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Door Thomas Leeflang

Hij was pianist, bioscooporganist, componist, 
dirigent, stadsbeiaardier, schrijver en huisarts. 
Na een bevalling spoedde hij zich naar Cinema 
Royal aan de Nieuwendijk in Amsterdam om er 
de matinee met z’n orgelklanken op te vrolijken, 
als didacticus zorgde hij voor de integratie van 
de lichte muziek en het electronisch orgel op 
de conservatoria. Tegenwoordig liggen z’n lp’s 
voor een euro of minder in kringloopwinkels, 
niemand vraagt meer bij AVRO en VARA om 
een cassettebandje van z’n radioprogramma 
Wereldmelodieën op het pijploos orgel. Tijd om 
eens stil te staan bij Bernard Drukker.

Jan Meng in Het Parool van 19 december 1992: 
‘Even voor het begin van m’n radioprogramma 
hoor ik op het ANP-nieuws dat organist 
Bernard Drukker is overleden. Beelden uit 
de jaren vijftig, Drukker achter het orgel 
van Cinema Royal aan de Nieuwendijk in 
Amsterdam. De vrolijke tonen klateren in m’n 
geheugen. Op het doek worden teksten van 
populaire wijsjes geprojecteerd. Een zoeklichtje 
huppelt met de tekst mee. En wij zingen: “Ver 
over berg en dal, klonk er het hoorngeschal. 
Steeds als een blij signaal, voor allemaal!” Bij 

‘allemaal’ rust het zoeklichtje even uit op het 
zeer kale achterhoofd van Bernard Drukker, dat 
hardrose oplicht. De zaal en het balcon schieten 
subiet in de lach. Gelukzalig kijkt Drukker 
schuin achterom: hij heeft succes, niet wetend 
dat z’n achterhoofd de hilariteit opwekt.’

Dat lichtspotje op het achterhoofd van ‘ome 
Ben’ was een geintje dat onregelmatig, maar wel 
vaak, werd uitgehaald door de Royal-operateurs 
Ton Lena en Jan Roosenkrans, die er bij 
voorkeur uitverkochte huizen op zaterdagavond 
voor uitkozen. Zoals Jan Meng zal het 
overigens menigeen zijn vergaan bij het horen 
of lezen van het bericht van Bernard Drukkers 
overlijden. Aan de ‘samenzang’ in Royal, die 
daardoor onder Amsterdammers de bijnaam ‘de 
Volksmuziekschool aan de Nieuwendijk’ kreeg, 
werd het eerst gedacht. Want daarmee maakte 
hij immers pas goed naam, zelfs meer dan met 
z’n optreden bij de AVRO- en de VARA-radio.

Bernard Jacob Drukker aanschouwde het 
levenslicht op nieuwjaarsdag 1922 in de 
Amsterdamse jodenbuurt, waar z’n ouders 
een drogisterij hadden. Als jochie bezocht 
hij zoveel hij kan de Tip-Top-bioscoop van 
meneer Kroonenberg. In dat ‘stinkerdje’ zag 
hij de fratsen van de Deense komieken Watt & 
Half-Watt, de verbazingwekkende avonturen 
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Bernard Drukker
van Potemkin tot Stalen Knuisten

Bernard Drukker (1960)
© Henk Lindeboom / Anefo - Nationaal Archief
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van Rin-Tin-Tin de Wonderhond en luisterde 
hij aandachtig naar de explicateur. Nog meer 
plezier beleefde hij echter aan de ‘live’ gespeelde 
pianomuziek die het beeld aanvulde, nee, 
vervolmaakte. De techniek, de invloed en de 
waarde van de muzikale omlijsting van het 
filmbeeld zouden hem z’n verdere leven blijven 
bezighouden.

Bennie Drukker ontwikkelde zich niet zozeer 
tot een fan en bewonderaar van Tom Mix, 
Mary Pickford of Charles Chaplin maar meer 
van Egbert van Veen, de veelzijdige pianist van 
de Witte Bioscoop aan het Damrak, de latere 
Cineac. Z’n muzikale aanleg, zeg z’n talent, bleef 
niet onopgemerkt voor oom Ies van Praag, een 
piano-importeur die Bennie op z’n zevende zo’n 
opgeknapt instrument cadeau deed. Hij speelde 
er meteen alles op wat hij hoorde, zonder een 
muzieknoot te kunnen lezen. Met z’n twaalf 
jaar was hij de jongste leerling die ooit slaagde 
voor het toelatingsexamen voor een Nederlands 
conservatorium.

Als vijftienjarige conservatoriumstudent 
begon hij in 1925 zijn loopbaan in de muziek als 
leerling en remplaçant van Pierre Palla (1902-
1968), de vaste organist van het Amsterdamse 
Tuschinski Theater. Dat een goede leraar 
ook wel eens iets zou kunnen opsteken van 
een leerling, wil er bij Palla helaas niet in, 
‘jalousie de méier’ was er dan ook de oorzaak 
van dat Bennie Drukker het in 1926 in de 
Reguliersbreestraat voor gezien hield en via een 
korte periode als muzikant bij de Folies Bergère 
in Parijs uitweek naar Cinema Royal aan de 
Amsterdamse Nieuwendijk. Hij werd er pianist 
en organist onder de meer toegankelijkere Hugo 
de Groot (1897-1986) en studeerde in 1927 
op z’n zeventiende(!) af aan het Amsterdams 
Conservatorium.

Bernard Drukker speelde in Royal tijdens de 
matinees en de avondvoorstellingen opgewekt 
mee ‘bij de inloop’, begeleidde in de pauze 
variété-acts en leverde daarna z’n bijdrage 
aan de ‘score’ van de hoofdfilm. Een zwaar 
beroep daar in de donkere loopgraaf onder het 
projectiedoek. Ondertussen studeerde hij, op 
advies van z’n docenten, ijverig verder. Het 
piano-solistendiploma en het getuigschrift 
Musikwissenschaft ontving hij in 1935 uit 
handen van Myra Hess en Clemens Kraus in 
Wenen.

In 1935 opende ook het hypermoderne City 
Theater in Amsterdam, destijds de grootste 
bioscoop van Nederland met het modernste 
Hammond-orgel. Bernard Drukker gaat er 
werken, in combinatie met een baan bij Heck 
op het Rembrandtsplein. In 1938 trouwde hij 

met de 22-jarige Martha Veerman, de dochter 
van Royal-directeur Gerrit Veerman en in 1939 
keerde hij weer terug naar Royal. Tijdens de 
oorlog duikt hij onder (hij schreef daar in 1979 
ontroerend over in z’n boek Ik speel voor u), na 
mei 1945 is hij z’n familie kwijt en het kost hem 
een paar jaar om weer op de been te krabbelen. 

Begin jaren vijftig, als hij in Royal uiteindelijk 
solo op z’n orgel speelde, werd de tekst (van 
‘tekstdichter’ Ferry van Delden), na veel 
aandringen van zijn kant, synchroon met de 
muziek op het doek geprojecteerd: Volare werd 
Vol blaren en Daisy, Daisy werd Dresie, Dresie 
(van de AOW). Een waanzinnig succes, het 
publiek vond de ‘community-singing’ prachtig! 
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Behalve Ferry van Delden schreef ook de 
oervader van veel Amsterdamse evergreens en 
tekstschrijver van het officieuze Amsterdamse 
volkslied Geef mij maar Amsterdam, Piet Visser, 
meezingers voor Bernard Drukker.

In 1996 herinnert hij zich in z’n 
benedenwoning in de hoofdstedelijke 
Rivierenbuurt hoe hij ook 
zelf voor het Royal-publiek 
nieuwe vrolijke teksten 
maakte. Op de melodie van 
z’n Geef mij maar Amsterdam 
rijmde hij de in Royal legio 
keren door 1200 ongeschoolde 
kelen meegezongen hit: “Geef 
mij maar boerenkool/dat 
smaakt beter dan hachee./Geef 
mij maar boerenkool/want 
dan eet ik wel voor twee./Geef 
mij maar boerenkool/met een 
flink stuk worst erin./Ik eet 
nooit geen uien meer/want 
dan ga ik zo tekeer./Geef mij 
maar boerenk-ó-ó-ó-l.”

Bernard Drukker ontpopte 
zich tot een muzikale 
kameleon, als het om muziek 
gaat is hij bijna een goochelaar. 
Onder het pseudoniem Benny 
Printer heeft hij een Brassband en als Beniamino 
Pressièro een Latijns-Amerikaans orkest. Toch 
laat de invloed van de popmuziek van Elvis 
Presley, Johnny Ray en Les Paul & Mary Ford 
zich al een beetje voelen. Drukker heeft bij zijn 
Royal-publiek nog wel wat krediet en ook bij 
zijn trouwe radioluisteraars die z’n wekelijkse 

programma Wereldmelodieën op het pijploos 
orgel blijven waarderen.

Van z’n grammofoonplaten werd weliswaar 
een redelijk aantal verkocht maar echt mega-
sellers zijn het nooit geworden. Wat dat betreft 
deden z’n collega’s Martin Tower, Reginald 
Dixon en niet te vergeten Cor Steyn, het 

stukken beter. Zeker nadat het Magic Organ, 
een schepping van de eigenzinnige Berkelse 
technicus Jaap Keizerwaard, beschikbaar 
kwam. Bernard Drukker vulde, voorafgegaan 
en besloten door de lijzige herkenningsmelodie 
Now is the hour, z’n lp’s met een repertoire 
van voornamelijk langzame nummers als The 

Old Fashioned Way van George Garvarentz, 
Yesterday van Lennon & McCartney en 
Beautiful Dreamer van Foster. En dat op 
een Godwyn Theaterorgel, een Technics-
computerorgel en een Hammond-concertorgel, 
instrumenten die het qua kracht en klankleur 
duidelijk moesten afleggen tegen het krachtige 

Magic Organ.

Bernard Drukker was 
van begin af aan een 
gedreven promotor van het 
electronische orgel. Zijn 
nogal technisch aangelegde 
broer Jaap Drukker 
maakte op Bernards 
aanwijzingen in zijn 
laboratorium diverse typen 
instrumenten, combinaties 
van een pijploos en 
electronisch orgel. In de 
VS demonstreerde hij in 
de late jaren veertig van de 
vorige eeuw dat instrument 
voor de Hammond-fabriek; 
van 1958 tot 1961 was 
Bernard Drukker, naast z’n 
job in Cinema Royal, een 
gewaardeerd beiaardier van 

de Amsterdamse Munttoren.
Hij schroomde niet gemakkelijk in het gehoor 

liggende ‘moppies’ over de binnenstad te laten 
uitwaaieren. In 1962 vertrok hij met zijn gezin 
naar Australië, waar hij zes jaar werkte als 
organist en ‘choirmaster’ van de Anglicaanse 
kerk en ‘s avonds en ‘s nachts als ‘entertainer’ 

Bernard Drukker, aan het AVRO Concert-orgel
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in nachtclubs. Weer terug in 
Nederland begon hij met het 
lesgeven op muziekscholen en 
conservatoria.

Nog in 1990 trad hij, op 
80-jarige leeftijd, met veel 
succes op tijdens het eeuwfeest 
van Stan Laurel in het hem zo 
vertrouwde Tuschinski Theater. 
De laatste jaren van z’n leven 
begeleidde Drukker, jeugdig 
ogend dankzij een weelderige 
toupet en modieuze bril, weer 
‘stomme’ films, zoals Het 
Duivelswiel uit 1926 waarmee 
het Rotterdamse Lantaren/Het 
Venster in april 1992 volle zalen 
trok en Bernard Drukker veel 
succes.

Cinema Royal was een 
volksbioscoop, het ‘Tuschinski 
van en voor het petjespubliek’. 
Royal werd niet ten onrechte 
geassocieerd met sociaal-
democratische politieke 
organisaties. De bios heeft goede contacten met 
de VARA, de CPN en de vakbonden. Op de 
zondagochtenden werden er in de crisisjaren 
door de Vereniging van Vrienden van de 
Sovietunie gratis Sovexport-films vertoond 
en Russische klassieken zoals Potemkin. 
Die werden aan de hand van de bijgeleverde 
bladmuziek geestdriftig op het orgel begeleid 
door de jonge Bernard Drukker. In een 
interview zei hij er later over: “Die films waren 

eigenlijk halffabrikaten. Je kreeg er de partituur 
bij, de muziek maakte er een compleet product 
van, iets dat áf was.”

In 1930 kwam Bernard Drukker in contact 
met Polygooncameraman Jo de Haas, die 
voor de ANM (Algemene Nederlandse 
Metaalbewerkersbond) de vakbondsfilm 
Stalen Knuisten maakte, een film geheel in stijl 
van de Duitse cineast Walter Ruttmann en de 
Rus Sergei Eisenstein. Musicus c.q. ‘orgelist’ 
Drukker kreeg het verzoek voor de nog zonder 

geluid gemaakte film een 
oorspronkelijke partituur te 
schrijven. Hij deed het graag 
en leverde een van de weinige, 
zo niet de enige originele 
begeleidingen voor een 
complete, lange documentaire 
film.

In 1985 werd Stalen 
Knuisten, op initiatief van 
het FNV, gerestaureerd. 
Omdat Drukkers partituur 
uit 1930 tijdens de oorlog 
zoek is geraakt werd hem, 
vijfenvijftig jaar na dato(!), 
verzocht of hij wilde 
proberen uit z’n herinnering 
z’n eigen compositie te 
reconstrueren. Hij liet zich de 
film voordraaien en speelde 
er al improviserend op los. 
Hij zei er destijds over: ‘Het 
ging bijna vanzelf, ik voelde 
dezelfde sfeer, ik herinnerde 
me alles exact. Ik ben er 
zeker van dat m’n partituur 

vrijwel gelijk is uitgevallen als die van toen.’ 
Een unicum op het gebied van filmrestauratie 
waaraan in de media zoals te doen gebruikelijk 
weinig of geen aandacht is besteed.

Onzeker over z’n toekomst pakte Bernard 
Drukker, als jood ondergedoken, ten einde 
raad een studie medicijnen op die hij na de 
oorlog met succes heeft afgerond. In z’n 
eerdergenoemde autobiografie Ik speel voor u 

Bernard Drukker speelt voor het laatst in de 
Cinema Royal, 1960. © Nationaal Archief
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legt hij uit hoe hij tot die keuze kwam. Behalve 
musicus had hij dus nóg een beroep: dat van 
huisarts.

Toen hij in april 1953, tijdens een 
middagvoorstelling in Cinema Royal, 
eens te laat achter zijn orgel plaatsnam, 
verontschuldigde hij zich serieus met het in 
een microfoon uitgesproken mededeling: 
“Sorry, dames en heren, ik had een bevalling!” 
Het publiek barstte in lachen uit, Bernard 
Drukker trok een licht verbouwereerd 
gezicht en begon alsnog onbegrepen met zijn 
herkenningsmelodie Now is the Hour. Op 13 
december 1992 overleed Bernard Drukker in 
Velp. Met hem stierf een kleurrijk man, een 
van de laatste schakels tussen de periode van de 
‘stomme’ film en de huidige computergestuurde 
cinemaspectakels met geestverruimend 
surroundgeluid.

Thomas Leeflang

film fun #96

Cinema Royal 4 september 1950
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In de fase van de digitale film, 1995-2020, 
nam het gebruik van visual effects (VFX) 
explosief toe. We denken dan in de eerste plaats 
aan fantasy en science fiction, maar we zien het 
bijvoorbeeld ook in hard core actiefilms, zoals de 
series van Mission impossible (zes vanaf 1996), Fast 
and furious (tien vanaf 2001), Mad Max (vijf vanaf 
1979), Jason Bourne (vijf na de tv-versie van 1988) 
e tutti quanti. Alvorens daar iets meer over te 
zeggen is het misschien nuttig om de wirwar van 
termen rond VFX nader te bekijken, juist omdat 
de toepassingen elkaar in de praktijk overlappen 
en dan niet meer zo gemakkelijk van elkaar te 
onderscheiden zijn. Zo begrijpen we de eindeloze 
reeks van namen en functies in een hedendaagse 
aftiteling beter.

Ik volg hier dankbaar Alissa Maio van 
StudioBinder in Hollywood, What is VFX? 
Defining the Term and Creating Impossible 
Worlds (21 februari 2021). Ze definieert VFX als 
‘visual effects die zijn gecreëerd, gemanipuleerd 
of aangepast voor een film zonder te zijn 
opgenomen als live action’.
Dit omvat dus niet de traditionele special 
effects (SFX), zoals gecontroleerde explosies, 

schotwonden en allerlei stunts die 
wél op een set zijn gefilmd. Bij VFX komt 

daarentegen altijd een computer kijken.

Jean Peters hangt zonder VFX boven de Niagara 
(1953).

Ook het niet-digitale Hollywood had al veel 
trucs tot zijn beschikking, laten we dat niet 
vergeten. Waar nu de computer bij helpt was 
vroeger vaak een wat primitiever proces voor 
nodig. Zo kunnen we tot de traditionele special 
effects ook best de stop motion-trucs met 

kleimodellen of poppen en dergelijke rekenen, 
waar Paul Verhoeven het over had, want dat 
zijn opnamen die op een set gemaakt zijn, zij 
het beeld voor beeld en niet met 24 beelden 
per seconde. Het procedé van de stop motion 
is voor sommige typen film nog steeds goed 
bruikbaar. Zie de Gouden Kalf-winnaar Knor 
(2022) van Mascha Halberstadt, die gaat over 
een lieve opa die vroeger slager is geweest. 
Halberstadt zei hierover (VPRO-gids, Rick de 
Gier): ‘Wat me vooral aanspreekt in deze vorm 
is de eerlijkheid en ambachtelijkheid ervan. Het 
heeft een soort kinderlijke directheid.’ Over 
de techniek: ‘Voor Nederlandse begrippen is 
Knor een grote productie, maar ik sprak laatst 
met de regisseur van Shaun the Sheep, die me 
vertelde dat hij werkte op veertig sets, met 
dertig animatoren en een budget van zo’n 25 
miljoen euro. Wij hebben Knor gemaakt met vijf 
animatoren en negen sets, voor nog geen drie 
miljoen.’

Een oeroude techniek in Hollywood is voorts 
de achtergrondprojectie, dat is de opname van 
live action voor een doek waarop bewegende 
beelden worden geprojecteerd (zie Jean Peters 
hier links), zoals een voorbijglijdend landschap 
dat door de ruitjes van een auto wordt gezien 
of halsbrekende toeren van een geveltoerist die 
boven een drukke straat aan een wolkenkrabber 
hangt. Zo ook het effect van super-imposition, 
dat is het over elkaar heen verwerken van twee 
negatieven tot één foto of filmbeeldje, hetzij 
meteen al in de camera, hetzij achteraf in het 
laboratorium. Heel geschikt voor films waarin 
spookverschijningen voorkomen.

Het geheel van de visuele effecten kan dan 

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

De vijfde jeugd van de film

deel
 2 (v

an 3
)

index
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volgens mij in vier soorten worden verdeeld:

Op de set   SFX: special effects

Op de set/ dan per computer VFX: Motion capture

Per computer   VFX: CGI software
  VFX: Compositing (green screen)

Voor CGI is alleen een computer nodig, denk 
aan vliegende draken, ruimteschepen tussen de 
sterren. Voor motion capture zijn shots nodig 
die op een set gemaakt zijn met de bedoeling 
om ze in een computerbewerkte vorm in een 
film over te nemen. Het inbedden van zulke 
beelden in andere beelden is het proces van de 
compositing.

Anders dan bij een schilderkunstige collage 
moeten de samengevoegde delen in een 
filmbeeld niet van elkaar te onderscheiden 
zijn, maar juist naadloos verbonden lijken. 
Die ronkende auto’s die met krijsende banden 
door Amsterdam, Athene of Albuquerque 
rondscheuren lijken echt dáár uit de bocht 
gevlogen, over de kop gegaan en in een vuurzee 
ontploft te zijn. Laat dat maar aan de SFX en 
VFX artists over. Zij waren ook al actief voor 
de succesfilm Top gun (1986) van Tony Scott 
met Tom Cruise als piloot, en nogmaals in 
Top Gun Maverick (2022), die nog een paar 
graden perfecter was. Dat was in de tijd van de 
vliegtuigjes van Hell’s angels (1930) wel anders. 
Die werden bij hun stunts echt vanuit andere 
vliegtuigjes gefilmd en daar zijn zelfs doden bij 
gevallen (no pun intended). Hopelijk heeft Jean
Harlow dat niet gezien.

Max Ernst, L’esprit de Locarno (1929), over het 
vredesverdrag (1924), zie de knekelhand bij de 
vredesduif.

Een surrealistische collage van Max Ernst reikt 
de beschouwer associaties uit verschillende 
bronnen aan en zet hem daarmee aan het 
denken. Maar bij de film, wist reeds Méliès, 
gaat het om de illusie dat het aangereikte beeld 
één ondeelbare werkelijkheid is. Dat vergt 
echter ongeoefende, om niet te zeggen naïeve 
kijkers. We zouden hier een heel eind weg 
kunnen filosoferen over de vraag of de VFX 
niet echt een nieuw medium van de film maken. 
Dit medium levert immers niet alleen meer 
collagevormen die een perfecte illusie van de 

werkelijkheid oproepen (zoals films vroeger 
probeerden het theater te imiteren), maar tevens 
collagevormen die juist een surrealistische 
droom of nachtmerrie kunnen verbeelden, 
zoals avant-garde-toneel, en dat niet voor een 
kleine elite van kunstkenners, maar voor een 
wereldwijd publiek.

Terug naar mijn onderwep.Het inpassen 
van diverse ‘lagen’ in één slotresultaat, de 
compositing dus, kennen we allemaal allang van 
de televisie, waar we het dagelijks zien gebeuren.
Het verschil met het verleden is dat het 
in-gescande beeld bestaat uit realistische 
3D-achtige beelden, in tegenstelling tot de platte 
animaties in 2D van vroeger, zoals muis Tom die 
met Gene Kelly danst in Anchors away (1945) 
of de getekende figuren in Who framed Roger 
Rabbit (1988).

index
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De afbeelding moet precies op maat en op 
de juiste plek worden ingescand, waarna de 
‘rafelranden’ van de inscanning, hoe goed 
de basissoftware ook is, in een professioneel 
product nog ‘met de hand’ moeten worden 
gecorrigeerd naar kleur, als het ware pixel voor 
pixel. Dat is een van de redenen waarom dit een 
zeer arbeidsintensieve procedure kan worden, 
vooral als de voorgrond én de achtergrond uit 
bewegende beelden – inclusief motion captures - 
bestaan. Een duidelijk voorbeeld is The life of Pi 
(2012), waarin een majestueuze tijger visueel in 
toom wordt gehouden, maar iets vergelijkbaars 
gebeurde ook al in E.T. (1982) van Steven 
Spielberg, niet met een tijger maar met een lieve 
en live alien. Verder zijn er digitaal verwerkte 
schaalmodellen, decorschilderingen (mattes) 
en maquettes nodig, waarvoor vaak dozijnen 
‘digital artists’ aan het werk zijn geweest.

The life of Pi (2012)

De techniek die schuilgaat achter de beelden 
die we op het doek of scherm zien is vaak 
verbluffend. Als exempel noem ik ook nog 
even de scène in The Matrix (1999), waarin 
het personage Neo (Keanu Reeves) een kogel 
ontwijkt. De VFX-chef van die film, John 
Gaeta, paste daarbij iets toe dat hij ‘bullet 
time’ noemde. Rondom Reeves werden 122 
fotocamera’s opgesteld die, computergestuurd, 
telkens een fractie van een seconde na elkaar een 
opname maakten. De computercode voor het 
tijdverloop was op het scherm zichtbaar (ook 
dat was een noviteit, het representeerde het 
digitale denkniveau en -proces van Neo), maar 
de fotocamera’s zelf werden via ‘green screen’ 
onzichtbaar gehouden.
Het blijft een wonder, ook al snappen we na 
uitleg wel ongeveer hoe het werkt.

Marooned (1969).

Even terug naar de derde fase

Het is voor bijna niemand meer mogelijk 
de gehele filmgeschiedenis paraat te hebben. 
Mijn these is altijd geweest dat je films behoort 
te bekijken in hun context van tijd, plaats en 
doelgroep als publieksvermaak. Het verschil 
tussen artfilm en publieksfilm is mijns inziens 
gradueel. Een film uit de klassieke periode – die 
overzichtelijke tijd is cinefiel gezien eigenlijk 
mijn favoriet – moest aan strenge voorwaarden 
van vorm en inhoud voldoen. Maar dat gold ook 
voor sonnetten of symphonieën en zelfs al de 
Griekse drama’s in de bloeitijd van Athene. De 
voorgeschreven strakke vorm legt beperkingen 
op, maar dwingt en inspireert de kunstenaars 
en entertainers tevens tot creativiteit om tóch 
telkens met boeiende varianten te komen. 

De diversificatie van de filmgenres, naar 
onderwerp, budget, internationale herkomst en 
doelgroepen, maakt het behouden van overzicht 
al in de fase van 1960-1995 vrijwel onmogelijk. 
Dat werd na 1995 alleen maar erger.

Daarom wil ik de innovaties van de digitale 
fase, 1996 tot heden, nu even loskoppelen 
van de eraan voorafgaande fase nieuwe film 
en bovendien in hoofdzaak beperken tot één 
filmgenre, dat van de science fiction in ruime 
zin. Dit laatste bestond al in de klassieke 
periode, met name in de jaren ’50, toen het 
verband hield met de Amerikaanse gevoelens 
van paranoia in verband met de Koude Oorlog. 

Populair waren het thema van aliens die 
zich als normale mensen voordeden (lees 
communisten die deden alsof ze Amerikanen 
waren) en dat van monsters die de mensheid 
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bedreigden (lees dierlijke mutanten na de 
nucleaire proeven). Toppunten waren War of the 
worlds (1953), remake in 1965 door Anthony 
Dawson, en Invasion of the Body Snatchers 
(1956), remake in 1978 door Philip Kaufman.

Tegen het einde van de fase van de nieuwe film 
ging de science fiction alle kanten op, nu ook 
geïnspireerd door echte ruimtevaart (de Sputnik 
in 1957, de Loena 2 in 1966 en de eerste mensen 
op de Maan in 1969) en geholpen door nieuwe 
technieken, filmformaten en de eerste vormen 
van computerhulp. Enkele hoogtepunten zet ik 
hier als geheugensteun of playlist bij elkaar:

1968 2001, Stanley Kubrick
1969 Journey to the far side of the Moon, R. 
Parrish
1969 Marooned, John Sturges
1971 The Omega man, Boris Sagal
1972 Silent running, Douglas Trumbull
1977 Star Wars, George Lucas (en 1980, 1983)
1979 Star Trek the movie, Robert Wise
1979 Alien, Ridley Scott
1979 Mad Max, George Miller (en 1981, 1985)
1981 Outland, Peter Hyams
1982 Tron, Steven Lisberger
1982 Blade Runner, Ridley Scott
1982 E.T., Steven Spielberg
1984 The Terminator, James Cameron
1984 Dune, David Lynch
1987 Robocop, Paul Verhoeven
1989 The Abyss, James Cameron
1990 Robocop 2, Irvin Kershner
1990 Total Recall, Paul Verhoeven
1994 Stargate, Roland Emmerich
1995 Johnny Mnemonic, Robert Longo

Robocop 2 (1990, Orion Pictures), Nancy Allen.

Diverse filmgenres

Nu terug naar de vierde fase, 1996-2020, die 
van de digitale film. De vierde kolom van 
mijn grafiekje liet zien dat nog maar een ruw 
geschatte 40 procent hiervan in bioscopen is 
bekeken en de overige 60 procent thuis op de 
televisie of een computerscherm of zelfs op 
een smartphone. Maar de blockbusters dienen 
in eerste instantie toch nog steeds op het grote 
scherm van een modern filmtheater gezien te 
worden en hun kosten terug te verdienen. Elke 
filmliefhebber heeft in de afgelopen decennia 
films gezien met opmerkelijke voorbeelden 
van artistiek en technisch computervernuft. We 
zagen toepassingen in de sfeer van sprookjes 
en fantasy bij Disney, Pixar, de Tolkien-films, 
The Game of Thrones. En de superhelden van 
MCU (Marvel Cinematic Universe), sinds 
2007 al enkele dozijnen. Plus eindeloze reeksen 
van gewone actiefilms met cops and robbers, 
vaak behorend tot zogeheten franchises. Dat 
zijn copyrightmonopolies voor het uitmelken 
van concepten en namen in hele series van 

vervolgfilms, zoals Spiderman, Captain America, 
The Black Men, Mad Max en Avengers.

Het aandeel van VFX in een filmproject wisselt 
sterk. Jurassic Park (1993) had nog ‘slechts’ 63 
VFX-shots, The Avengers (2012) telde er 2200 
en Guardians of the Galaxy (2014) 2750. Het 
laatste cijfer kwam overeen met 90 procent van 
de speelduur.

Vera Farmiga en Liam Neeson in The Commuter 
(2018).

Niet dat we het VFX-aandeel altijd goed 
kunnen inschatten. Ik zag op Netflix The 
Commuter (Jaume Collet-Sera, 2018), een 
beklemmend claustrofobische film die zich 
grotendeels afspeelt in een rijdende trein. Liam 
Neeson is bloedserieus bezig, eerst om in de 
trein iemand te zoeken, dan om een ontsporing 
te voorkomen. Het laatste kwartier toont 
spectaculaire rampbeelden die getuigen van VFX 
in het kwadraat. Maar de aftiteling presenteerde 
nog meer namen en functies dan de 500 van San 
Andreas, waarin zo’n beetje heel San Francisco 
in puin werd gelegd, namelijk 748. Het is een 
aftiteling in de vorm van een routekaart als 
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van de Oriënt Expres, waar maar geen einde 
aan komt. Ik vermoed dat die hele trein een 
construct is geweest: interieurfragmenten die 
in een grote studio hebben gestaan. Er is een 
scène die laat zien hoe een ontredderde Neeson 
in de trein door het middenpad loopt, via de 
ene tussendeur na de andere, vijf of zes wagons 
achter elkaar. Dit kan onmogelijk met een 
rijdende camera of een drone zijn gedaan.

Er is al software om de meisjes rechts niet alleen uit 
een foto, maar ook uit filmbeelden weg te halen (of 
om ze terug te zetten).

Films met veel VFX

Als het hele ‘werelden’ betreft die voor de film 
geschapen moeten worden, is het geen wonder 
dat VFX op grote schaal tot nu toe vooral te 
zien zijn geweest in fantasy en science fiction. 
Maar ook de mythen en sagen van de menselijke 
geschiedenis zijn een dankbaar terrein. Ik denk 
aan de Metamorfosen van Ovidius, de door 
de broers Grimm verzamelde sprookjes, de 
verhalen uit Duizend-en-een nacht.
Zo is er van Beowulf in 2007 een animated 

version gemaakt onder regie van Robert 
Zemeckis, die laat zien wat de mogelijkheden 
van real time animation zijn. Zemeckis had 
trouwens in 1997 al het SF-hoogstandje Contact 
over buitenaards leven op zijn erelijst gezet, 
een filosofisch, zo niet theologisch essay, 
zonder veel VFX. Anderzijds las ik over de saga 
Veeramadevi (2018) met Sunny Leone – een 
in Mumbai gemaakte Bollywood blockbuster 
met talrijke olifanten - dat deze voor 90 procent 

VFX-supported was. Die andere 10 procent zal 
de florissant gemodelleerde Sunny van vlees 
en bloed zelf wel voor haar rekening hebben 
genomen.
In de science fiction is een letterlijk onbegrensd 
aantal verhalen voorradig, naar wens wel of 
niet met buitenaardse wezens, ook voor de 
vijfde fase van de cinema, die in aantocht lijkt. 
Ik bedoel dan niet zozeer de buitenaardse 
knokfilms met aliens en de vele dystopische 
werelden van na de apocalyps, maar vooral de 
echte gedachtenexperimenten. Een voorbeeld is 
de spitsvondige film Anon (2018) van Andrew 
Niccol, die een geheel andere visualisatie van 
de cyberspace geeft dan in The Matrix (1999). 

Of de eveneens tot nadenken stemmende 
Interstellar (2014) van Christopher Nolan. Of 
Lucy (2014) van Luc Besson. Of Extinction 
(2018) van Ben Young, een nieuwe versie van 
het oude concept van aliens in mensengedaante. 
Maar ook Total Recall (1990) van Paul 
Verhoeven behoort tot deze categorie. Over 
de gerestaureerde versie schreef Belinda van de 
Graaf in 2020 dat:

Total Recall juist een van de laatste grote 
spektakelfilms uit het analoge tijdperk is. 
Computertechnieken werden in de film 
nog maar sporadisch toegepast, zoals in 
de scène waarin hoofdrolspeler Arnold 
Schwarzenegger op een metrostation 
door een röntgenscan loopt, zoals wij 
tegenwoorrdig op luchthavens door 
een bodyscan gaan. Maar dat is dus een 
uitzondering: de scènes op Mars en met de 
misvormde mutanten zijn puur handwerk.

Bovendien zijn er honderden films uit 
het verleden die met moderne technieken 
overgedaan kunnen worden. Neem bijvoorbeeld 
de versie in 2005 van King Kong door Peter 
Jackson, met Naomi Watts in plaats van Fay 
Wray, waarvan de aftiteling op IMDB volledig 
te vinden is: cast 210, special effects 98, visual 
effects 560 en stunts 39 personen. Zulke massale 
steun heeft Ray Harryhausen, de koning van 
de analoge stop-motion-tovenarij, niet gehad. 
De écht sterke verhalen kunnen een remake wel 
hebben. Kijk maar naar opera’s als Carmen, 
Norma en La Traviata.
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Inva Mulla Tchako zingt Lucia di Lammermoor in 
The Fifth Element (1997).

Het is dus zeker niet zo dat science fiction per se 
veel VFX nodig heeft, maar dit is wel een genre 
dat bij uitstek van de nieuwe mogelijkheden kan 
profiteren. Daarom lijkt het me aardig om een 
aantal kenmerkende sf-films (1996-2022) op een 
rij te zetten, ook degene die al genoemd zijn of 
nog genoemd zullen worden. Zoals gezegd: een 
overzicht van alle films is onhaalbaar, maar voor 
dit deelgebied is een dergelijke selectie alvast een 
goede geheugensteun.

1997 - Starship Troopers, Paul Verhoeven
1997 - Men in Black, Barry Sonnenfeld (en 2002, 
2012)
1997 - The Fifth Element, Luc Besson
1997 - Gattaca, Andrew Niccol
1997 - Contact, Robert Zemeckis
1997 - Event Horizon, Paul W.S. Anderson
1998 - New Rose Hotel, Abel Ferrara
1999 - Star Wars Ep. 1, George Lucas (en 2002, 
2005)
1999 - The Matrix, L. en L. Wachowski (en 2003, 
2004)
2000 - Mission to Mars, Brian de Palma
2000 - Pitch Black, David Twohy

2000 - Red Planet, Antony Hoffman
2003 - The Core, Jon Amiel
2004 - The Chronicles of Riddick, David Twohy 
(en 2013)
2005 - Aeon Flux, Karyn Kusama
2005 - Serenity, Joss Whedon
2007 - I am Legend, Francis Lawrence
2007 - The Mist, Frank Darabont
2008 - Cloverfield, Matt Reeves
2009 - Avatar, James Cameron (en 2022, 2024)
2009 - District 9, Neill Blomkamp
2009 - Moon, Duncan Jones
2010 - Monsters, Gareth Edwards
2011 - Battle Los Angeles, Jonathan Liebesman
2011 - Mad Max 4, Paul Miller (en 2015)
2012 - Total Recall, Paul Verhoeven
2012 - Prometheus, Ridley Scott
2012 - The Hunger Games, Gary Ross (en 2013, 
2014)
2013 - Gravity, Alfonso Cuarón
2013 - Elysium, Neill Blomkamp
2013 - After Earth, M. Night Shyamalan
2014 - Guardians of the Galaxy, J. Gunn (en 
2017, 2023)
2014 - Lucy, Luc Besson
2014 - Interstellar, Christopher Nolan
2014 - Edge of Tomorrow, Doug Liman
2014 - Predestination, M. en P. Spierig
2015 - The Martian, Ridley Scott
2015 - Jupiter Ascending, L. en L. Wachowski
2016 - ARQ, Tony Elliott
2016 - Arrival, Denis Villeneuve
2016 - The Fifth Wave, J. Blakeson
2016 - Passengers, Morten Tyldom
2017 - Blade runner 2049, Denis Villeneuve
2017 - Beyond Skyline, Liam O’Donnell
2018 - Anon, Andrew Niccol
2018 - The Cloverfield Paradox, Julius Onah
2018 - Tau, Federico d’Allessandro

2018 - Ready Player One, Steven Spielberg
2018 - Prospect, Z. Earl en C. Caldwell
2018 - Extinction, Ben Young
2019 - I am Mother, Grant Sputore
2019 - Ad Astra, James Gray
2019 - Alida Battle Angel, Robert Rodriguez
2019 - Io, Jonathan Helpert
2020 - Tenet, Christopher Nolan
2020 - Skylines, Liam O’Donnell
2020 - The Midnight Sky, George Clooney
2021 - Dune [1], Denis Villeneuve
2021 - Oxygène, Alexandre Aja
2022 - Spiderhead, Joseph Kosinski

Nogmaals The fifth element.

Het is een mooie rij en ik hoop dat ik niets 
belangrijks over het hoofd heb gezien. Het is 
hier niet de plaats om al deze films zelfs maar 
ultrakort van een inhoudsopgave en beoordeling 
te voorzien. Veel ervan zijn op Netflix en elders 
nog te vinden.
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De boeiendste vind ikzelf die films waarin er 
sprake is van echte science fiction, dus speculatie 
die min of meer wetenschappelijk verantwoord 
lijkt. Tamelijk geslaagd vond ik bijvoorbeeld 
de Netflixfilm Elysium (2013) van Neill 
Blomkamp, waarin de Aarde een wingewest is 
geworden van de superrijken die hun gehele 
gated community hebben verplaatst naar een 
kunstmatige wereld die als een wentelend 
reuzenrad om de Aarde draait. De have nots 
willen allemaal naar dat paradijs, al was het 
maar wegens de medische voorzieningen daar, 
maar worden met grof geweld buiten gehouden. 
Omgekeerd metaforisch, maar echt science 
fiction, was Blomkamps debuutfilm District 9 
(2009), gesitueerd in Johannesburg, waar nu juist 
een ruimteschip met afstotelijke buitenaardse 
wezens al twintig jaar als een getto boven de 
ontaarde metropool hangt. En dat gemaakt met 
een budget van ‘maar’ 30 miljoen, las ik in een 
lovende recensie.

Als ‘echte’ science fiction, die dus niet slechts 
een extrapolatie van de huidige wereld naar 
een nabije toekomst is, noem ik ook nog de 
bijzonder leuke The Fifth Element (1997) van 
Luc Besson, boordevol SFX en VFX en Bruce 
Willis, Milla Jovovich (twee jaar later speelde ze 
Jeanne d’Arc voor Besson) en Gary Oldman. 
Ook leuk, maar serieuzer, was bijvoorbeeld 
Aeonflux (2005) van Karyn Kusama, met 
een acrobatische Charlize Theron als 
huurmoordenares in een gestileerde samenleving 
in een vage, maar verre toekomst. De VFX 
ondersteunen hier bijna onopvallend een 
vervreemdende entourage, die de plot sterker en 
plausibeler moet maken.

Aeonflux (2005), met Theron in het wit.

Er is hier veel meer over te schrijven, 
bijvoorbeeld alleen al over het briljante, bijna 
onnavolgbare Tenet (2020), maar ik wil alleen 
nog eens benadrukken dat de VFX een middel 
moeten zijn, niet een doel. Die kwestie speelt 
ook bij alle andere filmgenres een rol, maar 
bij spektakelfilms die slechts willen amuseren, 
zoals het gros van het MCU-pakket, natuurlijk 
minder dan bij films die hun kracht aan een 
echt verhaal, echte menselijke interactie en 
acteerkunst en een echte thematiek ontlenen. 
Veel van zulke films hebben helemaal geen VFX 
nodig.

Meer hierover en vooral wat speculaties over 
de aanstaande of reeds lopende virtuele fase van 
het medium film volgen in de derde en laatste 
aflevering van deze serie.

Peter Cuijpers, 20 oktober 2022

In de volgende FilmFun: het laatste deel van 
Laterna Magica 5.0.
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Loet C. Barnstijn staat bekend om de rol die 
hij voor de Tweede Wereldoorlog speelde als 
importeur van Amerikaanse films. Veel lezers 
van Film Fun kennen ook het belang van de 
Loetafoon bij de introductie van de geluidsfilm 
in ons land en de bijzondere geschiedenis van 
zijn filmstudiocomplex, LCB’s Filmstad. Weinig 
aandacht is er tot nu toe geweest voor een van 
zijn grootste mislukkingen: de Nederlandsche 
Bioscoop Trust.

Door Barend de Voogd

Dat men zich Loet C. Barnstijn beter herinnert 
van zijn successen dan van zijn mislukkingen 
is niet zo gek. Van de, ongetwijfeld door hem 
zelf in de wereld geholpen, anekdote dat hij als 
jongeman met een briefje van vijfentwintig en 
twee gouden manchetknopen naar Den Haag 
trok om er zijn fortuin te maken, tot de grote 
woorden die hij sprak toen hij in 1935 zijn 
Filmstad opende op het Wassenaarse landgoed 

Oosterbeek; ‘L.C.B.’ bouwde zorgvuldig aan 
zijn reputatie als Nederlands eerste filmtycoon. 
Het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 
wijdde dan ook prachtige woorden aan hem 
nadat hij op 25 december 1953 in Amerika 
overleden was: ‘De man die daar in de verte 
van ons heenging is ontegenzeggelijk één der 
belangrijkste van het Nederlandse filmbedrijf 
geweest.’

Wie meer wil weten over de fascinerende 
carrière van Barnstijn kan onder andere 
terecht bij het tweedelige artikel van Bram 
Reijnhoudt dat Film Fun in 2019 opnieuw 
publiceerde.  Marcel Linnemann schreef in 
1988 een doctoraalscriptie over de Joodse 
filmentrepreneur.  Beiden besteedden echter 
weinig aandacht aan de opkomst en ondergang 
van de Nederlandsche Bioscoop Trust. 
Deze driedelige serie probeert in die leemte 
te voorzien en is geschreven op basis van 
secundaire literatuur, artikelen in kranten en 
tijdschriften, en stukken uit het Nationaal 
Archief.

‘Grootste Bioscooponderneming 
van het Europeesche vasteland’

Deel 1 van 3

Loet C. Barnstijn
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EEN MILLIOENEN-TRUST
Het Haagse dagblad Het Vaderland 
berichtte op 18 januari 1921 als eerste 
over de oprichting van de Nederlandsche 
Bioscoop Trust (NBT): ‘Er heeft zich, naar 
men ons verzekerde, onder leiding van 
den heer L. Barnstijn een soort van trust 
gevormd, namelijk een Maatschappij van 
Nederlandsche Bioscoop-theaters. Het 
kapitaal bedraagt f 10.000.000 en men denkt, 
de aandeelen binnen eenige dagen op de 
Beurs te introduceeren.’ Ook veel andere 
kranten brachten het bericht.

Het vakblad van de Nederlandse 
filmbranche Kunst en amusement en het 
cultuurtijdschrift De Kunst verschaften in de 
eerste week van februari wat meer informatie. 
Beide bladen citeerden uitgebreid uit de 
prospectus voor de aandeelhouders. Dat ‘ook 
in ons land het groot-kapitaal zich voor de 
bioscoop interesseert’ beschouwde Kunst 
en amusement als een ‘feit van beteekenis’. 
Zou film in Nederland dan net zo’n grote 
industrie worden als in Amerika? De Kunst 
zette het nieuws zelfs enthousiast op de 
voorpagina onder de kop ‘Een Millioenen-
Trust’.

Dat tot de verbeelding sprekende bedrag 
van tien miljoen gulden keerde regelmatig 
terug in publicaties van en over de Trust, en 
verdient daarom enige toelichting. Het betrof 
het zogenaamde maatschappelijk kapitaal, dat 
wil zeggen het maximumbedrag waarvoor de 
naamloze vennootschap aandelen uit mocht 
gegeven. Bij de oprichting van de NBT was 
ongeveer een vijfde daarvan, 2.010.000 gulden, 

daadwerkelijk geplaatst.  Daarbovenop werd 
in februari 1921 een uitgifte gedaan van 1,4 
miljoen gulden aan gewone aandelen. Wie wilde 
delen in het succes van de nieuwe onderneming 
werd in grote advertenties in Het Vaderland, 
De Maasbode, De Telegraaf en veel regionale 
kranten aangemoedigd aandelen te kopen à 
honderd of duizend gulden tegen een koers van 
107½ procent.

De NBT stond onder directie van Lodewijk 
(Loet) Cohen Barnstijn en Johannes Marinus 
Franke.  De Raad van Advies werd gevormd 

door David Hamburger jr., de directeur 
van het Rembrandt Theater in Utrecht.  
Meest in het oog springend was de Raad 
van Commissarissen. Barnstijn wist 
vertrouwenwekkende namen aan zijn project 
te verbinden: J.B.F. van Hasselt (cargadoors- 
en expeditiebedrijf Ruys & Co, Rotterdam), 
A.L. Kulenkamp Lemmers (agent van het 
Ministerie van Financiën, directeur der 
Grootboeken van de Nationale Schuld te 
Amsterdam), M. Onnes van Nijenrode 
(koffiehandel P. Onnes & Zoon, Amsterdam), 
I. IJssel de Schepper (Koninklijke Stearine 
Kaarsenfabriek, Gouda). De bekendste 
naam was die van Charles F. Stokvis, een van 
de telgen van de succesvolle Rotterdamse 
handelsfamilie R.S. Stokvis & Zonen.

Inschrijven op de aandelen kon 
tot vrijdagmiddag 11 februari in het 
Amsterdamse, Rotterdamse of Haagse 
kantoor van de effectenbank Arnold Gilissen 
& Co. De Haagsche courant en anderen 
berichtten de volgende dag dat de uitgifte 
‘nagenoeg volgeteekend’ was. In Kunst en 
amusement verscheen een felicitatie:

‘Er is zeker wel niemand, in heel het 
bedrijf, d[i]e Loet C. Barnstijn niet 
kent. Bezield met een onverwoestbaar 
enthousiasme, first class koopman, stipt 
eerlijk en vol ijver is hij “The right man 
on the right place”. “Loet” – sta ons 
toe, dat wij U bij deze gelegenheid ook 
zoo noemen – Loet dan, aanvaard onze 
oprechte gelukwenschen en uiting van 
bewondering voor het gepraesteerde.’

index
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VEELBELOVENDE TOEKOMST
De NBT werd opgericht in een tijd waarin 
het opvallend goed ging met het Nederlandse 
bioscoopbedrijf. Na de Eerste Wereldoorlog 
omarmde het publiek de Duitse en 
Amerikaanse films die door onder meer het 
filmverhuurkantoor van Barnstijn naar ons 
land werden gehaald. In Amsterdam steeg het 
bioscoopbezoek met 19 procent in 1917 en met 
5 procent in 1918. In Den Haag was de stijging 

in die jaren 15 en 20 procent. De bruto-recettes 
verdrievoudigden tussen 1916 en 1920. In dat 
laatste jaar stonden er verspreid over ons land 
tussen de 210 en 240 bioscopen.

De branche kende echter ook problemen. 
Veel lokale overheden lieten de films nog 
censureren, van een leeftijdsbeperking 
voorzien of zelfs verbieden. Diezelfde 
autoriteiten legden bovendien vaak hoge 
vermakelijkheidsbelastingen op. Dat kostte 
bioscoopuitbaters en filmverhuurders veel extra 
werk en inkomsten, terwijl er, aan de andere 
kant, voortdurend kosten gemaakt moesten 
worden om het publiek te blijven lokken. Vooral 
de grote Amerikaanse filmmaatschappijen 
vroegen hoge prijzen voor hun populaire 
speelfilms. De Nederlandse filmimporteurs 
werden slim tegen elkaar uitgespeeld en 
berekenden de hoge huurprijzen door aan de 
theaters.

Het logische antwoord was natuurlijk de 
handen ineen te slaan. In 1918 en 1919 zagen 
de Bond van Exploitanten van Nederlandsche 
Bioscooptheaters en de Vereeniging van 
Filmverhuurkantoren het licht. Zij fuseerden 
in juli 1921 tot de machtige Nederlandsche 
Bioscoop Bond (NBB), die uiteindelijk tot 
1992 voor de belangen van de bioscoop- en 
filmdistributiebranche zou blijven opkomen.

In 1921 was de positie van de NBB echter nog 
helemaal niet zo stevig. Er werd veel geruzied 
onderling, het gezag van het hoofdbestuur 
werd voortdurend uitgedaagd en er werden ook 
andere vormen van samenwerking bepleit en 
beproeft. Er waren bijvoorbeeld voorstanders 
van een minder centralistische, meer federatieve 

structuur. Barnstijn, een van de initiatiefnemers 
van de Exploitantenbond en prominent lid van 
de NBB, hield verschillende opties open. André 
van der Velden, Thunnis van Oort en Fransje 
de Jong betogen in hun artikel De bewogen 
beginjaren van de Nederlandsche Bioscoop Bond 
1919-1925 dat zijn Nederlandsche Bioscoop 
Trust ook zo’n alternatieve organisatievorm 
belichaamde: verticale integratie. Met de 
NBT probeerde Barnstijn een grote en 
machtige holding te creëren die, door middel 
van aandelenbezit, meerdere bedrijven zou 
controleren in de gehele keten van filmimport, 
filmverhuur en filmexploitatie. De prospectus 
voor de aandeelhouders schetste de voordelen:

‘1e. doordat het beheer wordt 
gecentraliseerd, zal een aanmerkelijke 
besparing aan salarissen en 
administratiekosten kunnen plaats 
vinden. 2e. de benoodigde materialen 
voor het exploiteeren der theaters, o.a. 
elektrische benoodigdheden, reclame, 
drukwerken, enz., zullen uit één centraal 
magazijn worden verstrekt, hetgeen tot een 
aanmerkelijke besparing in de onkosten zal 
leiden. 3e. door de opneming in de trust 
van het belangrijkste filmverhuurkantoor 
in den lande, dat van de grootste 
buitenlandsche fabrieken de werken heeft 
gemonopoliseerd, zijn de aangesloten 
cinema’s van de beste films verzekerd. 4e. 
De algemeene voordelen, aan trustvorming  
verbonden, gelden zeer zeker ook voor 
deze onderneming en behoeven niet nader 
te worden aangeduid’
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Verticale integratie was in de Amerikaanse en 
Duitse filmindustrie al heel succesvol gebleken. 
Het liet zich daarom aanzien, schreef de NBT 
in de prospectus voor de aandeelhouders, 
dat ook ‘voor de nieuwe vennootschap een 
veelbelovende toekomst is weggelegd.’

JOODSE ONDERNEMERS
Fransje de Jong legt in haar proefschrift Joodse 
ondernemers in het Nederlandse film- en 
bioscoopbedrijf tot 1940 uit dat er nog een 
belangrijk aspect is dat genoemd moet worden 
bij het ontstaan van de NBT.

De gebroeders Loet, Abraham, Eduard, 
Isedoor en Jacob Cohen Barnstijn kwamen uit 
een hechte Joodse provinciale zakenfamilie. 
Voordat zij zich met film bezighielden, waren 
ze actief geweest in de Twentse textielhandel. 
In Enschede werd die bedrijfstak gedomineerd 
door een protestantse elite, maar sommige 
Joodse families wisten zich staande te houden 
dankzij een eigen netwerk van sociale en 
zakelijke relaties. Zij namen de traditie van het 
familisme over van de protestantse textielelite. 
‘Het garanderen van materiële en sociale 
zekerheid van komende generaties door het 
spreiden van risico’s was het primaire doel,’ 
aldus De Jong.

In de praktijk wilde dat zeggen dat de 
gebroeders Barnstijn, enerzijds, kosten 
bespaarden door vooral aan elkaar of bevriende 
Joodse families te leveren. In het begin van zijn 
carrière produceerde Loet bijvoorbeeld luxe 
zijden gordijnen voor de bioscoop van Eduard 
en zijn zakenpartners Lievenboom en Serphos in 
Enschede. Het meubelmagazijn van hun moeder 

verzorgde een volledige bioscoopinrichting. 
Anderzijds stelde die strategie de broers in staat 
zich te specialiseren. Loet en Eduard richtten in 
1914 bijvoorbeeld het filmverhuurkantoor HAP 
Film op, terwijl Jacob in de Verenigde Staten 
zat en zorgde voor de levering van Amerikaanse 
films. Eduard, Abraham en Isedoor leidden 
verschillende bioscopen, terwijl Loet risicovolle 
experimenten aanging zoals de ontwikkeling van 
een geluidsfilmapparaat.

De NBT kan, volgens De Jong, dus ook 
‘worden beschouwd als een verlengstuk van de 

familistische cluster rond de Barnstijns.’  De 
familie waarvan David Hamburger jr. en zijn  
zwager Machiel Louis Lorjé (die vanaf 1924 een 
van de NBT-theaters in Rotterdam zou leiden) 
deel uitmaakten, zat dicht tegen de Barnstijns 
aan. Grootaandeelhouder Charles Stokvis 
behoorde eveneens tot een bekende Joodse 
familie. In de felle discussies die er over de Trust 
gevoerd werden – waarover later meer – werd 
door de tegenstanders van de NBT met enige 
regelmaat, en meestal in bedekte termen, op 
antisemitische sentimenten ingespeeld.

Thalia in de Haagse Boekhorststraat rond 1930. Collectie Haags Gemeentearchief
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TWAALF BIOSCOPEN
In 1921 verscheen de Nederlandsche Bioscoop 
Trust dus in één klap ten tonele als de grootste 
bioscoopketen van Nederland. Op het 
hoogtepunt, tussen oktober 1921 en maart 1924, 
telde de NBT twaalf bioscopen.

Bij de lancering in januari ging het nog om 
acht locaties. Het Flora Theater, Thalia, de 

Haagsche Bioscoop en Alhambra in Den Haag; 
het Rembrandt Theater in Utrecht; Chicago, 
Olympia en Victoria in Nijmegen.  Loet C. 
Barnstijn had de Haagsche Bioscoop aan de 
Boekhorststraat 102 al in 1914 van de gebroeders 
Mullens overgenomen. Thalia, op nummer 47 
in dezelfde straat, was als Cinéma Americain 
begonnen en onder leiding van zijn broer 

Eduard komen te staan.  Het Flora Theater 
(Wagenstraat 79-81) stond sinds 1919 onder 
directie van Isedoor.  Alhambra, nummer 98 in 
de Boekhorststraat, opende in 1920 de deuren.  
Het Rembrandt Theater in Utrecht werd in 
1920 aan de Trust verkocht. Directeur David 
Hamburger jr. ontving in ruil daarvoor een flink 
pak aandelen in de nieuwe onderneming.  Het 
Victoria Theater, de Chicago Bioscope en het 
Olympia Theater werden van de Nijmeegse 
bioscoophouders Pierre Jean Jacques en Johan 
Frederik Mounier overgenomen.

In juli 1921 werd de Trust verder uitgebreid 
met Olympia (Den Haag) en Palace en 
het Beurstheater in Groningen.  Deze drie 
filmtheaters waren het eigendom van Reinier 
Uges sr. Uges was al sinds 1915 vennoot, 
naast Loet en Eduard Barnstijn, van het 
eerdergenoemde filmverhuurbedrijf HAP Film.  
In oktober werd ook het Centraal Theater in 
Den Haag verworven.

Een brief over de financiële opzet van de 
Trust – bewaard gebleven in het archief van 
R.S. Stokvis & Zonen – en een Duits rapport 
uit 1942 maken aannemelijk dat de bioscopen 
grotendeels betaald werden in de vorm van 
aandelen in de nieuwe holding.  Het Flora 
Theater was geen eigendom van de Trust, maar 
werd gehuurd.  In sommige gevallen leidde de 
overname nauwelijks tot personele wijzigingen: 
David Hamburger jr. bleef bijvoorbeeld gewoon 
leiding geven aan het Utrechtse Rembrandt 
Theater.  In andere gevallen stelde de NBT wel 
een nieuwe directie aan: Cornelis van Willigen 
en A.A. van Os werden bijvoorbeeld met de 
leiding van de Nijmeegse theaters belast. 

Het Rembrandt Theater in Utrecht tussen 1928 en 1932. Foto A. Frequin, Het Utrechts Archief.
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Ook aangesloten bij de NBT was de NV Loet 
C. Barnstijn’s Film Productions, op dat moment 
de belangrijkste filmimporteur van Nederland. 
Voor zijn bedrijf, zijn voorraad films en het 
kantoor en de inventaris aan de Stationsweg 
93-95 ontving Barnstijn preferente en gewone 
NBT-aandelen ter waarde van iets meer dan een 
miljoen gulden.

Daarnaast bezat de Trust, naar eigen zeggen, 
een bedrijf dat in de aangesloten bioscopen 
de buffetexploitatie verzorgde, een drukkerij 
voor het maken van publiciteitsmateriaal, een 
‘Algemeene Propaganda-afdeling’, NBT’s Film 

Renovation (‘De nieuwste cinematografische 
vinding. Bevordert den levensduur der films 
met 100 pCt.’) én een eigen filmfabriek, waar 
onder meer de titels voor de Nederlandse 
en buitenlandse zwijgende films werden 
gemaakt.  In dat lijstje zit waarschijnlijk 
enige overdrijving, maar zeker is dat de 
drukkerij al in juni 1920 werd opgericht en 
tot december 1922 gevestigd was in de Haagse 
Bagijnestraat.  De Afdeling Filmfabriek zat 
in de Scheepmakersstraat en stond vanaf 
1921 onder leiding van C.H. ‘Kees’ of ‘Cees’ 
Tuijn.  Een andere bekende werknemer van 

de NBT was Frits Prinsen. De latere uitvinder 
van de Loetafoon was van augustus 1922 tot 
september 1925 in dienst van de Trust en onder 
meer verantwoordelijk voor de aanleg van de 
elektrische installaties in alle NBT-theaters, 
de verwarmings- en projectieapparaten, de 
reclameverlichting en de inrichting van de 
filmfabriek.

SPROOKJE
De theaters van de Trust moeten op de gewone 
bioscoopbezoeker toch wel grote indruk hebben 
gemaakt.

‘Uit het zeer talrijk publiek ging 
gisteravond maar één roep op: magnifiek! 
En zoo is het inderdaad. Alles stemt even 
warm: de fraaie muurschilderingen, welke 
ons zulk een levend beeld van de Japansche 
flora en fauna geven; het fraaie plafond, dat 
in al zijn schitterende kleuren en kunstige 
bewerkingen ons een Japansch tapijt voor 
oogen toovert; het tooneel-front, dat 
ons de prachtige, door artisticiteit immer 
treffende façade van een Japanschen tempel 
toont; de zeldzaam bekoorlijke verlichting, 
waarmede de fraaiste effecten bereikt 
worden. Het is inderdaad als een sprookje, 
men kent het oude Centraal-Theater niet 
meer terug.’

‘De directie van de Nederlandsche 
Bioscooptrust heeft geen half werk gedaan,’ 
schreef de Haagsche courant in juli 1922 over 
de renovatie van Centraal Theater, waaraan 
onder meer architect en sierkunstenaar Jan de 

Collectie Regionaal Archief Nijmegen.
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Quack had meegewerkt.  In september 1921 was 
de pers al even lovend over het gerenoveerde 
Flora Theater. Door de plaatsing van een 
tweede projector was het daar nu mogelijk 
alle aktes van een film ononderbroken te ver-
tonen. Tijdens de feestelijke heropening werd 
zelfs een stereoscopische film in vier kleuren 
vertoond.  En dat was nog maar het begin: 
‘Uit een onderhoud dat wij met den heer 
Loet C. Barnstijn hadden,’ noteerde Kunst 
en amusement, ‘kregen wij de indruk dat het 
waarschijnlijk was, dat alle theaters onder 
beheer der Ned. Bioscoop-Trust een dergelijke 
verandering zullen ondergaan.’

Bij zulke feestelijke gelegenheden werden 
natuurlijk ook de films vertoond van het bij 
de NBT aangesloten verhuurbedrijf 
Loet C. Barnstijn’s Film Productions. 
In Flora vertoonde men Achter 
Gevangenismuren (The Honor 
System, Raoul Walsh, 1917). Bij 
de heropening van het Centraal 
Theater keek men naar Arme Rijk-
dom (The Admirable Crichton, 
G.B. Samuelson, 1918).  Barnstijn 
doopte een van zijn wekelijks 
huurprogramma’s om tot ‘NBT-
programma’ en voorzag op die ma-
nier zelfs niet-aangesloten theaters 
als het Luxor Theater in Amsterdam 
van ‘Trustfilms’.  Zelfverzekerd 
trakteerde de Trust alle collega’s 
die op nieuwjaarsdag 1922 in de 
filmbeurs in hotel Krasnapolsky 
bijeengekomen waren op een mapje 
met gepersonaliseerde visitekaartjes.

Dat de NBT groots van opzet was, staat 
buiten kijf. Als je Loets vele advertenties 
mocht geloven, was het zelfs de ‘Grootste 
bioscooponderneming van het Europeesche 
vasteland.’ Totdat, een jaar later, het allemaal een 
kaartenhuis bleek…

Barend de Voogd

De volgende keer: Loets groote mond.

Dank aan André van der Velden voor de waar-
devolle feedback. Voor deze eerste aflevering is 
hoofdzakelijk gebruikgemaakt van het online 
kranten- en tijdschriftenarchief Delpher en 
het dossier over de Nederlandsche Bioscoop 

Trust in het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel ‘s -Gravenhage dat zich in 
het Nationaal Archief bevindt. Geraadpleegde 
secundaire literatuur: Karel Dibbets en Frank 
van der Maden (red.), Geschiedenis van 
de Nederlandse Film en Bioscoop tot 1940 
(Weesp 1986); André van der Velden, Thunnis 
van Oort en Fransje de Jong, 2014. ‘De be-
wogen beginjaren van de Nederlandsche 
Bioscoop Bond, 1918-1925’, TMG Journal 
for Media History 16 (2): 23-42; Fransje de 
Jong, Joodse ondernemers in het Nederlandse 
film- en bioscoopbedrijf tot 1940 (Proefschrift 
Universiteit Utrecht 2013). Een versie van dit 
artikel met volledig notenapparaat is aan te 
vragen bij: barenddevoogd@gmail.com.

21 februari 2023
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Door Wim Jansen

De meeste filmstudenten kennen Hans 
Walter Conrad Veidt, Connie voor zijn 
vrienden, van de expressionistische 
Meisterklassieker Das Cabinet des dr. Caligari 
(Robert Wiene, 1920). Hij is de slaapwandelaar 
Cesare die door de euvele Dr. Caligari wordt 
gebruikt om moorden te plegen.

Mijn eerste kennismaking met Connie was 
zo’n vijftig jaar geleden in het Shaffytheater 
in Amsterdam. Kindermatinee van The Thief 
of Bagdad (Michael Powell, Ludwig Berger, 
Tim Whelan, 1940). Veidt speelt Jaffar, een 
Arabische schurk met zware wenkbrauwen 
en blauwe ogen. Hij betovert met die blauwe 
kijkers de personages en ondergetekende die 
voor het eerst de magie van Technicolor ervaart 
in een kleine fauteuil in de filmzaal op de vierde 
verdieping. Deze vileine vizier vormt een 
perfect koppel met de onbezorgde held Abu 
(gespeeld door Sabu) en de geest van de fles 
(Rex Ingram).

Theater
Veidt is geboren in 1893 in Berlijn. Vanaf 

zijn veertiende zoekt hij al zijn weg naar 
het theater, maar hij is geen overnight success. 
Naar verluid kijkt vermaard theaterregisseur 
Max Reinhardt de hele tijd uit het raam naar 
buiten als Veidt auditie doet. Toch biedt die hem 

wel een figurantencontract bij het Deutsches 
Theater. Dan breekt ook nog eens de Eerste 
Wereldoorlog uit. Elk nadeel heeft zijn voordeel. 
Hij loopt geelzucht op en longontsteking en 
belandt bij het Duits equivalent van It Ain’t 
Half Hot Mum om de troepen te vermaken. 
Eind 1916 wordt hij afgekeurd voor dienst 
en in januari 1917 ontslagen uit het leger. Hij 
keert terug naar het theater en meldt zich in 
Potsdam-Babelsberg. Hier staat sinds 1912 
Studio Babelsberg, de oudste grote filmstudio 
ter wereld. Tot zijn doorbraak in Caligari speelt 
hij in 31 films, waarvan hij er twee regisseert. 
Van vijfentwintig daarvan bestaan geen kopieën 
meer.

De gezichten van

Connie
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Cesare
Veidt en Werner Krauss (die Dr. Caligari 

speelt) hebben ervaring met expressionistisch 
theater en worden uitgenodigd door regisseur 
Wiene om zich met allerlei aspecten van de 
productie te bemoeien. Wiene vraagt zijn acteurs 
om zich in te leven door dansbewegingen te 
maken. John Barlow merkt op in German 
Expressionist Film (1982) dat Veidt en Krauss 
als enigen erin slagen om hun performance 
te stileren die past bij het ontwerp van het 
decor door zich helemaal te richten op hun 
bewegingen en gezichtsuitdrukkingen. “Veidt 
moves along the wall as if it had ‘exuded’ him... 
more a part of a material world of objects than a 
human one.”

De stilering van Veidts bewegingen zal later 
worden vereeuwigd in de vertolking van 
Frankensteins monster door Boris Karloff, 
die van zijn make-up met diepzwart omrande 
ogen door veel Gothisch geïnspireerden, zoals 
Tim Burton. En ja die wenkbrauwen, die zijn 

onmiskenbaar. In het originele Duitse affiche 
van Atelier Ledl Bernhard van Lucian Bernhard 
(1883-1972), is de stilering helemaal af.

Een andere oefening in expressionisme met 
Veidt is het affiche van Josef Fenneker (1895-
1956) voor Der Januskopf van F.W. Murnau ook 
uit 1920.

Grote meneer
In 1920 is Veidt al 27 en beroemd als 

expressieve slaapwandelende moordenaar. Jeune 
premier zal hij niet meer worden. Zijn expressief 
vermogen maakt hem bij uitstek geschikt voor 
klassieke en melodramatische rollen en daarvan 
zijn er veel in de zich snel ontwikkelende 
Duitse filmindustrie. Veel historische figuren. 
Veidt is een meter negentig en dat helpt indruk 
te maken op het witte doek. Ook daarbuiten 
trouwens. John Barrymore – in zekere zin het 
Hollywoodequivalent van Veidt- laat zich bij 
een ontmoeting in Hollywood ontglippen: 
“God, you are tall!”

In de jaren twintig speelt Veidt onder meer 
Lord Nelson, de Maharajah van Bengalen, 
Borgia, Koning Lodewijk de Elfde en Paganini 
naast professors, openbare aanklagers en 
allerlei baronnen, graven en zo meer. En daar is 
natuurlijk horror. Hij speelt een aantal klassieke 
horrorkarakters. Hij is Ivan de Verschrikkelijke 
in Das Wachsfigurenkabinett (Paul Leni, 
1924), Paul Orlac in Orlacs Hände (Robert 
Wiene, 1924) en Balduin in de Student Von 
Prag (Henrik Galeen, 1926). In 1929 speelt hij 
de hoofdrol in Land Ohne Frauen (Carmine 
Gallone), de eerste Duitse talkie.

In 1928 wordt hij door Paul Leni naar de 

Universal lot gehaald voor het historische en 
hysterische melodrama The Man Who Laughs 
gebaseerd op de roman L’Homme Qui Rit 
van Victor Hugo. Veidt speelt Gymplaine, de 
man die altijd lacht. Dat kan ook niet anders, 
want als jongen krijgt hij op order van Koning 
James II een glimlach in zijn gezicht gesneden. 
Man Who Laughs kent een aantal plot twists. 
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Meest memorabele gaan over de liefde tussen 
Gwymplaine en de blinde Dea. Hij denkt dat 
zij nooit van iemand kan houden met zo een 
misvormd gezicht. Zij voelt alleen maar liefde 
aan een gezicht dat altijd vrolijk is. Komt dat 
nog goed aan het eind? Veidts performance, 
dan weer griezelig, dan weer liefhebbend, 
wordt later vereeuwigd als The Joker in de 
Batman cartoons en films. Veidt staat op de 
kaart in Hollywood en waagt een poging om 
hier carrière te maken. Hij verhuist in 1929 van 
Berlijn naar Los Angeles, maar struikelt een paar 
keer over zijn tong. Zijn Engels is nog niet goed 
genoeg voor de Hollywood talkies.

Terug in Duitsland pakt hij de draad weer 

op en ramt er in twee jaar tijd nog een tiental 
markiezen, generaals en prinsen uit. Meest 
markante rol is die van Grigori Rasputin in 
Rasputin, Dämon der Frauen (Adolf Trotz, 
1932). Toch gaat niet alles over rozen.

Emigratie
Veidt heeft een probleem, hij heeft een hekel 

aan de nazi’s. Als die in maart 1933 aan de macht 
komen, trouwt hij zijn geliefde, de Joodse Ilona 

“Lilli” Prager en emigreert in april 1933 naar 
Groot-Brittannië. Daar spijkert hij zijn Engels 
bij en sluit aan bij het steeds groter wordende 
groepje van kunstenaar emigranten uit Duits-
land, Oostenrijk en Hongarije. De meesten 
van hen vinden een plekje onder de paraplu 
van entrepreneur/producer Alexander Korda 
geboren in het fantastische Pusztatúrpásztó in 
1893. Veidt vervolgt zijn carrière met twee anti-
nazi films. Hij is Matathias in The Wandering 
Jew (Maurice Elvey, 1933). Hier afgebeeld op 
het Nederlands affiche van Joop van den Berg.

film fun #96
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Daarna speelt hij bankier Joseph Süß 
Oppenheimer in de 1934 versie van Jew Süss 
geregisseerd door Lothar Mendes die Veidt 
nog moet hebben gekend van het Deutsche 
Theater van Max Reinhardt. Maar dan begint 
het toch wat op te drogen. Deels komt 
dat door het veranderend politiek klimaat 
halverwege de jaren dertig. Naar mate de Duitse 
dreiging toeneemt en daarmee de hoeveelheid 
vluchtelingen en emigranten wordt de tolerantie 
in Blighty steeds zuiniger. Daarnaast is Veidt 
de big 4-0 nu flink gepasseerd. Zijn rugged 
good looks worden steeds ruggeder en, zoals 
de affiches laten zien, zijn voorhoofd steeds 
hoger. Veidt maakt uitstapjes naar Franse en 
Amerikaanse films, vaak talkiesversies van 
zwijgende films. Typecasting wordt steeds 
nadrukkelijker en zijn rollen minder belangrijk, 
maar hulp is nabij.

Korda’s paraplu
Een van de grootste kwaliteiten van Alexander 

Korda was het slim bij elkaar brengen van talent. 
In 1938 heeft hij een jonge, ambitieuze regisseur 
onder contract, Michael Powell (1905-1990). 
Powell is een tikje onstuimig en bezig met een 
heel ambitieus en duur project Burmese Silver. 
Om hem terug te brengen op een meer budget-
realistisch pad geeft hij hem een script, The Spy 
in Black over een Duitse U-boatofficier met 
een missie om de Britse vloot bij de Orkney 
Eilanden averij toe te brengen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Hij geeft Powell ook Valerie 
Hobson en Conrad Veidt mee voor het project. 
Powell haat het script en is bereid hemel en 
aarde te bewegen om het te herschrijven. Dat is 
ook weer niet nodig. Op de achtergrond heeft 
Korda het script al laten bewerken. Mede-
Hongaar, ervaren scriptschrijver bij UFA in 
Berlijn en emigrant Emeric Pressberger (1902-
1988) wordt toegevoegd aan het project en 
daarmee is The Spy in Black ook het begin van 
een bijna levenslange samenwerking tussen 
Powell en Pressberger. Dit is heel goed nieuws 
voor Connie. Hij heeft nu twee ambitieuze 
filmmakers gevonden die echt iets van zijn rol 
willen maken. Zoals Powell memoreert in A Life 
In Movies:

“Emeric! Do you remember those 
wonderful days when we were working 
with an actor we venerated: one of the 
greatest names in European cinema, one of 
the most romantic and magnetic men alive. 
Most of all, we were not working with him 
on some historical personage. We were 
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creating a real man with a man’s appetites 
and resourcefulness.”

Powell en Pressberger geven Veidt de ruimte 
om als Duitse spion in zwart leer, niet alleen 
dreiging te geven, maar ook een lichtvoetige 
charme. In zijn ontwerp voor het Italiaanse 
affiche van The Spy in Black beeldt Luigi 
Martinati de combinatie van dreiging en 
elegantie van Veidt prachtig uit. The Spy in 
Black komt uit in dezelfde week dat Engeland 
Duitsland de oorlog verklaart en is een groot 
succes, eerst in Groot-Brittannië en daarna in 
de Verenigde Staten. The Spy in Black kent een 
vervolg met Contraband (Powell & Pressberger, 
1940) met Veidt deze keer een Deense kapitein 
aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.

Tussendoor filmt Powell The Thief of Bagdad 
met Connie als de blauwogige Jaffar in glorious 
Technicolor. Henry Fonda vertelde graag over 
zijn casting voor C’era Una Volta Il West 
(Sergio Leone, 1968). Hij had zijn bruine 
contactlenzen al bij zich, hij speelde immers de 
schurk. Nee, nee, nee, nee! zegt Leone. Als ik 
bruine ogen wil, bestel ik wel een acteur met 
bruine ogen. Ik wil de Henry Fonda met blauwe 
ogen als schurk. Iedereen die C’era Una Volta 
Il West heeft gezien, snapt wat hij bedoelt, 
iedereen die The Thief of Bagdad heeft gezien 
ook. Zo een sterk effect is niet alleen een kwestie 
van het spelen met stereotypen. Blauwe ogen 
zijn spiegels, je ziet je eigen lot in de ogen van 
de ander. Eigenlijk verdient elke schurk blauwe 
ogen. En een acteur die een meester is in het 
gebruik van alle mogelijke spieren in zijn gezicht 
om je naar die spiegels te laten kijken.

Ook The Thief of Bagdad is een grote hit en 
zet Veidt weer vol in de schijnwerpers.

Nazi de luxe
Hollywood lonkt weer. Veidt krijgt een aantal 

smakelijke rollen in drama’s met steractrices, 
zoals Norma Shearer in Escape (Mervyn LeRoy, 
1940) en Joan Crawford in A Woman’s Face 
(George Cukor, 1941). Hij mag zijn blauwe 
ogen ook in stelling brengen als hebberige 
cultleider in de Red Skelton komedie Whistling 
in the Dark (S. Sylvan Simon, 1941). Veidt 
wil echter Nazi-schurken spelen. Hij denkt 
zo het beste aan de oorlogsinspanning te 
kunnen bijdragen. In All Through the Night 
(Vincent Sherman, 1942) neemt hij het op 
tegen Humphrey Bogart. Nazi Agent (Jules 
Dassin, 1942) trakteert op dubbel Veidt. Hij 
speelt een tweeling. De ene Veidt is een recht-
door-zee postzegelhandelaar, de andere Veidt 
Nazi Agent. In dit fantastische plot houdt 
Nazi Agent Veidt postzegelhandelaar Veidt 
gevangen in zijn eigen winkel, overmeestert 
postzegelhandelaar Veidt Nazi Agent Veidt, 
doodt hem en neemt zijn plaats in om de Nazi-
samenzwering te ontregelen. Ultieme twist is dat 
postzegelhandelaar Veidt zich als Nazi Agent 
Veidt overgeeft aan de Nazis als verrader van 
de Nazi-zaak, zodat heldin Ann Ayars met de 
schrik vrij komt. Het Amerikaanse affiche van 
Nazi Agent heeft helaas maar een enkele Veidt 
in de aanbieding. Het is de karikatuur van de 
Nazi Agent Veidt compleet met monocle. 

Naast de rol met de hoogste Nazi-kwantiteit, 
krijgt Veidt ook de rol met de hoogste Nazi-
kwaliteit. Veidt mag zich nog een keer meten 

februari 2023
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met Humphrey Bogart en wordt gecast als 
Majoor Heinrich Strasser in Casablanca 
(Michael Curtiz, 1942). Zijn gage bedraagt 25000 
dollar, net zoveel als co-sterren Ingrid Bergman 
en Paul Henreid. Alleen Bogart verdient meer. 
Veidts gage is meer dan terecht. Een betere Nazi 
kun je niet indenken. Kijk hem nou eens in die 
publiciteitsfoto (links) tegen de achtergrond van 
een Casablanca raam. Trademark wenkbrauwen, 
onberispelijk, stijl, warm glimlachend. Zo een 
professionele Nazi, die kom je liever niet tegen. 
Veidt is hier vijftig jaar. Kort hierna overlijdt hij 
aan een hartaandoening.

Wim Jansen
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Door Michael Helmerhorst

Onlangs gezien op het IFF Rotterdam, 
Alexander Sokurov’s Skazka (Fairy Tale), een 
(re)animatie van vier roemruchte heren in het 
voorgeborchte van de hemel. Hitler, Stalin, 
Mussolini en Churchill werden door Sokurov uit 
talloze bioscoop-journaals en propagandafilms 
weggeknipt en digitaal verplaatst naar de ruïne-
landschappen en kerkers van Giovanni Battista 
Piranesi. (1720/1778)

Deze oude bekenden hebben hun iconische 
aanwezigheid op de zw/w filmbeelden 
ingeruild voor een voortbestaan in een 
speciale dependance van de hel. In dit geval in 
verzekerde bewaring in labyrintisch vertakte 
gevangenissen en luchtplaatsen met hier en daar 
urinoirs en wasbekkens voor de gedetineerden.

De resten van het Romeinse rijk vormen het 
grafische decor waarin de geesten van deze 
vier mannen kunnen ronddwalen als in de 
wachtkamer van de hemel. Genoeg bordessen, 
transen en hoge muren om hun blik naar weidse 
panorama’s en visionaire perspectieven te 
richten. Zo ook de peinzende gestalte van Hitler 
op de rug gezien, als weggelopen uit de 8mm 
home movies van Eva Braun. Waarom de oude 
vechtjas Churchill bij dit illustere gezelschap 
is ingedeeld blijft een arbitrair raadsel. Harry 
Truman, de man die de atoombommen op Japan 
accrediteerde blijft buiten schot. Diep in de 
gewelven ligt Jozef Stalin in een bloemenzee als 
opgebaard in het Kremlin. Hij opent zijn sluwe 
ogen en beweegt al prevelend zijn lippen. 

Als Stalin op zijn zij gaat liggen krijgt hij 
de meelijwekkende figuur Jezus in het vizier 
en  begint de heiland terstond de huid vol te 

schelden. De verlosser kan zich 
verbaal niet echt verdedigen want 
Sokurov heeft hem een zielige  
piepstem toebedeeld. Naar later zal 
blijken brengt ook God zelf slechts 
een hoog geknepen stemgeluid 
voort. De gave van het woord is aan 
de ondoden.

NEWSREELS
De gemoedelijke onderonsjes 

tussen Hitler en Benito Mussolini 
herkennen we uit de  Wochenschau 
over het bezoek van de Duce aan 
Berlijn in 1937. De immer minzaam 
glimlachende Stalin is weggelopen 
uit de besprekingen te Teheran 
(1943) Potsdam of Jalta (1945) of 

beziet de 1 Mei-parades op het Rode Plein. 
Een onbekend shot van Churchill met een 
kingsize walkie talkie aan het oor suggereert 
de mogelijkheid dat de staatsman zelfs vanuit 
het hiernamaals nog naar huis kan bellen. Ook 
de schim van Napoleon Bonaparte maakt even 
zijn opwachting en wel op het  moment dat 
Hitler zijn triomfantelijke paradepasje doet in 
Compiegne (1940) De vondst om de drie heren 
te multipliceren met 2 ‘broers’ genereert de 
mogelijkheid om deze trio’s in diverse outfits te 
laten verschijnen, in gala, uniform, battledress of 
in het geval van de Duce in zijn blote bast.

In steeds wisselende configuraties duiken de 4 
heren en hun 8 clones op in terloopse tableaux 
vivants. We zien naast de opgeblazen brulkikker 
Mussolini ook de sterk vermagerde, door Otto 
Skorzeny in 1943 uit zijn gevangenis bevrijde, 

HEL & VERDOEMENIS

https://youtu.be/9dXky1vhxaY


29

index

film fun #96 februari 2023

ex-dictator. Een milde laatste blik op de Duce 
die als lijk nog onherkenbaar verminkt werd 
door een woedende menigte in 1945.

Van Hitler bleven alleen wat sintels over en een 
gebit. Maar deze despoten leven aan gene zijde 
gewoon voort als onaantastbare iconen.

HISTORISCHE WOORDEN
Wat deze ooit gevreesde demagogen met 

elkaar in de wandelgangen bespreken is verre 
van wereldschokkend. Sokurov legde hun 
voornamelijk gemeenplaatsen en trivialiteiten 
in de mond met zo nu en dan een sneer aan het 
adres van hun gewezen opponenten. Hitler 
raakte ooit door een filmjournaal met Stalin 
op het Rode plein gefascineerd door deze 
‘Kaukasische Boerenkop’ als bondgenoot 
en later tegenstrever. Teneer gezegen op een 
rotsblok betreurt de Führer het feit dat hij nooit 
trouwde met Winnifred Wagner (de nicht van 
Richard) i. p. v. met de dirndl Eva Braun.

De geesten van deze mannen bereiden zich 
allen voor op een onderhoud met de Schepper, 
wiens Rijk der Genade zich bevindt achter 
een immense deur die uit de ruïnes van de 
Reichskanzelarei afkomstig lijkt. De eerste der 
gegadigden voor wie de deur een helverlichte 
ruimte ontsluit is de ijzervreter Churchill die 
oog in oog met God op aandoenlijke wijze de 
genade afsmeekt voor zijn vorstin Elizabeth.

TETRALOGY OF POWER
Sokurov had zijn fascinatie voor machtige 

heersers al eerder gesublimeerd in 3 films: 
Moloch (1999) Hitler en hofhouding in de 
Berghof, Taurus (2001) Stalin op ziekenbezoek 

bij Lenin, The Sun (2005) Keizer Hirihito wordt 
ontboden bij generaal Mc Arthur. Mist en 
obscure belichting vertegenwoordigden in deze 
3 films de ondoordringbare cocon die de drie 
tirannen rond zich hadden opgetrokken en die 
hun het zicht op de realiteit belemmerde. 

Het sluitstuk van de tetralogie werd gevormd 
door een verfilming van Faust, het ultieme pact 

met de duivel. In Moloch  betreden we de ‘inner 
circle’ rond de Führer in zijn Adelaarsnest in het 
jaar 1942. Een grotesk wassenbeeldenspel waarin 
de dictator in de privésfeer een door kwaaltjes 
geplaagde kleinburger blijkt. Dr. Goebbels 
is gereduceerd tot een onooglijke dwerg en 
schoothond van zijn baas die aan de arm van zijn 
Teutoonse Magda rondhinkt. Martin Bormann 
is een onbehouwen boerenlul die volgens de 
aanwezigen stinkt naar mosterdgas.

De enige ‘Mensch’ van vlees en bloed in deze 
theatrale enscenering is Eva Braun, de blonde 
bijzit van de Führer, die haar liefde voor de 
maniak Schicklgrüber moet zien te combineren 
met dodelijke verveling in het hol van de leeuw. 
Hitlers tafelmonologen, die integraal werden 
genotuleerd, bevatten de nodige voor Sokurov 
bruikbare, quasi wijsheden. Wat de Führer 
en zijn gasten op de Berghof zoal te berde 
brachten aan onbenulligheden werd ooit voor 
de documentaire Swastika (1974) van Philippe 
Mora door liplezers opgetekend.

Moloch (1999) The Sun (2005)

Taurus (2001)
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Hitler tegen twee kamermeisjes op het terras 
van de Berghof: “Sie sagen das die film von 
gesternabend hat sich nicht gut gefallen, Ich 
weiss schon was sie wunschen, Sie wollen noch 
ein mahl: ‘Wohin die wind geht’.  In Taurus 
slijt een door syfilis gesloopte Lenin zijn laatste 
dagen in zijn datsja dat als een duister aqua-
rium is uitgelicht. Jozef Stalin bezoekt zijn 
oude strijdmakker om hem alvast de laatste eer 
te bewijzen. Lenin is hier een levend lijk dat 
zich voortsleept naar de uiteindelijke staat van 
gebalsemde genade aan de voet van het Kremlin.

In The Sun grijpt de wereldvreemde keizer 
Hirohito zijn confrontatie met de overwinnaar 
generaal Douglas McArthur aan om zich aan 
het knellende keurslijf van zijn goddelijke status 
te ontworstelen. De capitulatie van Japan is 
een feit na twee atoombommen, maar het is het 
hallucinante beeld van een infernaal brandend 
Tokio waar tropische vissen overheen scheren 
dat de keizer achtervolgd en uit zijn slaap houdt.  

WREED SPROOKJE
Ook in Skazka wordt het archaïsche 

Danteske decor zo nu en dan door mistflarden 
aan het oog onttrokken waarna zich nieuwe 
droomlandschappen ontvouwen. Sokurov heeft 
in de tetralogie zijn tirannen al tot op het bot 
ontleed maar laat ze in Skazka nog een keer 
lekker in een coulissenwereld rondspoken. 
Dan komen op een atonale versie van de In-
ternationale de anonieme doden tot leven en her-
rijzen ze als uit een massagraf om zich te roeren 
in een woeste hellebrij waaruit het gekerm van 
duizenden stemmen opstijgt.

De vier heren bekijken deze kolkende massa 

vanaf hun borstweringen en terassen en laten 
zich het geweeklaag welgevallen als ware het 
toejuichingen. De oneindige verveling in de 
wachtkamer wordt voor een kort moment door-
broken met dit weergaloze visioen van dood en 
verderf.

Michael Helmerhorst

Of Skazka als curieus filmproject nog te zien is in 
Nederland of eventueel in een later stadium
op dvd wordt uitgebracht is vooralsnog niet 
duidelijk.  
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4 december
Bob McGrath (90)
Amerikaans tv-acteur bekend 
van zijn rol als Bob Johnson in 
Sesame street

5 december
Kirstie Alley (71)
Amerikaans tv en film actrice 
bekend van de Look who´s 
talking films en de tv-serie 
Cheers 1987-1993

June Blair (90)
Amerikaans actrice en model, 
deed de nodige bijrollen in 
genrewerk als Hellbound 
(1957) en Island of Lost Women 
(1959)

6 december
Bart de Vries (57)
Nederlands tv-acteur bekend 
van oa GTST van 1992 tot 
2006

7 december
Jacques Ciron (94)
Frans film-acteur speelde in 
50 rolprenten waaronder, And 
God Created Women (1956), 
Woman Times Seven (1967), 
La Prisoniere (1968), The 
unbearable Lightness of Being 
(1988) en Frantic (1988)

11 december
Angelo Badalamenti (85)
Amerikaans filmmuziek-
componist, vooral bekend van 
zijn scores voor David Lynch. 

17 december
Mike Hodges (90)
Brits scenarist en regisseur van 
oa de snoeiharde gangster-flick 
Get Carter (1971) gevolgd 
door Pulp (1972) beiden 
met Michael Caine, voorts 
genrewerk als Flash Gordon 
(1980) en Morons from Outer 
Space (1985)

18 december
Lando Buzzanca (87)
Italiaans toneel, tv en film-
veteraan en macho-character 
met veel genrewerk op zijn 
kerfstok waaronder de Bond-
spoofs James Tont, spaghetti-
slapsticks als For A Few Dollars 
Less en trash als When Women 
had Tails & When Women lost 
their Tails. Buccanza werkte 
met regisseurs als Elio Petri, 
Lucio Fulci en Ducio Tessari.

19 december
Sonya Eddy (55)
Amerikaans character actrice, 
een tv-show veteraan. Ze is 
bekend van o.a. ER, Seinfeld 
en The Drew Carey show. 
Ze was van 2006 tot 2022 
te bewonderen in General 
Hospital

In
Memoriam
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22 december
Ronan Vibert (58)
Brits tv en film acteur, speelde 
oa in Shadow of The Vampire 
(2000), The Pianist (2002), 
Lara Croft; Tomb Raider 
(2003) en Dracula Untold 
(2014)

24 december
Arthur Boni (88)
Belgisch/Nederlandse tv en 
film-acteur, was oa te zien in 
Soldaat van Oranje (1977) 
en In de Schaduw van de 
Overwinning (1986)

Tunisha Sharma (20)
Indiaas tv, film-actrice en 
Bollywood-ster, verhing zich 
in de kleedkamer van haar 
ex geliefde en tegenspeler 
Sheezan Mohammed Khan

25 december
John Leddy (92)
Nederlands acteur met lange 
staat van dienst. O.a. op tv: 
De Glazen Stad, Dagboek 
van een Herdershond, Zeg ´ns 
AAA, Baantjer, Penoza. Films: 
Soldaat van Oranje, Nosferatu 
en Publieke Werken.

26 december
Stephen Greif (78)
Brits toneel,tv en film-acteur 
met markante karakter-kop, 
bekend van zijn rol in de serie 
Blake´s 7

29 december
Ruggero Deodato (83)
Italiaans regisseur, acteur 
en scenarist, was thuis in 
div genres zoals Peplum, 
Poliziottesco, SF en compro-
misloze slasher-movies. Films 
als: Live like a Cop, Die like a 
Man (1976), Cannibal Holo-
caust (1980) en The House on 
The Edge of the Park (1980)

2 januari
J. Patrick McNamara (80)
Amerikaans filmacteur met 
karakterkop verscheen oa 
in: Obsession (1976), Close 
Encounters of the Third Kind 
(1977), The Fury (1978), 
1941 (1979), Blow out (1981) 
en Phantasm 2 (1988)

3 januari
James D. Brubaker (85) 
Amerikaans filmproducent uit 
de stal van Chartoff/Winkler 
was naast exploitaion werk 
nauw betrokken bij films 
als: Raging Bull (1980), True 
Confessions (1981) en The 
Right Stuff (1983)

4 januari
Miiko Taka (97)
Amerikaans film-actrice, 
debuteerde in de film Sayonara 
(1957) naast Marlon Brando 
en speelde in Paper Tiger 
(1975) en in The Challenge 
(1982) met Toshiro Mifune.
5 januari

Earl Boen (81)
Amerikaans (stem) acteur, 
bekend van zijn rol als Dr. 
Peter Silbermann in de 
drie Terminator films en als 
voice over in videogames en 
animatiefilms

6 januari
Annette McCarthy (64)
Amerikaans tv-actrice bekend 
van haar rollen in Twin Peaks, 
The Twilight Zone en Magnum

Owen Roizman (86)
Amerikaans cameraman met 
een zeer eigen signatuur als het 
ging om no-nonsense locatie-
opnamen. Roizman draaide 
oa: The French Connection 
(1970), The Exorcist (1973), 
The Taking of The Pelham 123 
(1974) en Three Days of The 
Condor (1975)
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9 januari
Melinda Dillon (83)
Amerikaans toneel en film-
actrice, verwierf bekendheid 
door haar rollen in Close 
Encounters of The Third Kind 
(1977) en Magnolia (1999)

11 januari
Piers Haggard (83)
Brits toneel,film en tv-
regisseur, bedreven in 
genrewerk: The Blood on 
Satan´s Claw (1971), The 
Quatermass Conclusion 
(1979), The Fiendish plot of 
Dr. Fu Manchu (1980) en 
Venom (1981)

Carole Cook (98)
Amerikaans stage tv en 
film-actrice, bekend van haar 
rollen in The Lucy Show en 
Here´s Lucy

Ben Masters (75)
Amerikaans tv en film-acteur, 
was oa te zien in: Mandingo 
(1975), All that Jazz (1979) 
en in de tv-serie Passions

14 januari
Inna Tsoerikova (79)
Russische film-diva met lange 
carriere van 1963 t/m 2011

14 jan
Wally Campo (99)
Amerikaans film-acteur, 
verdienstelijk bijrol speler 
in genrefilms waaronder: 
Machine Gun Kelly (1958), 
Beast from Haunted Cave 
(1959), Little Shop of Horrors 
(1960) en Shock Corridor 
(1963)

15 januari
Andrew Jones (39)
Brits regisseur, scenarist, 
editor en producent van 
low budget, independent 
horror- rip offs als: The 
Amytiville Asylum (2013), 
Poltergeist Activity (2015) en 
Werewolves of the Third Reich 
(2017)

Jan Krol (60)
Nederlands acteur en 
(circus) clown, speelde 
ooit ´Bartje´ voor de 
gelijknamige tv-serie.

16 januari
Gina Lollobrigida (95)
Italiaans film-actrice, foto-
graaf en scuplturist. Ze was 
de onbetwiste Love Goddess 
van de Euro-pese cinema 
en verleende haar ravissante 
verschijning aan rolprenten 
als: Beat the Devil (1953), 
The Hunch-back of The Notre 
Dame (1956) en Solomon & 
Sheba (1959)

17 januari
Edward Pressman (79)
Amerikaans filmproducent 
medeverantwoordelijk voor een 
imposante lijst aan films van 
regisseurs als: Brian de Palma, 
Oliver Stone, Terence Malick, 
Abel Ferrara en David Byrne

18 januari
Donn Cambern (93)
Amerikaans film-editor, 
monteerde oa: Easy Rider (1969), 
Drive He Said (1971), The 
Last Picture Show (1971), The 
Hindenburg (1975) en Excalibur 
(1981)

21 januari
Tim Barlow (87)
Brits tv en film-acteur, veteraan 
karakter speler oa te zien in The 
Eagle has Landed (1976) en in de 
Dr. Who tv-serie

23 jan
Eugenio Martin (97)
Spaans filmregisseur bekwaamde 
zich in het Spaghetti-, Giallo en 
Horrorgenre getuige rolprenten 
als: The Bounty Killer (1967), Bad 
Man´s River (1971) en Horror 
Express (1972)
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24 jan
Lance Kerwin (62)
Tv en film-acteur verscheen 
vanaf jeugdige leeftijd in tal-
loze tv-series en in de rolprent 
Escape to Witch Mountain 
(1975)

25 januari
Cindy Williams (75)
Amerikaans tv en film-actrice, 
was op het grote doek te zien 
in American Graffiti (1971) en 
The Conversation (1974) en op 
tv in Laverne & Shirley (1976 
- 1982)

27 januari
Ghislaine Pieri (53)
Nederlands tv-actrice bekend 
van oa: Westenwind en Rozen-
geur en Wodka Lime

Sylvia Syms (89)
Brits tv en film-actrice en 
Grande Dame, speelde oa in 
Ice Cold in Alex (1958) The 
Tamarind Seed (1974) en The 
Queen (2006)

28 januari
Lisa Loring (64)
Amerikaans actrice gaf 
als kind-ster gestalte aan 
Wednesday Addams in de 
tv-serie The Addams Family

Adama Niane (56)
Frans tv en film-acteur 
speelde karakterrollen in 
streetwise drama´s als Baise 
Moi (2006) SK 1 (2014) en 
Le Gang des Antillais (2016)

29 januari
George R. Robertson (89)
Canadees film-acteur die oa 
in alle zes Police Academy-
films de rol van Commissaris 
Hurnst vertolkte

Annie Wershing (45)
Amerikaans tv-actrice was te 
zien in Star Trek, 24 en The 
Vampire Diaries

1 februari
George P. Wilbur (81)
Amerikaans tv film-acteur 
en stuntman, gaf naast veel 
actie en genre-films gestalte 
aan de figuur Michael 
Meyers in Halloween 4 
(1988) en The Curse of 
Michael Myers (1995)

8 februari
Burt Bacharach (94)
Amerikaans componist en 
songwriter met beroemde 
soundtracks op zijn naam 
waaronder: What’s new Pussycat 
(1965), Casino Royale (1976), 
Butch Cassidy and The Sundance 
Kid (1969) en Promises, Promises 
(1969)

Cody Longo (34)
Amerikaans tv, film en musical-
acteur, debuteerde in de rolprent 
Hip Hop Kidz (2006) en verscheen 
daarna in High School (2010), 
Piranha 3D (2010) en de tv-serie 
Hollywood Heights (2012)

9 februari
Marijke Merckens (83)
Nederlands toneel-,tv en 
film-actrice, ze was te zien in: 
Een vrouw als Eva (1979) Ik 
ben Joep Meloen (1981), Een 
vlucht Regenwulpen (1981) en 
Honneponnetje (1988)

10 februari
Hugh Hudson (86)
Brits filmregisseur met enkele 
spraakmakende films op zijn naam 
zoals: Chariots of Fire (1981), 
Greystoke, The Legend of Tarzan 
(1984) en Revolution (1985)
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Carlos Saura (91)
Spaans filmregisseur, veteraan 
die van 1956 t/m 2015 
meer dan 40 films maakte 
waaronder: Cria Cuervos 
(1975), El Sur (1992) en 
Buñuel y la mesa del rey 
Salomón (2001) een hommage 
aan Luis Bunuel.

11 februari
Austin Majors (27)
Amerikaans tv/film-acteur en 
stem-acteur, debuteerde in 
de rolprent Nevada (1997) 
en verwierf bekendheid met 
zijn rol als ‘rookie’ in 51 
afleveringen van de tv-serie 
NYPD Blue

15 februari
Raquel Welch (82)
Amerikaans film en tv-
actrice, fabelachtige mooie 
meid met hersens die zich 
van het knellende  keurslijf 
van sexbom wilde ontdoen, 
haar filmografie bevat oa: 
Fantastic Voyage (1965), One 
Million Years BC (1966), 
100 Rifles (1968), Hannie 
Caulder (1971), The Three 
Musketeers (1973) en ook een 
door het trans-gender-thema 
controversiële film als: Myra 
Breckinridge (1970)

17 februari
Stella Stevens (84)
Amerikaans film en tv-
actrice, deze ´blonde 
bombshell´ was thuis in 
diverse genres. Films oa: The 
Nutty Professor (1963), The 
Silencers (1966), Slaughter 
(1972), The Poseidon Advent-
ure (1972), Cleopatra Jones 
and the Casino of Gold 
(1975) en ook in serieuze 
projecten als The Ballad of 
Cable Hogue (1970)

Gerald Fried (95)
Amerikaans film-componist, 
veteraan met lange staat van 
dienst die zijn loopbaan be-
gon met muziekscores voor 
de vroege films van Stanley 
Kubrick waaronder: Killers 
Kiss (1955), The Killing 
(1956) en Paths of Glory 
(1957). Fried haalde zijn 
neus niet op voor genrewerk 
getuige de twee Corman-
films Machine Gun Kelly 
en I Mobster (1958) en was 
ook zeer actief voor tv-series 
waaronder: The Man from 
Uncle, Mission Impossible en 
Star Trek.

19 feb
Richard Belzer (78)
Amerikaans tv en film-acteur, 
standup-comedian en schrijver, 
speelde met zijn markante kop 
bijrollen in diverse rolprenten zo-
als: Scarface (1983) en Bonfire of 
The Vanities (1990) maar verwierf 
grotere bekendheid in tv-series als 
Homicide en Law & Order. Belzer 
schreef bij voorkeur ‘complot 
non fictie’ zoals het onmisbare 
naslagwerkje: UFO’s, JFK and 
Elvis: conspiracies you don’t have to 
be crazy to believe. Belzer, ook wel 
The Belz genoemd is een neef van 
Henry “The Fonz” Winkler.


