Laurel & Hardy’s 
opnieuw zou moeten verlengen, zag hij daar na 
overleg met zijn zoon Jan vanaf.

Dresscher-senior is dan 72 jaar, het 
bioscoopbedrijf maakte slechte tijden door, 
Dresscher verlengde van geen enkele film die 
hij in de aanbieding had nog de rechten. Op 

Men O’War (1931)
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die manier bouwde hij Express Film langzaam 
af. Laurel & Hardy-fans zijn meneer André 
Dresscher dank verschuldigd voor het feit 
dat hij de films van Laurel & Hardy van 1946 
tot 1976 voor bioscoopvertoning beschikbaar 
hield. Al deed hij dat uiteraard vooral voor 
z’n portemonnee. Maar toch. Zijn zoon Jan 
Dresscher vestigde in het voormalige Express 
Film-pand het ‘bruiningscentrum’ Sunny 
Side. In 1996 bood hij de 35mm-’prints’ van 
Laurel & Hardy-films plus het bijbehorende 
reclamemateriaal te koop aan. Bram Reijnhoudt 
had de eerste keus en sloeg zijn slag. In 1999 
overleed Jan Dresscher.

De hoeveelheid Nederlandse- en Engelstalige 
literatuur over leven en werk van Stan Laurel 
(Arthur Stanley Jefferson, 1890-1965) en Oliver 
Hardy (Norvell Hardy, 1892-1957) is groot. 
Dat materiaal kan nauwelijks nog worden 
aangevuld met nieuwe gegevens. De ‘weetzucht’ 
(Kees Fens) van Laurel & Hardy-fans was lang 
tijd bijna niet te stillen, in het analoge tijdperk 
rechtvaardigde dat zelfs de uitgave ‘in print’ 
van maar liefst twee Nederlandstalige Laurel & 
Hardy-encyclopedieën.

Politicoloog Erik Ipenburg, exploitant van de 
in middels verdwenen rommelige maar gezellige 
filmboekhandel CinéQuaNon in Amsterdam, 
vertelde in Het Parool van 20 maart 1993: ‘Er 
vochten hier laatst drie volwassen mannen om 
een zeldzaam Laurel & Hardy-boek waarvan ik 
maar één exemplaar had.’ In 1988 zat trouwens 
in menige Hollandse en Belgische fietstas een 
door Aad Knikman in stijl vormgegeven Laurel 
& Hardy-schoolagenda, waaraan we ontlenen 

dat Laurel & Hardy in Zweden en Noorwegen 
Helan & Halvan heten, in Polen Flip & Flap 
en in Denemarken Gog & Cokke. In vijf jaar 
tijd was de prijs van die bijzonder leuke agenda 
bij CinéQuaNon gestegen van 6.50 gulden tot 
vijfentwintig gulden.

Grof ingedeeld waren er twee stromingen in 
het Laurel & Hardy-métier te onderkennen: 
een groep die het liefst proefschriftachtige 

vertogen afstak over Laurel & Hardy en hun 
films en er was de aanzienlijk grotere groep die 
dat academische karakter van het gepraat en 
geschrijf afdeed als statusbewust gekeuvel dat 
niets met het gewoon lekker lachen om Laurel & 
Hardy te maken heeft.

Dat gold vooral voor Engeland, Frankrijk, 
Duitsland, België en Nederland en in mindere 
mate voor de VS. De betreurde Bram Reijn-

The Big Noise (1944)
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houdt vertelde in NRC Handelsblad van 25 
januari 1992: ‘Laurel & Hardy zijn in Europa 
altijd populairder geweest dan in Amerika.’

Laurel & Hardy waren toen ze overleden niet 
welgesteld. Echt arm konden ze weliswaar niet 
worden genoemd maar zij leefden toch minder 
luxe dan zou worden verwacht van zulke 
bekende filmsterren. Anders dan bijvoorbeeld 
Charles Chaplin (een oud theatercollega van 
Stan Laurel) en Harold Lloyd zijn Stan Laurel 
en Oliver Hardy nooit zelf in het bezit geweest 
van de vertoningsrechten van hun films.

Al leken Laurel & Hardy voor publiek een 
hecht ‘comedy team’, in werkelijkheid lag 
dat anders. Studiobaas Hal Roach, die bij de 
uitreiking van 64ste Oscar op 30 maart 1992 in 
Hollywood, voorafgegaan door de vertoning 
van clips uit Laurel & Hardy-’shorts’, als krasse 
honderdjarige nog een staande ovatie kreeg van 
de filmgemeenschap, hield zijn huishumoristen 
tot 1940 afzonderlijk als zelfstandige 
medewerkers onder contract. En op die manier 
stevig onder contrôle. Tot ongenoegen van Stan 
Laurel die, kijkend naar de zakelijke successen 
van Chaplin en Lloyd, met de gedachte speelde 
zelf maar een filmproductiebedrijf te beginnen. 
Hij deed dat aan het eind van de jaren dertig. 
Stan Laurel Feauture Productions heette de 
firma, het werd een fiasco.

Na 1940 stapten de twee belangrijkste 
Roach-sterren Laurel & Hardy over naar 
een andere studio en traden voortaan alleen 
op in hoofdfilms. Buiten de zo vertrouwde 
Hal Roach-studio, waar collega’s ook hun 
vrienden waren, konden ze zoals viel te 

verwachten hun draai niet vinden. De bij de 
grote filmstudio’s onpersoonlijke fabrieksmatige 
manier van werken waren Laurel & Hardy 
niet gewend, het remde hun spontaniteit en 
improvisatievermogen. Stan Laurel regisseerde 
bij Roach altijd met de regisseur mee. Na de 
opnamen zat de flegmatieke Brit avonden en 
zelfs nachten lang naast de editor achter de 
montagetafel.

Stan kan worden beschouwd als het creatieve 
brein achter de Laurel & Hardy-kluchten die 
Hal Roach produceerde. Maar rond 1940 kwam 
een eind aan het tijdperk van de twee- en drie-
akters, voor korte komische voorfilms bestond 
weinig of geen belangstelling meer. Tekenfilms, 
muziekfilms, sensationele sportreportages en 
‘shorts’ van het gewelddadige trio De Drie 
Stooges, daarmee werd in de bioscoop het 
gedeelte voorafgaand aan de hoofdfilm gevuld.

Op het gebied van de ‘features’, de hoofdfilms, 
kregen Laurel & Hardy sterke concurrentie van 
nieuwe komische duo’s als de eerdergenoemde 
druktemakers Bud Abbott & Lou Costello 
en van de zo mogelijk nog spastischer Dean 
Martin & Jerry Lewis. In het begin van de 
jaren veertig genereerden Laurel & Hardy geen 
toprecettes meer, de films die ze bij studio’s als 
20th Century-Fox en Metro-Goldwyn-Mayer 
maakten zijn geen hoogtepunten in hun oeuvre 
maar ook weer niet helemaal waardeloos.

Qua sfeer en komische uitstraling waren ze 
anders dan die uit de Roach-studio. Lenny 
Bruce, een om zijn jiddische ‘wisecracks’ en 
venijnige ‘one-liners’ bekende nachtclub- en 
hotelconférencier, moet een fan van Laurel 
& Hardy zijn geweest. In The Gate of Horn 

in Chicago zei Bruce in 1955 tijdens een 
optreden: ‘Laurel en Hardy verhouden zich 
tot Abbott en Costello als een Rolls-Royce tot 
een Volkswagen. Dat Lou Costello nu probeert 
stiekem de zaal te verlaten, maakt van hem nog 
geen betere komiek!’

In 1950 traden Laurel & Hardy op in hun 
laatste film: de Frans/Italiaanse coproductie 
Atoll K. In de Verenigde Staten werd die 
atypische Laurel & Hardy-film uitgebracht 
onder de titel: Robinson Crusoe-land. Laurel 
& Hardy zouden er twaalf weken voor aan de 
Rivièra verblijven. Het Europese filmavontuur 
liep door de slechte verstandhouding met de 
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regisseurs Leo Joannon en John Berry, uit op 
een nachtmerrie van een jaar. Stan nam zijn 
music-hall- en vaudeville-ervaring mee, Oliver 
zijn ‘filmisch’ inzicht. Samen hadden ze meer 
vakkennis dan de gehele Frans/Italiaanse crew 
bij elkaar.

Van 1 april 1950 tot 1 april 1951 waren Laurel 
& Hardy overgeleverd aan de grillen van 
twee besluiteloze regisseurs en ondeskundige 
assistenten. Stan Laurel werd ziek, een 
prostaatoperatie in Parijs bleek noodzakelijk. 
Na die ingreep hervatte hij zijn werk maar 

oogde sterk verouderd en leed zichtbaar pijn. 
Op een gegeven moment woog hij nog geen 
vijftig kilo. Eenmaal terug in Californië, onder 
behandeling van dokters met wie hij Engels kon 
spreken (de taalbarrière in Frankrijk was hem 
een gruwel), herstelde Stan Laurel langzaam.

Dat Atoll K de laatste en slechtste film is 
van ‘s werelds beroemdste komieken, daar 
worstelen Laurel & Hardy-fans nog steeds 
mee. Stan Laurel (zestig jaar en vermagerd) 
en Oliver Hardy (achtenvijftig jaar, er ouder 
uitziend) waren in Atoll K slechts schimmen 
van zichzelf. Het jongensachtig energieke was 
Stan helemaal kwijt terwijl Oliver er ongezond 
opgeblazen, soms bijna chagrijnig, bij liep. Atoll 
K had mondiaal niet het succes van hun vorige 
films en dat heeft ze tot het eind van hun leven 
dwarsgezeten.

De aan Atoll K voorafgaande Laurel & 
Hardy-films zijn, zeker in vergelijking met 
Atoll K, heel goed of gewoon goed. Ze zijn 
in de eenentwintigste eeuw gedateerd noch 
traag geworden, zoals dat vaak het geval is bij 
zoveel andere komische films uit die tijd. Atoll 
K kon in april 1953 in de 1162 zetels tellende 
Amsterdamse Cinema Royal toch nog met vier 
voorstellingen per dag worden geprolongeerd. 
Tot genoegen van chef-operateur Jan W. 
Roosenkrans, die een groot liefhebber was 
van Laurel & Hardy. Schrijver dezes was als 
leerling-operateur ‘met Praktijk Certificaat’ in 
de filmcabine van Royal aanwezig tijdens de 
eerste Nederlandse voorstelling van Atoll K. 
Roosenkrans moest na achttien minuten van 
projector 1 naar projector 2 overschakelen. Wat 
hem als vakman nooit gebeurde: Jan miste de 

‘cue dots’, de overnametekens rechtsboven in 
het beeld aan het eind van akte 1. Hij had tranen 
in z’n ogen omdat hij de fysieke aftakeling van 
zijn helden niet kon verkroppen.

In dagbladadvertenties ten behoeve van Atoll 
K werd gewag gemaakt van drie wereldsterren: 
Suzy Delair, Stan Laurel en Oliver Hardy. Daar 
zou gestaan kunnen hebben vijf wereldsterren: 
Het was aanvankelijk de bedoeling dat naast 
Laurel & Hardy de actrice Simone Simon, 
de Franse komiek Fernandel en de Italiaanse 
‘comicus’ Toto in Atoll K zouden meedoen. 
Simone Simon liet het afweten, Suzy Delair 
nam haar rol over. Fernandel en Toto durfden 
het uiteindelijk niet aan naast het fameuze duo 
Laurel & Hardy op hun manier ‘leuk’ te gaan 
doen.

Vóór de eeuwwisseling waren Laurel & 
Hardy-fans door de bank genomen nog 
heel reislustig. Daarbij was Culver City, een 
zelfstandige gemeente binnen Los Angeles waar 
veel buitenopnamen voor Laurel & Hardy-
films werden gemaakt, een graag  bezochte plek 
voor ‘celluloid tourists’. Dat ‘met eigen ogen 
zien’ van de plekken waar Laurel & Hardy lang 
geleden bezig zijn geweest, draagt bij tot de 
opvatting dat de films registraties waren van het 
burgerbestaan van Laurel & Hardy: hier staat de 
bank waarop Oliver naast het invalidenkarretje 
van Stan zat in Blockheads; daar is het pleintje 
waar de jongens gierend van het lachen in 
de auto een verkeerschaos veroorzaakten in 
Leave ‘Em Laughing; om de hoek is nog steeds 
de boulevard waarover zij als doortastende 
visventers reden in Towed in a Hole.
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   In de Nederlandse editie van het helaas 
niet meer verschijnende blad The Explorer 
(ondertitel: degelijk onderzoek naar zaken 
die nooit eerder zijn onderzocht) stond in 
het nummer van december 1985 een aan 
eindredacteur Piet Schreuders gestuurde brief 
van Bram Reijnhoudt. Bram: ‘Toen ik met 
mijn vrouw, die een rijbewijs heeft en daarom 
de huurauto bestuurde, begin vorig jaar naar 
Vendome Street reed om de trap uit The Music 
Box te bezichtigen, bleek plotseling dat zij de 
motor van de auto (Hertz) niet uit kon zetten. 
Ik werd daar zo nerveus van (ook van de 
achterdochtige blikken van de bewoners van 
deze weinig florissante buurt, waardoor je het 

idee kreeg: ze hebben liever dat ik oplazer), dat 
we zonder uitstappen zijn doorgereden om iets 
aan de auto te laten doen. Ik verbeeld mij dat ik 
uit mijn ooghoek twee trappen heb gezien, maar 
het knaagt wel aan me, want ik vrees daar nooit 
meer te zullen terugkomen.’

In 1964, een jaar voor zijn dood, ontving Stan 
Laurel in zijn appartement in Santa Monica, 
waar hij woonde met zijn vierde vrouw Ida, uit 
handen van Dana Andrews en Charlton Heston 
een kristallen bokaal van het Screen Actors 
Guild voor zijn bijdragen aan de filmcultuur. De 
bescheiden plechtigheid werd bijgewoond door 
de Nederlandse journalist Henri Gris, die er in 
het blad Margriet een ooggetuigenverslag van 
publiceerde.

Gris wees onder meer op de versleten 
pantoffels en rafelige kamerjas van Stan Laurel 
en noteerde over zijn samenwerking met 
Oliver Hardy uit Stans mond: ‘We hebben 
indertijd niet kunnen voorzien dat we beroemd 
zouden worden. Babe was als een broer voor 
me, zijn overlijden betekende het einde van de 
levensgeschiedenis van Laurel & Hardy.’

Thomas Leeflang
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De ‘vergeten films’ van de Franse 
mimeclown, filmkomiek en cineast Pierre 
Etaix (1928-2016) werden in 2019 door 
Criterion opnieuw uitgebracht op dvd 
in gerestaureerde staat en voorzien van 
interviews met de grootmeester van de 
subtiele comedy himself.

Door Michael Helmerhorst

Etaix was met zijn volstrekt eigen signatuur 
een exponent van de  ‘observation-comedy’, 
zoals bij uitstek beoefend werd door Jacques 
Tati, wiens films het werk van Etaix qua 
bekendheid en succes zouden overvleugelen. 
De verfijnde slapstick van Etaix is duidelijk 
geïnspireerd op het vroege werk van 
Buster Keaton al was het alleen maar zijn 
onverstoorbare ‘deadpan’ mimiek en de 
voorkeur voor het type van de romantische 
schlemiel. Daarnaast herkennen we de elegante 
souplesse van de bonvivant Max Lindner in 
het filmkarakter van Etaix. Voeg daarbij het 
hardnekkig optimisme en de lenigheid van 
de slapstickclowns en je hebt het komische 
archetype waarmee Etaix aan de slag kon. Naast 
nauwkeurig getimede, op locatie geschoten, 
visuele comedy was Etaix een meester in het 
manipuleren van onhandelbare objecten. Het 

klassieke gevecht met de materie is een essentieel 
werkterrein van de mimeclown.

CLOWNESKEN

Etaix betreurde het dat hij niet in een 
circusfamilie was opgegroeid maar leerde het 
clownsvak als ‘zij-instromer’ en ontwikkelde 
een elegante vorm van clownerie die zich 
logischer- wijze verbreedde tot film-comedy. 
Hij legde zich toe op de rol van de ‘Luxe 
Clown’, een hooghartige, welbespraakte en 
opgeverfde Pierrot-figuur, die in alles de 
tegenhanger is van zijn partner, de paljas of 
‘domme august’. Met welgekozen woorden en 
sierlijke gebaren probeert de Clown de Luxe 
zijn bezopen collega in het gareel te houden. 
In Fellini’s I Clowns (1970) verschijnt Etaix als 
bescheiden circusdeskundige en ziet hij kans om 
in een gefingeerde scène een zeldzaam filmpje 
op 9.5mm van de Fratellini’s uit 1924 tijdens de 
projectie in de fik te laten vliegen. Legendarische 
circusclowns als Charlie Rivel, Crock, Loriot 
en Rhum maken hun opwachting in korte 
filmflitsen die van commentaar worden voorzien 
door de historicus Tristan Rémy. Jacques Tati 
trok Etaix aan als ‘gagman’ bij zijn produktie 
Mon Oncle (1958). De samenwerking tussen 
de twee komieken verliep voorspoedig, mede 

omdat Etaix de situaties hielp ontwikkelen 
waarin Tati’s type Mr. Hulot het best kon 
gedijen als verbaasde passant en observator. 
Etaix ontfermde zich ook over het ontwerp van 
het affiche voor Mon Oncle.
Als ‘sparring partner’ bij het uitdenken van 
zijn filmscripts koos Etaix voor de scenarist 
Jean Claude Carrière, een zwaargewicht van de 
Franse cinema die ook nauw samenwerkte met 
Luis Bunuel. Carrière was zonder twijfel debet 
aan de absurde logica van Etaix filmwereld.

COURTS METRAGE

In 1961 maakte Etaix La Rupture zijn eerste 
korte film. Een kwieke jonge man haast zich 
door het chaotische Parijse straatbeeld op weg 
naar huis. De conciërge van zijn appartement 
overhandigt hem zijn post waaronder zich, 
naar de zweem van parfum te oordelen, een 
brief van zijn teer beminde geliefde bevindt. 

Pierre Etaix revisited
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Na het openen van de enveloppe blijkt deze de 
doormidden gescheurde foto van de jongeman 
te bevatten plus een kort en bits kattenbelletje 
waarin de aanbedene de relatie verbreekt. In 
een verwoede poging om een brief terug te 
schrijven ontstaat een hilarische worsteling 
met kroontjespen, inkt, papier,postzegels en 
schaar, een staaltje van mimische manipulatie in 
close-up. Daarna werpt de gekwetste jongeman 
zich neer op een schommelstoel die hem 
linea recta het geopende raam uitkiepert. Exit 
briefschrijver. De camera neemt niet meer de 
moeite om de ongelukkige na te kijken na zijn 
val in een troosteloze binnenplaats.

Etaix draaide in 1962 een tweede korte film: 
Happy Anniversary waarin het vastgelopen 
verkeer in Parijs de voornaamste belemmering 
is voor een gelukkig etentje van een jong 
echtpaar. Elke denkbare obstructie op weg naar 
huis wordt door een vastberaden heerschap 
omzeild of met moeite genomen. Eenmaal thuis 
is vrouwlief, met een slok op, boven het diner 
in slaap gevallen en manlief zet zich aan de 

afwas. Na dit korte werk beproefde Etaix het 
speelfilmformat met de romantische komedie: 
The Suitor (1963)  waarin de zonderlinge 
dagdromen van een rijkeluiszoontje centraal 
staan. De invloed van Keaton’s Seven Chances 
(1925) is hier overduidelijk. In 1965 beleed 
Etaix zijn liefde voor het circusmétier met de 
film Yoyo (1965) Een puissant rijke en verveelde 

kasteelbewoner geraakt in de ban van een 
rondreizend circus. Etaix streefde bij het maken 
van deze rolprent naar een magisch realistische 

vorm die, naar zijn zeggen, sterk geïnspireerd 
was door Fellini’s Otto & Mezzo (1963). Je 
kunt met minder ambitieuze voorbeelden 
aan de slag, maar Etaix wist (zo nu en dan) de 
vervreemdende sfeer van Fellini’s meesterwerk 
mooi te evoceren in scenes waarin de wereld 
van het circus zich vermengt met die van de 
nouveau riche en hun eindeloze cocktailparty’s. 

Hierna schakelde Etaix met Le Grand Amour 
(1969) over op een mild realistische, romantische 
farce in kleur. Met zijn vrouw Annie Fratellini 
als tegenspeelster zien we hoe het beproefde 
archetype van de antiheld Etaix verstrikt 
raakt in een door opdringerige schoonouders 
gedomineerd bourgeois huwelijk. Op een 
droomreis in een rijdend bed na moet deze film 
het niet hebben van op hol geslagen slapstick-

29

index

Le Grand Amour (1969)

La Rupture (1961)
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mechanismen. Etaix is in deze bitterzoete 
komedie prima op dreef als een inventieve 
escapist die aan het keurslijf van een ‘grote 
liefde’ wil ontsnappen.

THE LAND OF MILK & HONEY

De filmcarrière van Etaix kwam definitief 
tot een abrupt einde met zijn controversiële 
documentaire The Land of Milk & Honey 
(1971). Deze rolprent brengt zonder franje het 
vulgaire consumentisme van de kleinburgerlijke 
Fransen in beeld. Althans dat was de lezing 
van het verontwaardigde bioscooppubliek en 
de distribiteurs. De film lag dichter bij een 
‘shockumentary’ als Mondo Cane (1962) dan 
bij de aangename herkenbaarheid van Bert 
Haanstra’s Alleman (1963), die zowel bij Tati 
als Etaix bijzonder in de smaak viel. Haanstra’s  
candid camera-observaties  wisten op een 
vertederende manier de dagelijkse rituelen van 
de gewone man te belichten. Simon Carmiggelt, 
de chroniqueur van het alledaagse, voorzag 
Alleman van een licht ironisch commentaar. 

Waar de film alom werd bejubeld als een 
observatie van de ‘condition humaine’, viel 
de film van Etaix direct in ongenade als een 
brute inbreuk op de privacy van de getoonde 
personen.

CAMPINGS

In zijn korte film Feeling Good (1966) had Etaix 
al eerder de link gelegd tussen de overvolle 
door prikkeldraad omheinde campings waarin 
de Fransen zich lieten gijzelen en de Duitse 
concentratiekampen. Dit beeldrijm kwam 
hem ditmaal in The Land of Milk & Honey 
duur te staan, publiek en producenten waren 
verre van ‘amused’. Wat ook bijdroeg aan 
het indringende effect van de film waren de 
opzettelijk fletse en ordinaire kleuren waarin 
het vakantieland Frankrijk werd getoond. 
Wat begon als een op campings geschoten 
verslag van een rondreizende talentenjacht met 
hopeloze en vals zingende amateurs in zwart/
wit leidde uiteindelijk tot een onverbloemde 
weergave van het zomers vertier der Franse 
vakantiegangers. De verschillende items zijn niet 

wereldschokkend maar worden doorsneden met 
offscreen interviews waarin de vakantiegangers 
hun mening ventileren over brandende kwesties 
rond TV-cultuur de maanreis, overproductie 
en de erotische hypes van de seventies. Etaix 
schoot bergen materiaal van gargantueske vreet 
en zuipfestijnen, de hysterische Tour de France-
karavaan met schreeuwerige reclamevoertuigen 
en, net als in Alleman, bermtoeristen en preutse 
badgasten die zich moeizaam staan om te kleden. 
Alle uitwassen van een door consumptiedrift 
voortgedreven natie die nog voortmoddert na de 
zogenaamde omwenteling van 1968 passeren de 
revue.

HULOT & CO

The Land of Milk & Honey is lichtjaren ver 
verwijderd van de aandoenlijke vakantiegangers 
uit Les Vacances de Mr. Hulot (1953) en 
beweegt zich meer in de richting van Godard’s 
Le Weekend (1967). Het logische vervolg 
op de nostalgie van Mon Oncle was de ultra 
moderne wereld van het op 70mm geschoten 

The Land of Milk & Honey (1971)

Alleman (1963)

Feeling Good (1966)
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Playtime (1967) dat zijn tijd ver vooruit was en 
het faillissement van Tati inluidde. Tati liet een 
uit louter flatgebouwen bestaand toekomstig 
Parijs bouwen, waarin de landmarks zoals de 
Eiffeltoren slechts in een glimp opduiken als 
reflecties in een glazen draaideur. Playtime 
zou pas twee decennia later op waarde geschat 
worden als een visionair werk. In Trafic (1971) 

mengde Tati zijn observation comedy met 
candid camera-shots van automobilisten die 
bij een stoplicht gedachteloos uit hun neus 
vreten. Ook hier is de invloed van Alleman 
overduidelijk. Tati’s observaties, geënsceneerd 
of uit het leven gegrepen, werkten zonder meer 
op de lachspieren van de toeschouwer. The Land 
of Milk & Honey van Etaix was daarentegen 
een regelrechte klap in het gezicht van de 
bioscoopganger die in full colour te kijk werd 
gezet.

LACHSPIEGEL

In een genadeloze fileersessie wordt het ‘joi 
de vivre’ van de Franse natie blootgelegd. 
De stoethaspelende pogingen van amateur 
vocalisten om het Franse chanson over het 
voetlicht te krijgen, met massale fluitconcerten 
en boegeroep tot gevolg, vormden de giftige 
dressing van deze ‘salade francais’. De grotesken 
in Etaix lachspiegel genereerden een pijnlijke 
stilte voordat het misbaar en tumult losbarstte. 
Na 51 jaar heeft het ontluisterende The Land 
of Milk & Honey nog niets aan effect ingeboet. 
De wereld is in alle opzichten gaan lijken op dit 
lelijke zelfbeeld van vraatzucht en vervetting. 
De westerse beschaving, of wat daar voor door 
moet gaan, vertoont een onflatteuze gelijkenis 
met Etaix miskende documentaire. Etaix wierp 
zich na dit onfortuinlijke film-avontuur vol 
energie op zijn oude stiel, het Circus. Hij 
stichtte in 1973 met zijn vrouw Annie Fratellini 
de Nationale Circusschool in Parijs.

Michael Helmerhorst
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20 augustus 
Leon Vitali (74) Brits acteur, 
werkte sinds Barry Lyndon 
(1975) nauw samen met 
Stanley Kubrick als casting 
director en personal assistent 
aan: The Shining (1980), Full 
Metal Jacket (1987) en Eyes 
Wide Shut (1999)

13 augustus
Robyn Griggs (49) 
Amerikaans musical, tv en 
filmactrice verscheen van 2003 
t/m 2018 in div horror-flicks 
zoals: Zombiegeddon, Dead 
Clowns en Hell Week.

4 september
Bo Brundin (85) Zweeds film 
en tv-acteur. Character-actor 
met flinke staat van dienst in 
zulke uiteenlopende rolprenten 
als: The Great Waldo Pepper 
(1975) en genrewerk als 
Meteor (1979)

7 september
Marsha Hunt (104) 
Amerikaans film-actrice 
met indrukwekkende staat 
van dienst. Hunt werkte 
voor diverse studios zoals 
Paramount, Republic, Mono-
gram en MGM maar belandde 
door haar vrijgevochten opstel-
ling op de blacklist in de 
jaren vijftig. In 1971 speelde 
zij in Johnny got his Gun van 
de eveneens ooit blacklisted 
scenarist Dalton Trumbo.

9 september
Jack Lee Ging (90) 
Amerikaans tv en film-acteur 
Ging verscheen als tegenspeler 
van Clint Eastwood in 3 films: 
Hang ‘m High (1968) Play 
Misty for Me (1971) en High 
Plains Drifter (1973). Ook was 
hij te zien in exploitationstuff 
als Die Sister Die (1972) en 
SSSS (Snake) 1973.

10 september
William Klein (96) 
Amerikaans fotograaf, cineast 
en beeldend kunstenaar 
Bekende films: Broadway 
by Light (1958) een collage 
van neonreclames op Times 
Square, Muhammed Ali, The 
Greatest (1969), Where are you 
Polly Magoo (1966)

11 september
Alain Tanner (92)
Zwitsers filmregisseur, pionier 
van de ‘Zwitserse Nouvelle 
Vague’. Tanner maakte naam 
met zijn op 16mm geschoten 
The Salamander (1971) en 
Jonah, who will be 25 in the 
Year 2000 (1976). Tanner 
werkte nauw samen met de 
schrijver John Berger.

13 september
Jean Luc Godard (91) Frans/
Zwitsers filmregisseur en 
scenarist Pionier, polemist en 
voorman van de ‘Nouvelle 
vague’. Godard vestigde in 1 
klap zijn naam met de rolprent 
A Bout de Souflle (1959) In 
spraakmakende films als: Le 
Mepris (1963) met Bardot, 
Pierrot le Fou (1965) met 
Belmondo, Alphaville (1965) 
met Eddie Constantine en 
Le Weekend (1967) kwam 
Godard’s tegendraadse aanpak 
optimaal tot zijn recht.

In
Memoriam
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14 september
Irene Papas (93)
Grieks actrice en zangeres 
Papas was de onbetwiste 
(Griekse) godin van de cinema 
met meer dan 70 films op 
haar palmares. Zij verscheen 
in succesvolle rolprenten als 
The Guns of Navarone (1961), 
Zorba the Greek (1964) en Z 
(1969) maar tevens in broei-
erige Cosa Nostra-dramas 
als ongenaakbare matriarch. 
Zij gaf gestalte aan Antigone, 
Electra, Helena van Troje en 
Clytemnestra op het witte 
doek.

Henry Silva (95)
Amerikaans characteractor 
in talloze genre-films Silva 
verscheen meestal in de 
gestalte van criminele 
personages, dit vanwege 
zijn priemende blik en 
‘jawbone face’. Hij speelde 
gangsterrollen zoals Johnny 
Cool (1963) of een aziatische 
villain in The Manchurian 
Candidate (1962). Ook 
maakte hij zijn opwachting 
in twee Ocean 11 versies: in 
1961 en 2001.

23 september
Louise Fletcher (88) 
Amerikaans film en tv-actrice
Fletcher werd onsterfelijk met 
haar rol van Nurse Ratched 
in One flew over the Cuckoo’s 
Nest (1975). Na deze Oscar 
winnende rol werd zij vooral 
gecast als sterke dame in zulke 
uiteenlopende producties als: 
The Heretic (1977), The cheap 
Detective (1978), Brainstorm 
(1983) en Invaders from Mars 
(1986). In 1992 dook zij op 
in de Hollywood-spoof The 
Player als Louise Fletcher 
herself.

24 september
Francesca Isabel (Kitten) 
Natividad (74) Mexicaans, 
Amerikaanse pornoster 
en exotische danseuse. 
Natividad had 60 soft en 
hardporn-rolprenten met haar 
rondborstige verschijning 
naar een hoger plan getild. 
Zij werkte ooit (nauw) samen 
met de cineast Russ Meyer.

26 september
Venetia Invicta Stevenson 
(84) Brits Amerikaans film/
tv-actrice en model verleende 
haar gratie aan: Day of the 
Outlaw (1959), Island of Lost 
Women (1959), The City of 
the Dead (1960) om daarna 
vooral in tv-series op te 
duiken.

2 oktober
Sacheen Littlefeather 
(75) Inheems Amerikaans 
actrice en activiste, verwierf 
bekendheid in 1973 toen 
ze namens Marlon Brando 
een Oscar weigerde tot groot 
ongenoegen van Tinseltown. 
Het zou tot 2021 duren 
voordat de Academy of 
Motion Picture Arts zich bij 
haar verexcuseerde voor de 
ophef rond haar actie.

4 oktober
Gunther Lamprecht (92) 
Duits theater, tv en filmacteur 
Lamprecht speelde op toneel 
voornamelijk ‘working class 
heroes’ voordat hij door 
Rainer Werner Fassbinder 
ontdekt werd voor Die Ehe der 
Maria Braun en de televisie-
serie Berlin Alexanderplatz 
waarin hij de hoofdrol van 
Franz Biberkopf speelde.

5 oktober
Wolfgang Kohlhaase (91) 
Oostduits regisseur en 
scenarist die kans zag om 
in de DDR een heel eigen 
‘neo-realistische’ filmstijl te 
ontwikkelen.
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9 oktober
Eileen Ryan (94) Amerikaans 
toneel, film en tv-actrice, 
moeder van de acteurs Sean 
en Chris Penn, zij speelde van 
1957 tot 2016 in vele rol-
prenten, waaronder: Magnolia 
(1999) en I am Sam (2001).

10 oktober
Michael Callan (86) Ameri-
kaans stage en film-acteur, 
begon zijn loopbaan op 
Broadway als Riff in de 
musical West Side Story 
(1957/59) en verscheen later 
in westerns, horror-flicks, 
fantasy en exploitation-
movies.

11 oktober
Angela Lansbury (96) Brits 
Amerikaans Film, stage en 
tv-actrice. Grande Dame op 
de planken en het witte doek 
met opvallend vileine rollen 
in rolprenten als: Gaslight 
(1944), The picture of Dorian 
Gray (1945), The Manchurian 
Candidate (1962) en Death 
on the Nile (1978). In de serie 
Murder She Wrote (1984/86) 
(2000/2003) speelde zij de rol 
van de crime-novelist Jessica 
Fletcher. ‘Dame’ Lansbury 
sprak in ‘Mid-Atlantic 
English’ , een mengvorm van 
geaffecteerd Brits en snedig 
Amerikaans.

14 oktober
Robbie Coltrane (72) 
Schots acteur en comedian
Speelde talloze karakter-
rollen als vriendelijke 
‘heavy’ in zeer uiteenlopend 
genrewerk en succesvolle 
series zoals Harry Potter 
en in 2 Bond-films als 
Sovjet-schurk. Daarnaast 
excelleerde hij in tv-series als 
Cracker (1993/2006).

Ted White (95) Amerikaans 
stuntman en acteur. White 
was stuntdouble voor de 
‘gillman’ in Revenge of 
the Creature (1955) en 
doubleerde John Wayne in 
Hatari (1962.

Ralf Wolter (95) Duits 
acteur, veteraan op het witte 
doek in talloze genrefilms 
waaronder de Karl May-
verfilmingen in de zestiger 
jaren. Wolter verscheen ook 
in Cabaret (1972) en The 
Serpent’s Egg (1977).

20 oktober
Ron Masak (86) Ameri-
kaans tv en film-acteur 
Masak speelde bijrollen in 
rolprenten als: Ice Station 
Zebra (1968) en Tora Tora 
Tora (1970) en hij was 
tegenspeler van Angela 
Lansbury in de serie Murder 
she Wrote als sheriff Metzger.

31 oktober
Andrew Prine (86) Amerikaans 
film-, tv- en toneelacteur. Ver-
scheen naast zijn tv-werk als 
characteractor in diverse west-
erns, waaronder: Bandolero 
(1968), Chisum (1970), Rooster 
Cogburn (1975) en horror-flicks 
als Nightmare Circus (1974), 
Grizzly (1976), The Evil (1978) en 
Amityville 2: The Possession (1982).

3 november
Douglas McGrath (64) Ameri-
kaans scenarist, regisseur en acteur 
McGrath schreef oa de screenplays 
voor Bullets over Broadway (1994) 
en Infamous (2006) die hij ook 
regisseerde. Als acteur dook hij op 
in: Quiz Show(1994), The Insider 
(1999) en Michael Clayton (2007).

7 november
Leslie Phillips (98) Brits 
character actor met aristocratische 
‘tongue in cheek’-présence. Ver-
scheen vanaf 1938 t/m 2012 in 
talloze rolprenten waaronder: The 
Smallest Show on Earth (1957), 
The Longest Day (1962), de Carry 
On films en Out of Africa (1985).

10 november
Kevin Conroy (66) Amerikaans 
stemacteur. Sprak als voice-over 
het stemgeluid in voor talloze 
Batman-animatiefilms en serials.
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11 november
John Aniston (89) Grieks 
Amerikaans acteur. Veteraan 
met vele rollen in tv-series die 
van 1985 t/m 2022 in 3782 
episodes van Days of Our Lives 
de rol van Victor Kiriakis 
vertolkte. Hij is de vader van 
Jennifer Aniston.

12 november
Budd Friedman (90) 
Amerikaans komiek en 
filmproducent. Diehard 
stand-up comedy godfather 
die films produceerde als: 
National Lampoons Funny 
Money (2003) en ook als 
acteur te zien was in het 
Jim Carrey-vehikel Man on 
the Moon (1999) over de 
tegendraadse komiek Andy 
Kaufman.

16 november
Nicky Aycox (47) Ameri-
kaans tv en film-actrice. 
Speelde in diverse genre-films 
en thrillers, zoals: Jeepers 
Creepers 2 (2003) en Joyride 
2: Dead Ahead (2008) en The 
Girl on The Train (2013). 
Daarnaast verscheen zij in 
talloze tv-series waaronder: 
The X-Files, The Twilight Zone 
en Supernatural.

28 nov. 
Cliff Emmich (85) 
Amerikaans film, toneel & 
tv-acteur. Karakter-speler 
met stevig postuur verscheen 
naast talloze tv-series in puur 
genrewerk zoals: Invasion 
of the Bee Girls (1973), 
Halloween 2 (1981), Hellhole 
(1985) en Return to Horror 
High (1987)

Clarence Gilyard Jr. (66) 
Professor, scribent, film tv 
en toneelacteur. Gilyard 
stond garant voor sterke 
rollen in zeer uiteenlopende 
rolprenten als Topgun (1986) 
en Die Hard (1988). Van 
1989 tot 1993 speelde hij in 
de serie Matlock.

29 nov. 
Brad William Henke (56) 
American football player 
en acteur. Henke verleende 
zijn ‘heavy character’ ver-
schijning van 1996 t/m 
2022 aan talloze rolprenten.

1 dec.
Milène Demongeot (87)
Frans film, toneel, tv-actrice 
en scribent met zeer grote staat 
van dienst. Demongeot was de 
Grande Dame van de Franse 
Cinema in elk denkbaar genre. In 
1958 schitterde zij in de Sagan-
verfilming van Bonjour Tristesse, 
in 1961 was zij Lady de Winter 
in Die drei Musketiere en in het 
populaire pulpgenre van de 
Fantomas-serie verscheen zij als 
comedienne en sexbomb.

2 dec.
Al Strobel (83) Amerikaans acteur 
Strobel verwierf bekendheid door 
zijn rol in de door David Lynch 
geregisseerde tv-serie Twin Peaks 
als in de bioscoop-release van Fire 
Walk With Me (1992)
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De redactie 
wenst 

iedereen 
fijne, veilige 

feestdagen 
en een goed 

nieuwjaar


