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Geachte lezers,

In dit nummer van FilmFun gedenken we onze 
geliefde Chef de Bureau, publicist en vormgever 
Bram Reijnhoudt die op 6 juni j.l. op 89 jarige 
leeftijd overleed. Bram was een cine-connaisseur 
par excellence en een onvermoeibare film-
promotor in de breedste zin van het woord 
met een grote voorliefde voor zijn helden; Stan 
Laurel en Oliver Hardy. Zijn autoriteit op 
dit gebied was onbetwist waarbij geen enkel 
uitzonderlijk detail aan zijn aandacht ontsnapte. 

Om niet teveel in polemieken verzeild te 
raken met andere experts voerde Bram zo nu 
en dan de ‘nomme de plume’ Hille Tymstra. De 
laatste keer dat Bram de pen ter hand nam was 
dat, significant genoeg, voor een stuk over zijn 
vroegste fascinatie voor film in het na-oorlogse 
Zeeland waar hij opgroeide.
(zie FilmFun nr. 87)

Je kon Bram bij voorkeur tot in de late 
avonduren opbellen als hij aan de layout van 
Blotto of Filmfun zat te werken of een curieuze 
film bekeek. Ik bewaar goede herinneringen aan 
zijn gebromde maar geamuseerde commentaren 
op de kopij die hij onder ogen kreeg. Hieronder 
bij wijze van eerbetoon aan Bram een aan Noël 
Coward toegeschreven lofdicht op ‘the boys’ dat 
ondergetekende ooit declameerde op een L&H-

Gala in Tuschinsky met Bram als onverstoorbare 
‘Grand Sheik’ in de nekloge. Hoewel het hier 
een niet door hem geautoriseerd pastiche betrof 
kon het zijn goedkeuring alsnog wegdragen.

The two gents I’ve seen
One fat and one lean
In countless grotesque photoplays
Were both subtle and rude
With a size magnitude
For pranks to amuse and amaze

We know that these guys
Were like kids in disguise
For them the world was a playground
By wearing their hats
As a bowler for brats
With a wit just precise and profound

A pratfall galore
That one’s asking for more
Prolongued conflict and endless jeopardy
I will die of pure laughter
Straight to the hereafter
In praise of the great Laurel & Hardy

Michael Helmerhorst

IN MEMORIAM BRAM REIJNHOUDT
(1932/2021)
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Leven is vakantie van de dood. Die ‘vakantie’ vulde Bram Reijnhoudt 
voor een groot deel met de bestudering van en het publiceren over het 
oeuvre van twee filmkomieken: een corpulente Amerikaan genaamd 
Oliver Hardy en een in een lichtere gewichtsklasse vallende Brit Stanley 
Jefferson, oftewel Stan Laurel. Bram deed dat op bijna wetenschappelijke 
manier, hij nam alles over het duo Laurel & Hardy uiterst serieus, geen 
détail was hem te triviaal. Tegelijkertijd relativeerde hij het belang van 
eigen werk en kon hij er tijdens Laurel en Hardy-‘conventies’ zelfs 
bijzitten met een gezicht van iemand die per ongeluk de verkeerde 
feestzaal binnen liep. Terwijl er niemand is, zeker in Nederland niet, die 
meer wist van alles wat met Laurel & Hardy van doen heeft dan Bram. 

Hij stond dan ook op een hoge plek in de hiërarchie van de 
internationale Laurel & Hardy liefhebbersvereniging Sons of the Desert. 
Terecht, Bram was een erkend autoriteit onder Laurel & Hardy-buffs 
over de hele wereld. 

Dat door hem zelf afvlakken van zijn altijd van hoog niveau zijnde 
bijdragen aan de L&H-kunde ging zelfs zover dat hij zijn brijante boek 
over leven en werk van ‘de jongens’ gewoon Het zoveelste Laurel en 
Hardy-boek noemde. Met een knipoog voegde hij de ondertitel toe: ‘Niet 
het beste maar wel het betere boek’. Dat dan weer wel. 

Decennialang maakte Bram in z’n eentje als hoofdredacteur en 
uitgever het alom gewaardeerde L&H-fanzine Blotto. In een hospice in 
Hilversum, wetende dat zijn tijd er op zat, was hij er nog mee bezig. In 
1994-1995 voerde hij samen met Egbert Barten en Mark van den Tempel 
de redactie van het viermaal per jaar verschijnende Tijdschrift voor 
Film- en Filmgeschiedenis Flashback, een haast literair blad dat startte 
met een ‘aanloopsubsidie’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Met slechts 250 abonnees moest Flashback al na het vierde 
nummer stoppen, omdat ‘filmminnend’ Nederland het liet afweten. 
Kennelijk waren de essays in het blad van een te hoge kwaliteit. 

Omdat ondergetekende zich permitteerde om zo nu en dan eens wat te 
publiceren over Laurel & Hardy, hadden we van tijd tot tijd contact. Niet 
alleen via de telefoon en handgeschreven papieren brieven en later via 
e-mail, ook ‘in person’. Hoewel Bram zijn Hilversumse appartement niet 
graag verliet mocht ik hem wel als het hem schikte komen ophalen met de 
auto en zakten we neer op het terras van De Generaal in Baarn. Daar liet 
hij zich de garnalenkroketten en een Duveltje goed smaken en hadden we 
het over film en Laurel & Hardy in het bijzonder. Die gesprekken maakte 
me nederig: Bram wist zoveel… 

Kort voor zijn overlijden kreeg ik een korte e-mail van hem: ‘Bedankt 
voor je vriendschap.’ Ach, lieve dappere Zeeuw, had ik maar een betere 
vriend voor je geweest.

Thomas Leeflang

film fun #89
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Een proefschrift en een nawoord

Door Peter Cuijpers

Hier volgt eerst onverkort de vertaalde 
Summary van het proefschrift Sprekende films, 
de komst van de geluidsfilm in Nederland, 
1928-1933 van Karel Dibbets. Het werd aan 
de Universiteit van Amsterdam verdedigd in 
1993 en uitgegeven door Otto Cramwinckel 
Uitgever. Omdat de komst van de geluidsfilm 
heel goed past in de nostalgische terugblikken 
van FilmFun naar het filmwezen in ons land, 
leek het ons een goed idee de hoofdpunten van 
die mijlpaal in de woorden van Karel Dibbets 
op deze digitale manier te memoreren, juist 
nu het bioscoopwezen opnieuw een radicale 
omwenteling doormaakt. Meer daarover in mijn 
Nawoord in 2021. Voordien voeg ik enkele 
illustratieve voetnoten met teksten uit andere 
bronnen [*] toe.

Samenvatting ‘Sprekende films’ (1993)

Tussen 1928 en 1933 verwezenlijkte de Europese 
filmindustrie de overgang van stomme film naar 
geluidsfilm. Deze studie onderzoekt dit proces 
in Nederland. Welk effect had de internationale 
verspreiding van deze nieuwe technologie in ons 
land? En wat was de bijdrage van Nederland aan 
dit internationale innovatieproces? De nadruk 

ligt minder op de technologie 
dan op de receptie, de 
problemen die ontstonden en 
de oplossingen die werden 
ontwikkeld. Dit is niet zo 
maar weer een succesverhaal, 
zo legt hoofdstuk 1 uit. De 
komst van de geluidsfilm 
wordt beschreven als een 
arena waarin werd gevochten 
om de richting, de snelheid, de 
betekenis en de controle van 
de technologie.

De eerste demonstraties 
van geluid-op-film werden 
in Den Haag gegeven in 
1927 en 1928. Deze publieke 
presentaties maakten deel 
uit van een breder plan om 
potentiële investeerders in de 
nieuwe techniek en patenten 
te vinden. Sinds 1926 maakte 
Nederlands ‘durfkapitaal’ deel 
uit van de ontwikkeling van 
diverse geluidsfilm-patenten 
in Duitsland, waarvan er één 
belangrijk zou blijken: het 
project van Heinrich Küchen-
meister. Hoofdstuk 2 laat 
zien hoe Nederlands kapitaal 
al vroeg bij deze Europese 
innovatie betrokken was. 

sprekende films in nederland

Picture Show (april 1929), de Russische Olga Baclanova 
in Forgotten faces (USA) uit 1928. De stomme film leefde 

nog in volle glorie.

index



6 juli 2021film fun #89

Küchenmeister’s Internationale Maatschappij 
voor Sprekende Films NV uit 1927 en de 
relatie hiervan met een netwerk van banken in 
Amsterdam speelde een grote rol in de volgende 
ontwikkelingen. [*1]

Door de import van Amerikaanse speelfilms 
met synchroon geluid kwam de geluidsfilm naar 
Europa in het seizoen 1928-1929. In Nederland 
was het een initiatief van de innovatieve 
distributeur Loet C. Barnstijn. Hij organiseerde 
de eerste vertoningen in maart 1930 en gebruikte 
daarbij luidsprekers en versterkers van Philips. 
Barnstijn had Philips overgehaald zijn systeem 
van geluid-op-plaat te steunen, de Loetafoon. 

Van zijn kant behandelde Philips ons land als 
proeftuin. De combinatie Philips-Barnstijn was 
behoorlijk succesvol, toont hoofdstuk 3, want er 
werden veel installaties aan Nederlandse theaters 
verkocht. Hoewel de Nederlandse exploitanten 
tot de laatsten in Europa behoorden die met 
geluidsfilms kwamen, waren ze de eersten die in 
1933 allemáál op geluid waren overgegaan. [*2]

De verspreiding van de geluidsfaciliteit over de 

theaters wordt in hoofdstuk 4 nader bestudeerd. 
Het geluid veranderde niet alleen de film, 

maar ook de filmpresentatie en zijn relatie 
met het publiek. Films kwamen nu niet meer 
naar de theaters als halfproducten, maar als 
voltooide producten. Ze hadden geen muzikale 
begeleiding ter plekke door een orkestje meer 
nodig, maar vormden op zichzelf de gehele 
show. Dit was het einde van de cinema als 
een multimedia show met levend vermaak. 
Geluidseffecten en muziek, tot dan aparte 
onderdelen van de bioscoopervaring, hoorden 
nu tot het filmnarratief zelf. [*3]

Ook de in 1926 aangenomen Bioscoopwet 
maakt dit duidelijk. Deze maakte onderscheid 
tussen de stomme films zelf en hun vertoning. 
Terwijl de films onder toezicht stonden van de 
rijksfilmkeuring, hadden de gemeentebesturen 
de supervisie over de bioscopen. Toen echter 
de nieuwe technologie de productie van 
films verplaatste van het filmtheater naar de 
filmstudio, werd de controle van het geluid 
eveneens van decentraal naar centraal verlegd. 
Hierover werd tot op het hoogste niveau van 
politiek en parlement gediscussieerd.

Het innovatieproces was niet een passieve 
adaptatie van een nieuwe technologie. Er kwam 
in heel Europa veel lokale weerstand tegen, 
vooral vanuit de theaters, en veroorzaakte een 
internationale crisis in de branche. De econo-
mische concurrentie was slechts één element 
in dit proces. Ook de culturele factor bleek 
een aanzienlijke barrière. Het Nederlandse 
publiek begreep de taal van de Amerikaanse 
producties niet en gaf de voorkeur aan Duits 
gesproken geluidsfilms. Het duurde een aantal 

jaren voordat men de diverse technieken van 
ondertiteling onder de knie had. 

Nasynchronisatie is in Nederland niet meer 
gebruikt, na een aantal mislukte experimenten. 
Vanuit intellectuele kring werd door sommigen 
gewaarschuwd dat buitenlandse films de 
nationale identiteit bedreigden. Sommige 
filmcritici protesteerden dat het geluid het 
primaat van het beeld zou ondermijnen. Ook 
was er verzet vanuit de bioscooporkesten, waar 
nu juist tijdens een economische recessie banen 
verdwenen.

In hoofdstuk 5 wordt het verhaal over 
Küchenmeister vervolgd. Sprekende Films 
NV werd een van de belangrijke spelers in het 
internationale innovatieproces. De NV steunde 
de oprichting van het Ton-Bild Syndikat AG 
(Tobis) in augustus 1928 en kreeg daarin spoedig 
een meerderheidsbelang. Ze vormde in maart 
1929 tevens een kartel met het bedrijf Klangfilm, 
waardoor de belangrijkste Europese patenten 
in één hand kwamen. Het was deze combinatie, 
Tobis-Klangfilm, die de strijd aanging met de 
Amerikaanse concurrenten, in het bijzonder 
Western Electric. Dit resulteerde in de Parijse 

Uit Hollywood as it really is (1930) van E. Debries: 
making a ‘talkie’ in the mountains.

Nog een foto uit Debries (1930): zes dames doen 
auditie.



7 juli 2021film fun #89

overeenkomst van juli 1930, waarin een kartel 
werd gevormd dat de hele wereld bestreek. 

Sprekende Films NV richtte voor het eind van 
1929 filmstudio’s in, in Berlijn, Parijs en Londen, 
in serieuze concurrentie met Hollywood en 
de Ufa. De NV prefereerde een internationale 
identiteit en een meertalige filmproductie om de 
taalverschillen te overbruggen. Eigenlijk werd 
Sprekende Films NV het eerste productiebedrijf 
van Europees formaat sinds de ondergang van 
Pathé in 1915.

Terwijl Küchenmeister’s Sprekende Films 
NV een succes was, werd Küchenmeister’s 
Accoustiek NV een slachtoffer van de 
Depressie. De oprichting van Accoustiek, 
in mei 1929, had op de Amsterdamse beurs 
een sensatie veroorzaakt, maar na de krach 
in Wall Street ging het aandeel onderuit en in 
1932 moest alles worden gereorganiseerd. De 
naam van Sprekende Films werd veranderd 
in Internationale Tobis NV (Intertobis). De 
aandelen daarvan werden in 1935 in het geheim 
verkocht aan een Duitse stroman van het 
naziregiem: Max Winkler van Cautio GmbH.

Het bewind wilde een volledige controle 
van Tobis. Het hoofdkantoor bleef echter in 
Amsterdam gevestigd, om in de jaren ’30 als 
frontkantoor voor de Duitse filmexport te 
fungeren.
Philips NV had een directe invloed op de 
omschakeling op de thuismarkt, maar speelde 
op Europees niveau slechts een ondergeschikte 
rol, zo wordt in hoofdstuk 6 beschreven. De 
NV werd door buitenlandse partijen dringend 
gevraagd aan de innovaties mee te doen, maar ze 
bleef liever zelfstandig. Wel ontwikkelde Philips 
vanaf 1933 een eigen serie projectoren voor 
geluidsfilms en voorts een electromechanisch 
opname-apparaat, het Philips-Miller systeem, 
dat vanaf 1937 in radio- en andere studio’s werd 
gebruikt.

Een ‘Loetafoon’: het geluid via 
grammofoonplaten synchroon afgespeeld. [Uit 
J.M.F. van de Ven, Film, 1946.]

De dominantie van buitenlandse films in de 
Nederlandse bioscopen leidde op een gegeven 
moment tot het besef dat er geen films in de 
eigen taal bestonden, met als gevolg een opleving 
in de productie daarvan vanaf 1934. [*4] 

Hoofdstuk 7 behandelt niet alleen het 
debat over de toekomst van de nationale 
filmproductie, maar ook de vroege geluidsfilms 
zelf, vooral de eerste industriële productie, 
Philips Radio (1931), door Joris Ivens en Lou 
Lichtveld, en de eerste speelfilm, Terra Nova 
(1932), van Gerard Rutten, een film die de 
theaters nooit heeft gehaald. Hoofdstuk 8 
geeft een case study van een rooms katholiek 
filmbedrijf, Internationale Eidophon NV, 
opgericht door B.J. Brenninkmeyer en andere 

1946
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rijke katholieken in Nederland. Eidophon 
beoogde de oprichting van een internationale 
filmstudio met steun van de Nederlandse bis-
schoppen en paus Pius IX. Er werden slechts 
twee films gerealiseerd, Das Meer ruft (1933) en 
Das Lied der schwarzen Berge (1933), beide ge-
produceerd in Duitsland.

Het kritische discours over geluidsfilms 
wordt besproken in hoofdstuk 9. Aanvankelijk 
heerste scepsis. De eerste modernistische 
criticus die het nieuwe expressiemiddel 
toejuichte was de schrijver en componist Lou 
Lichtveld. De meeste critici van de avant-
garde zagen het zwijgen als de essentie van de 
cinema. Ze vochten ook om de film als een 
onafhankelijke kunstvorm erkend te krijgen. 
[*5] Ze begrepen echter niet dat de nieuwe 
technologie evenééns bijdroeg aan de autonomie 
van de film, door de film onafhankelijk te 
maken van lokale vertoningscondities en de 
controle over het geluidsaspect over te hevelen 
van de theaterexploitant naar de filmmaker. De 
tijdgenoten konden die paradox niet oplossen.

Sommigen hielden de idealen van de zwijgende 
film nog levend in de sprekende periode en 
herinnerden zich de zwijgende era als een 
verloren paradijs.

Tot zover de samenvatting van het proefschrift 
door Karel Dibbets zelf. De handelseditie 
ervan door Otto Cramwinckel Uitgever telt 
circa 45 illustraties, waaronder portretten 
van hoofdpersonen, zoals Küchenmeister en 
Barnstijn. De hierna volgende voetnoten zijn 
dan ook niet bedoeld om de documentatie aan 
te vullen, maar slechts om sommige puntjes wat 
extra nadruk te geven en om enkele stemmen 
uit het verleden nog even aan het woord te laten 
komen.

*1 Heinrich Küchenmeister
Deze uitvinder en entrepreneur was bij mij 
onder de radar gebleven tot ik hem in de 
Skarabee Facsimile (1975, p. 56) van Cinema 
& Theater aantrof. Dit populair en goedkoop 
weekblad verscheen van 1921 tot 1944 en had 
in 1928 pardoes een heel interview met hem 
over de sprekende film, ondertekend door 
Eric W. Het verhaal is vooral een technische 
uiteenzetting, maar zo bijzonder helder, dat ik 
de tekst graag uit het archief tevoorschijn haal:

Met ‘borstbeeld’ van Heinrich I. Küchenmeister 
(1893-1971). Later kwam zijn Ultraphoon bij 
Telefunken uit. Uit Film & Theater, 1928.

film fun #89
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Op de I.T.F. in Den Haag werd een dezer dagen 
een demonstratie gegeven met het nieuwste 
wonder der techniek, namelijk ’de sprekende 
film’. Laat ik er direct aan toevoegen dat deze 
eerste demonstratie in ons land als zeer geslaagd 
mag gelden.

Op het gebied van ‘sprekende film’ bestaan 
verschillende systemen, onder andere Movieton, 
Vitaphon, Tri-Ergon en Küchenmeister. Het 
systeem Tri-Ergon is wel het oudste, reeds in 
1918 deden de drie uitvinders: Joseph Massolle, 
Hans Vogt en Dr. Jo Engl, van zich spreken. Het 
grote nadeel van Tri-Ergon is echter, dat men 
voor de projectie en geluidsweergave geen in alle 
theaters bruikbare normaal-film kan gebruiken.

Het door Fox geëxploiteerde Movieton-systeem 
had meer resultaten. Het laatste bericht uit 
Amerika ontvangen meldt, dat het bekende 
filmtheater Carthay-Circle te Los Angeles thans 
het ‘journaal’ op sprekende film (Movieton) 
vertoont en binnenkort de grote speelfilm Street 
angel onder regie van Frank Borzage eveneens 
als sprekende film zal vertonen.

In een gesprek dat ik met de heer Heinrich I. 
Küchenmeister had, deelde hij mij het volgende 
mede. Ik ben in uw land niet een geheel 
onbekende. De spreekmachine Ultraphoon is 
namelijk ook mijn uitvinding. Gelooft u maar 
niet dat de technische middelen van de film reeds 
uitgeput zijn. De bioscooptheaters geven in hun 
tegenwoordige programma’s slechts een deel van 
wat bereikbaar zal blijken. 

Het probleem der sprekende film is nu tot een 
oplossing gebracht en wat nog meer wil zeggen: 
tot een praktische en eenvoudige oplossing. 
Vele uitvinders voor mij hebben reeds aan de 

verwezenlijking van dit vraagstuk gewerkt. 
Daarbij gingen zij echter van geheel andere 

principes uit. Ten dele werden wel oplossingen 
gevonden, doch deze hadden weinig praktische 
waarde. Er werden bijv. abnormaal brede films 
gebruikt of ook wel twee films, een voor het 
beeld en een voor het geluid. Ook heeft men wel 
eens film en grammofoonplaat gecombineerd. 

Bij de abnormaal brede film is het bezwaar, 
dat naast moeilijke bediening, 40 tot 45% meer 
filmmateriaal nodig is en daardoor hogere 
onkosten ontstaan, welke bij twee films zelfs 
verdubbeld worden. Ook moeten de bioscoop-
theaters een extra projectie-toestel aanschaffen. 

Al deze extra onkosten vervallen bij mijn 
systeem.

Indien film en grammofoonplaat gecombineerd 
worden, gaat het synchronisme tussen beeld en 
toon absoluut verloren, zodra de film beschadigd 
wordt, hetgeen immers nog al eens geschiedt.

Bij mijn systeem is met alle praktische 
noodzakelijkheden van te voren rekening 
gehouden. Zij kan in weinige uren aan ieder 
normaal projectie-apparaat aangebracht worden. 
Een bijzonder operateur is niet nodig, de gewone 
operateur of ook zelfs een leek kan het apparaat 
zonder enige moeite bedienen. U wil gaarna 
weten hoe de technische gang bij de opname en 
weergave van de sprekende films is?

Met behulp van een microfoon worden muziek 
en het gesproken woord, kortom alle geluiden, 
te samen met het beeld door de fotografische 
camera op het beeld vastgelegd. 

De in een stroomkring opgenomen microfoon 
geeft, evenals bij de telefonie of de radio, de 
opgevangen geluidsgolven electrisch door aan 

een lampversterker. Achter de versterker is een 
gloeilamp geschakeld, welker licht nu in een 
ritme overeenkomende met de oorspronkelijke 
geluidsgolven, telkens onderbroken wordt. 

Deze zeer snelle onderbrekingen zijn voor 
het oog niet waarneembaar. Wel kan men 
deze lichtflikkeringen fotografisch vastleggen 
op de voorbijdraaiende film, waarop zij dan 
te voorschijn komen als afwisselende lichte en 
donkere strepen, vlak naast het fotografische 
filmbeeld.
Dit is in grove trekken de ‘opname’ van de 
sprekende film. Om deze weer te geven wordt 
een gewoon film projectie-apparaat gebruikt, 
waaraan bovendien een electrische gloeilamp 
met een daarbij behorend optisch lenzensysteem 
is aangebracht.

Dit lenzensyeem bevindt zich juist daar, waar 
naast het gewone filmbeeld de lichte en donkere 
strepen (de geluidsfoto’s) in snel tempo voorbij 
draaien. De afwisseling van lichte en donkere 
streepjes maakt nu dat licht van de gloeilamp 
nu eens sterker, dan weer zwakker wordt 
doorgelaten naar een zeer eigenaardig orgaan, 
namelijk: de zogenaamde lichtgevoelige cel.

Dit laatste orgaan bevindt zich wederom in 
een stroomkring. Zijn eigenaardigheid bestaat 
hierin, dat het zo lang er geen licht op valt, de 
electrische stroom niet doorlaat, zodra het belicht 
wordt.
Het is nu begrijpelijk dat de snelle afwisseling 
van donker en licht in de stroomkring van de 
lichtgevoelige cel ritmische stroomstoten geeft, 
welker ritme weer precies overeenkomt met dat 
van de opgenomen geluiden. Deze ritmische 

index
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stroomstoten worden daarop versterkt tot zij 
een of meer luidsprekers doen in ’t werk stellen 
en zo aan de hoorder dezelfde geluidsgolven 
doorgeven, welke vroeger door de microfoon 
werden opgevangen.

Wat de toekomst der sprekende film betreft, de 
mogelijkheden zijn thans nog niet te overzien. 
De proef op de I.T.F. toonde echter dat deze 
geluidvoortbrenging zeker in het journaal zeer 
geschikt is. De welkomstrede door de heer Adolf 
Engers (op het witte doek) gehouden, was wat 
geluidweergave betreft volmaakt. Wij moeten 
de heer Küchenmeister dankbaar zijn voor deze 
uitvinding. [Eric W.]

Het klinkt misschien als een tamelijk eenvoudig 
procedé, als het eenmaal bedacht is en helder 
kan worden uitgelegd, maar er komen diverse 
technische hoogstandjes en evenzovele patenten 
bij kijken. Vermoedelijk heeft de interviewer 
beschikt over een goed persbericht, maar 
hij verdient alle lof. Het is niet toevallig dat 
Küchenmeister en zijn firma’s en apparaten 
in het register bij het proefschrift van Karel 
Dibbets maar liefst 140 keer worden genoemd, 
en bijvoorbeeld Western Electric slechts 16 keer.

*2 Loet C. Barnstijn

Al in de periode van de zwijgende film 
was het bioscoopbedrijf big business. Een 
Nederlander die zich op een Amerikaanse 
manier opwerkte van bezitter ener bioscoop tot 
een magnaat, die zich met alle onderdelen van 
het proces bemoeide, was Loet C. Barnstijn, 
die in Rotterdam begon als bioscoopexploitant 
(hij verkocht deze later aan Tuschinski) 
en betrokken was bij de oprichting van de 
Bioscoopbond in 1918. Daarna werd hij vooral 
verhuurder, importeur en producent van films.

Over zijn ‘Filmstad’ in Wassenaar staat een 
mooi artikel van Bram Reijnhoudt in FilmFun 
63.

Barnstijn (links), ca 1935.

The jazz singer 
(1927) met Al Jolson 
(Asa Yoelson uit 
Litouwen),
de eerste 
wereldberoemde 
sprekende film (deels 
nog zwijgend), over 
een joodse jongen 
die blackface moet 
gaan om te kunnen 
zingen.
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In het jubileumboek 100 jaar Branchevereniging 
van bioscopen in Nederland (2018) heeft 
Barnstijn een eigen hoofdstuk. Rommy Alders, 
de auteur, noemt hem daar de eerste en ook 
enige filmtycoon van Nederland. Hij financierde 
De Jantjes (1934) en produceerde ook zelf 
enkele Nederlandse speelfilms. In de oorlog 
verloor hij zijn gehele imperium - zelf verbleef 
hij toen in de USA - en hij overleed in 1953, als 
Amerikaan, in New York. Mooi materiaal voor 
een biografie!

Kraan voor de camera van Loet Barnstijns 
‘Filmstad’ (ca 1935). De naam van de studio 
staat pontificaal op de arm van de hijskraan.

Het was deze Loet 
(Cohen) Barnstijn die 
zich bemoeide met 
de invoering van de 
geluidsfilm in ons land 
door zijn Loetafoon te 
promoten. Dit systeem 
met grammofoonplaten, 
ontwikkeld door 
Philips, werd 
uiteindelijk niet de 
norm, maar had in ons 
eigen land aanvankelijk 
veel succes.

Het volk had behoefte 
aan vermaak, dat is altijd 
zo geweest. Degenen 
die rond 1930 de juiste 
strategische keuzes 
hebben gemaakt, zoals 
de big five filmstudio’s 
in Hollywood, die door 
Amerikaanse Barnstijns 
zoals Warner, Zukor 
en Goldwyn werden 
geleid, kregen daarmee 
commercieel goud in de 
handen.

De toevoeging van 
geluid aan het medium was een profijtelijke 
ingreep, zo begreep de commercie onmiddellijk, 
maar zorgde in een economisch toch al moeilijke 
periode voor grote financiële problemen, vooral 
in de onzekere beginjaren die Dibbets behandelt 
in zijn proefschrift. Aan de technische kant 
ging het om de apparatuur voor opnemen en 

vertonen, met de bijbehorende kosten, waarbij 
het voor de producenten noodzakelijk was een 
verantwoord evenwicht te vinden tussen die 
investeringen en de zekerheid dat er voldoende 
theaters zouden zijn die de films konden 
projecteren. De relatie tussen theaterketens en 
producenten/distributeurs werd daardoor nog 
inniger dan in de zwijgende periode. Er zijn vele 

De film en haar mogelijkheden (L.J. Jordaan, 1935).
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zwakke broeders gesneuveld.

* 3 De aanpassing van de bioscopen

Nederland had in 1929 ongeveer 280 vaste bio-
scopen, maar internationaal gezien was dat een 
schijntje. Duitsland had er 4300 (in 1927), de 
USA maar liefst 23.000. Wereldwijd gingen er 
honderden miljoenen dollars om in de branche 
- ook Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië 
telden nog zwaar mee - en in die context was de 
Loetafoon slechts een voetnoot. Maar Barnstijn 
behoorde tot degenen die ‘in het groot’ dachten.

Zoals gezegd, de overgang naar theaters met 
geluid was een kolossale operatie, beginnend 
tijdens de Depressie. In de USA bijvoorbeeld 
waren er in 1928 pas 800 van zulke bioscopen, 
in 1930 al 8800, en 13.000 in 1931, maar pas in 
1942-1945 waren het er meer dan 20.000. Zo 
groot als in 1929 (23.344) is het aantal bioscopen 
nooit meer geworden. In de cabines en de zalen 
moest geluids-apparatuur worden ingebouwd, 
maar tegelijk verdwenen de musici en het 
variété. Natuurlijk waren er kinderziekten en 
aanloopproblemen bij de vleet, maar uiteindelijk 
was het publiek de grote winnaar.

Peter Cuijpers

Den Haag, 1928. Tooneel-attracties.

In de volgende FilmFun:
deel 2
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Jerry Fairbank’s  Popular Science in Technicolor

Door Michael Helmerhorst

Inhakend op de immens populaire ‘do it 
yourself’ magazines uit de 50-er jaren waarin 
de verstokte huis- tuin en keukenuitvinder zich 
kon verlustigen aan de verworvenheden van het 
atoomtijdperk, produceerde Jerry Fairbanks 
(1904/1995) een serie kleurrijke doorkijkjes 
naar de ‘shape of things to come’. Fairbanks 
visioenen verhielden zich tot de grauwe 
werkelijkheid als de fel-gekleurde omslagen 
van ‘Popular Mechanics’ tot de no-nonsense 
zw/w pagina’s boordevol nuttige tips voor de 
verstokte knutselaar. Fairbanks korte films 
werden vintage materiaal dat zeer sporadisch 
te koop werd aangeboden in de ‘Big Reel’ dat, 
nog voor deze onvolprezen prijscourant op de 
deurmat viel, reeds voor goed geld van eigenaar 
was verwisseld.
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In 2015 had ik het geluk om voor slechts 3 
dollar een compilatie van Popular Science-
items op dvd te bemachtigen uit de handel 
van een straatverkoper in San Francisco. Dit 
retrospectief is ingedeeld in 4 hoofdstukken: 
Planes, Trains & Automobiles, Things to Come, 
Home of the Future en Wacky Gizmo’s & 
Gadgets. Wat de voertuigen betreft is het meteen 
raak met super de luxe silver streak-treinen 
als ware het vliegtuigen op wielen. De door 
Northrop voor de luchtmacht ontwikkelde 
‘vliegende vleugel’ is hier aangepast voor de 
burgerluchtvaart. Een luchtschip met zoveel 
extra beenruimte dat men over de dekken kan 
flaneren. “Air travellers can look down at mere 
earthlings from the observation deck plastic 
windows.”

tekst gaat door op
pagina 15
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Naast aerodynamisch vormgegeven futuristiche 
vehikels die over de zonovergoten snelwegen 
vlieden, krijgt de geharde crimineel (type: 
Dillinger) te maken met een gepantserd mobiel 
jailhouse van de Illinois State Police. Wanneer 
dit gevaarte op de stoep van de ‘hideout’ 

verschijnt is de outlaw compleet kansloos. 
Dit voertuig is uitgerust met een telescopische 
schietkoepel en bevat naast isolatiecellen, 
een ballistisch en dactyloscopisch labo, een 

leugendetector en 1e hulp-post. Volgens de 
commentaar stem: “The speedy judgement of 
justice”

Onder het motto: “The public quickly accepts  
all the miracle that science provides” kijken we 
blijmoedig naar de geboorte van de televisie 
met als bijproducten de bizarre make-up voor 
omroepsters en talking heads ontwikkeld door 
Max Factor.

Het frozen TV-dinner, een afgeleide van de 
prepaired airline-snacks, wordt aangeprezen als 
‘atomic age meals’. “Science finally has cooked 
up a new idea that everyone can appreciate 
and that mother will liberate from her kitchen-
labor.”

We staan versteld van de reken-snelheid van 
een op de UCLA-Universiteit ontwikkelde 
mechanische computer die geinspireerd lijkt 
op een tafelvoetbalspel. “This smart device 
can calculate almost anything from the 4th 
dimension to the family-budget.”

film fun #89
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Jammer genoeg daalt het niveau van de 
‘novelties’ in de Gizmo-sectie tot flauwe 
grappen. Wat te denken van een ‘haargroei-
atomizer’voor kalende heren of een als jerrycan 
vermomde survival-kit voor hardnekkige lifters? 
Meligheid krijgt gaandeweg de overhand net 
als Fairbanks andere succes-serie ‘Speaking 
of Animals’ waarin dieren worden voorzien 
van geanimeerde praat-mondjes met dito 
teksten. Dit format werd overigens jaren later 
door André van Duin weer uit de motteballen 
gehaald. Op het gebied van welbespraakte 
beesten is er maar 1 onovertroffen animatiefilm: 
‘Creature Comforts’ van de Aardman-studio 
Maar ik dwaal af!

Fairbank’s bijdrage aan de popularisering van 
technische innovaties in Hollywood-verpakking 
was verre van accuraat voor de werkelijke 
ontwikkeling van toegepaste
wetenschap maar bovenal representatief voor 
het naoorlogse optimisme in Amerika.

Michael Helmerhorst
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Door Thomas Leeflang

‘De wieg van de film stond in een kermistent 
en in die wieg lag een komiek.’ Aldus Dick 
van Swol, in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw programmeur en publiciteitschef van het 
Tuschinski-concern. De filmklucht is dan ook 
een genre dat internationaal goed kon en kan 
worden geëxploiteerd. Eskimo’s lachen net zo 
uitbundig om Chaplin als leden van een Nuba-
stam in Soedan. Deze keer het komische genie 
Karl Valentin.

In de jaren tachtig en negentig woonde ik tal van 
hoorcolleges en retrospectieve voorstellingen 
bij met thema’s als ‘de avantgardistische 
komische film’ of ‘de vrouwonvriendelijke 
rollen in de films van Alfred Hitchcock’. Altijd 
drukbezocht, altijd interessant en altijd meer 
dan leuk. Wijlen dr. Nico Brederoo beleed 
bijvoorbeeld op een inspirerende manier aan de 

Universiteit van Amsterdam zijn liefde voor de 
Franse filmregisseur en -komiek Jacques Tati 
(1908-1982). Er bestond immers méér dan al 
dat Hollywood-spul. Een ander hoorcollege 
dat me nog bijstaat werd in Utrecht gegeven 
door dr. Helmut J. Lethen. Ik ben hem er nog 
steeds dankbaar voor dat hij op 24 maart 1992 
in Utrecht de Duitse theater- en filmkomiek  
- en regisseur  - Ludwig Fey ‘Karl’ Valentin 
(1882-1948), kortweg Karl Valentin, bij zijn 
studenten introduceerde. Van 1913 tot aan zijn 
dood vormden Karl Valentin en Liesl Karlstadt 
(1892-1960) een komisch duo, aanvankelijk 
in cabarets en op toneel, maar al gauw ook in 
korte filmkluchten. Valentin was een lange 
broodmagere man, Karlstadt een corpulente 
soubrette. Alleen al dat fysieke contrast werkte 
menigeen op de lachspieren.

Valentin & Karlstadt deden als Münchener 
humoristen van 1913 tot 1939 mee in ruim 
vijftig filmkluchten, waarvan er negenentwintig 
zijn geconserveerd. De eerste twee, onder regie 
van de Duitse filmpionier Peter Ostermayr 
(1882-1967), waren Karl Valentins Hochzeit en 
Der neue Schreibtisch, lang geleden  - nog in 
de zwart/wit-periode  - uitgezonden door de 
VPRO, samen met de langere film Mysterien 
eines Frisiersalons, geregisseerd door Bertolt 
Brecht en Erich Engel.

Tijdens dr. Lethens college in Utrecht werden 
vier Valentin & Karlstadt-films vertoond: Der 
neue Schreibtisch (1913/1914), Orchesterprobe 
(1933), Der Firmling (1934) en Die Erbschaft 
(1936). Tijdens de discussie na de voorstelling 

Karl 
Valentin
‘Jedes Ding hat drei Seiten, eine positive, eine 
negative und eine Komische.’
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kwamen de studenten tot de conclusie dat 
Valentin & Karlstadt als filmhumoristen niet 
onderdeden voor Laurel & Hardy en evenmin 
voor Charles Chaplin, Buster Keaton en Harold 
Lloyd. Sommigen meenden in hun enthousiasme 
dat Valentin leuker is dan Chaplin.

In Der neue Schreibtisch zaagt Valentin, ernstig 
metend en observerend telkens iets teveel van de 
poten van zijn wiebelende schrijftafel af. Aan het 

eind van de tweeakter zit Valentin op de grond, 
op zijn lange magere benen rust het tafelblad, de 
zitting van de stoel (waarvan hij de poten ook 
maar afzaagde) ligt ook op de vloer. Het hele 
door Valentin veroorzaakte aftakelingsproces 
van tafel en stoel is hilarisch. De toeschouwer 
krijgt de neiging hem de zaag af te pakken opdat 
de hele onderneming niet verder escaleert.
Twintig jaar later maakt Valentin 
Orchesterprobe. Daarin is hij een eigenzinnig 

orkestlid dat het aan de stok krijgt met de 
dirigent. Een Spike Jones- en Marx Brothers-
achtig uiterst komisch geheel waaruit blijkt 
dat Valentin ook overweg kon met het nieuwe 
medium geluidsfilm. In Der Firmling bezoeken 
Valentin & Karlstadt als vader en zoon, de 
‘vormeling’ Pepperl, een restaurant. Daar gaat 
alles mis en er worden absurde gesprekken 
gevoerd met de ober en de andere bezoekers.

In Der Erbschaft erfen Valentin & Karlstadt 
een slaapkamerameublement. Zij gooien met 
opgewekt gemoed alvast al hun oude spullen 
driehoog het raam uit. Als het nieuwe bed, 
de stoelen en de tafel arriveren, blijkt het een 
ameublement voor dwergen te zijn. Tragi-
komisch is de scène waarin Valentin, armoedig 
gekleed maar wel met bolhoed op, probeert of 
hij misschien toch in het bedje past.

Op de Viktualienmarkt in München staan 
standbeelden van Valentin & Karlstadt waarbij 
door fans elke dag verse bloemen worden 
gelegd. In de Isarturm in München is het 
Valentin-museum gevestigd. Een toegangsbewijs 
geeft recht het museum ‘von 11.01 bis 17.29 Uhr 
ununterbrochen zu besichtigen’. En: ‘99-jährige 
in Begleitung ihrer Eltern haben freien Einritt 
im Valentin-Musäum!’

In het museum zijn attributen van Karl Valentin, 
foto’s van zijn optredens als salonhumorist, 
fragmenten uit de Valentin & Karstadt-films, 
brieven en scenario’s, enzovoorts te zien. Een 
prachtige hier van harte aanbevolen expositie, 
komieken als Valentin & Karlstadt waardig. 
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Behalve visueel zijn de filmkluchten van 
Valentin & Karlstadt ook heel origineel door 
Karl Valentins teksten.

Die hebben een hoog absurdistisch gehalte. 
Zoals: ‘Toilettenfrau, die gut bürgerlich 
kochen kann, zum Kegelaufsetzen gesucht. 
Kaution kann gestellt werden.’ (‘Gevraagd, 
een toiletjuffrouw, die een goede burgerpot 
kan koken voor het opzetten van kegels. Een 
waarborg kan worden verlangd.’) Bertolt Brecht 
schreef over Karl Valentin: ‘Ik zie niet in, 
waarom Karl Valentin niet aan de grote Chaplin 
gelijkwaardig zou zijn. Tenzij men er teveel 
gewicht aan hecht dat hij Duitser is.’

De gedigitaliseerde Valentin-films zijn op 
dvd verkrijgbaar en op YouTube zijn gratis 
fragmenten van Valentin-films te zien. Gelet 
op het grote aantal ‘bezoekers’ bestaat er veel 
belangstelling voor. In Duitsland wordt, bij 
het bekijken van vroege kluchten van Buster 
Keaton, Charles Chaplin, Harold Lloyd en W.C. 
Fields nogal eens opgemerkt: ‘Das hat man ja 
dem Valentin geklaut!’.

Karl Valentin. Zelfs Toon Hermans is 
schatplichtig aan hem. Hermans’ biograaf 
Jacques Klöters: ‘Valentins monologen brachten 
Toon op ideeën, maar vooral zijn uiterlijk, zijn 
bizarre gestalte intrigeerde hem.’

Er bestaat geen schoonheid zonder wat 
eigenaardigs in de proporties. Dat gaat op 
voor Valentins fysiek en ook voor diens 
Amerikaanse collega en tijdgenoot Harry ‘Baby 

face’ Langdon (1884-1944). Een qua gestalte 
jongensachtige filmkomiek en ‘gag writer’ die 
dertig jaar na zijn dood door filmvorsers ‘de 
Carl Dreyer onder de clowns’ werd genoemd. 
Langdon had een bol babygezicht dat hij wit 
schminkte en à la Buster Keaton onder alle 
omstandigheden strak hield. Het was alsof hij 
een Japanse Noh-masker droeg waarachter z’n 
echte gezicht schuil ging. Vandaar dat bij Harry 
Langdon meer leegte heerst dan bijvoorbeeld 
bij Buster Keaton, die uiteindelijk nog zijn 
‘sprekende’ gazelleogen had.
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Aan Harry Langdon was niet veel af te zien, hij 
deed in zijn films eigenlijk niets, een saai maar 
kwetsbaar mannetje. Het lijkt of de dingen om 
hem heen geen indruk maken maar zo zit het 
niet. Alles grijpt hem juist zeer aan. Het duurt 
echter even voor het tot hem doordringt, hij 
reageert als het ware vertraagd, zoals het in de 
volksmond heet ‘het kwartje moet eerst vallen’. 
Er vallen bij Harry uiteindelijk zoveel kwartjes, 
dat hij niet in staat is zijn emoties te uiten.

Wie naar Langdon kijkt ziet een schijnbaar 
passieve acteur, een geniaal pantomimespeler 
met een meer dan trage ‘comedy’-stijl. Op het 
doek vindt zo goed als niets plaats, dat zijn 
films als ‘komisch’ werden en worden ervaren 
is op de keper beschouwd onterecht. Het is 
vergaand leedvermaak, de droefenis druipt er 
vanaf, er wordt toegekeken hoe een man met 
‘een verstandelijke beperking’ in de voor hem 
verwarrende wereld moet zien te overleven.
Kan het wreder?!

Thomas Leeflang
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Door Michael Helmerhorst EUROSPY

In een gestaag uitdijende filmverzameling 
manifesteren zich mettertijd verassende 
dwarsverbanden en doorkijkjes. Bij het onlangs 
door-struinen van een omvangrijke nalatenschap 
celluloid valt mijn oog op een blik met het 
opschrift: Rififi in Amsterdam. Bij nadere 
inspectie gaat het niet om het Nederlandse 
boevendrama van John Korporaal uit 1962, 
maar om een Italo-Spaans derivaat van de Rififi-
rage, Rififi ad Amsterdam (1966) onder regie 
van ene Terence Hathaway (geen familie van 
de Hollywood-veteraan Henry) alias Sergio 
Grieco. Hoewel de proloog zich afspeelt in 
de Amsterdamse havens, vanwege een partij 
diamanten, verplaatst de handeling zich rap naar 
de Keukenhof alwaar een geheim agent sneeft 
door een vanuit een fototoestel afgeschoten 
in curare gedoopt pijltje. De verftubes van 
een zondags-schilder blijken gaspatronen te 
bevatten, geheel in de traditie van vergezochte 
Bond-gadgets. Daarna zet de actie zich voort 
in Rotterdam waarbij natuurlijk de Euromast 
wordt aangedaan voor een geheimzinnige 
ontmoeting met deze of gene. 30 cigaretten, 
diverse whisky’s en een dozijn aaibare maar 
tot de tanden bewapende amazones verder, 

Rififi in Rotterdam
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begeeft de held Rex Munro (Roger Browne) van 
deze ‘travelogue-thriller’ zich via het Spaanse 
Algeciras naar de Franse Sahara om de finale te 
beleven op een nucleaire test-site. Tot zover een 
curieuze ‘Eurospy’-productie die niets te maken 
heeft met de klassieke ‘heist-film’ Du rififi chez 
les Hommes (1954) van Jules Dassin.

TRAMMELANT

Rififi betekent in het onderwereld-argot zoveel 
als: trammelant, gedonder of beter stront aan de 
knikker. Dassin zette de toon voor een nieuw 
subgenre, de ingenieuze inbraakfilm, die hij op 
zijn beurt weer min of meer had afgekeken van 

The Asphalt Jungle (1950) van John Huston en 
naar een Parijse setting had getransponeerd. Een 
nauwkeurig voorbereide en op puur teamwork 
gebaseerde bankroof werd in real time en in 
volstrekt stilzwijgen in beeld gebracht waarna 
het ‘milieu’ zelf de daders isoleert en tegen 
elkaar uitspeelt. Met Topkapi (1964) herhaalde 
Dassin de succesformule met verve afgezien van 
een hele trits Rififi-ripoff’s die zich in Tokyo, 
Panama en Rio afspelen. In Du Rififi chez les 
Femmes (1959) delen snoeiharde dominante 
dames de lakens uit.

DUISTER AMSTERDAM

De Nederlandse ‘Rififi in Adam’ was op zijn 
best een gezellige ‘ouwe jongens, krentebrood’ 
bijeenkomst van toneelacteurs op fotogenieke 
Mokumse lokaties. Niks mis mee, maar bij lange 
na geen policier van het zwaardere Gauloise-
niveau. Naast oudgedienden als Johan Kaart 
en zwaargewichten van het kaliber Maxim 
Hamel, Rijk de Gooyer en Anton Geesink 
zette de populaire en rijzige acteur Steye 
van Brandenberg een zeer onsymphatieke 
onderwereldfiguur neer in de rol van 
‘Blauwbaard’. Ook de rest van de penose figuren 
luisteren naar schilderachtige schuilnamen als: 
Mottige Leen, Manke Karel, Lauwe Freek, 
Blonde Nelly, De Bijenkorf, De Yank en De 
Mug. Willy Alberti verschijnt als zingende 
barkeeper die op weinig bijval van zijn ongure 
klandizie kan rekenen.
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ZONNIG ROTTERDAM

Uit de nagelaten filmboedel duikt op de valreep 
ook nog een technicolor VVV-documentaire 
op waarin Steye vergezeld van zijn charmante 
echtgenote Ansje van Brandenberg en hun 
schattige zoontje een dagje sightseeing in 
Rotterdam beleven. De actrice, cabaretiere en 
alom geliefde tv-presentatrice van de NCRV, 
Ansje profileert zich in deze korte film als een 
pittige tante die koket aantekeningen maakt 
in een cahier terwijl manlief met hun zoontje 
ronddartelt. De Van Brandenbergs spelen een 
Engels echtpaar dat op Zestienhoven arriveert 
en hun auto ontscheept voor een kort bezoek 
aan de Maasstad. Panne met hun voertuig leidt 
tot een rondtoer door de stad per tram, speedo-
rondvaartboot en te voet. Dus, bezoekje aan 
de Euromast, Lijnbaan koopgoot, Boymans, 
Blijdorp en een ernstig moment bij het beeld van 
Zadkine op de onderkoelde jazz van Pim Jacobs 
en langs een scenario van Jan Blokker. Wie 
de 2 films na elkaar draait ziet onwillekeurig 
overal spionnen en verdachte types in het 
zonovergoten straatbeeld van de rimpelloze 
VVV-promo opduiken.
Eerst Rotterdam zien en dan sterven.

Michael Helmerhorst

Steye van Brandenberg als Blauwbaard

Ansje van Brandenberg
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12 mei
Blackie Dammett (81)
Amerikaans acteur, verscheen 
als bijrolspeler frequent in 
actiefilms als Leathal Weapon.
Hij was de vader van Anthony 
Kiedis (de frontman van de 
Red Hot Chili Peppers)

18 mei
Charles Grodin (86)
Amerikaans filmacteur en 
comedian, bekende films: The 
Heartbreak Kid (1972)
en de Beethoven-comedies 
uit 1992/93. Verscheen ook in 
Catch 22 (1970)
Rosemary’s Baby (1968) en 
King Kong (1976)

26 mei
Jerome Hellman ((92)
Amerikaans filmproducent 
van oa: A Fine Madness 
(1966), Midnight Cowboy 
(1969) The Day of the 
Locust (1975), Coming 
Home (1978), Being There 
(1979) en The Mosquito 
Coast (1986)

27 mei
Robert Hogan (87)
Amerikaans acteur, actief 
in theater, film en tv-
series waaronder: Batman, 
Bonanza, Hogan’s Heroes en 
The Twilight Zone.

29 mei
Gavin MacLeod (90)
Amerikaans acteur vooral 
bekend van zijn rol in de tv-
serie Love Boat (1977-1987), 
en de Mary Tyler Moore 
show.

31 mei
Peter Del Monte (77)
Italiaans filmregisseur en 
scriptschrijver, draaide 15 
films in het romantische 
genre.

Arlene Golonka (85)
Amerikaans tv en film-
actrice, verscheen in 33 
rolprenten waaronder: Hang 
‘em High (1968) MASH 
(1972) en Airport 77 (1977).

4 juni
Clarence Williams lll (81)
Amerikaans acteur speelde 
meer dan 100 rollen in 
tv en filmprodukties 
waaronder: The Mod Squad 
en Twin Peaks en in film 
als: Hoodlum (1997) en 
American Gangster
(2007)

6 juni
Bram Reijnhoudt (89)
Schrijver en vormgever van 
talloze film-publicaties, 
toegewijd liefhebber van de 
Zevende Kunst en oprichter 
van het Laurel & Hardy-
genootschap The Perfect 
Day Tent (oase nr. 13)

10 juni
Joyce MacKenzie (95)
Amerikaanse Leading Lady 
speelde in: Broken Arrow 
(1950), The Racket (1951) , 
Deadline USA (1952) met 
Humphrey Bogart en Tarzan 
& the She Devil (1953) als 
Jane naast Lex Barker
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13 juni
Ned Beatty (83)
Amerikaans film en tv-
acteur met grote staat van 
dienst, werd bekend met de 
rol in Deliverance (1972), 
speelde karakterrollen in 
Nashville (1975) Network 
(1976), All the Presidents 
Men (1976), Superman 
(1978)

14 juni
Lisa Banes (65)
Amerikaans actrice bekend 
van tv en filmrollen.
Overleed als gevolg van een 
verkeersongeval.

20 juni
Joanne Linville (93) 
Amerikaans actrice 
bekend uit tv-series 
als: One Step Beyond, 
Twilight Zone, StarTrek, 
Alfred Hitchcock-hour, 
Gunsmoke, Dr. Kildare, 
Route 66, I Spy,Kojak en 
Columbo.

26 juni
Fernand Guiot (88)
Frans Belgische karakter-
acteur actief op toneel,film 
en tv, speelde oa met Louis 
de Funes in: La Belle 
Americaine (1966) en in de 
thriller Stavisky (1974)

4 juli
Dick Rienstra (80) 
Nederlandse zanger en 
acteur, speelde rollen in: 
A Bridge too Far, Soldaat 
van Oranje, Who am I? en 
Flodder in Amerika. Tv-
werk in Baantjer, Medisch 
Centrum West, Spangen en 
Bassie & Adriaan.

5 juli
Raffaella Carrá (78)
Populaire Italiaanse actrice 
en zangeres die ook in het 
Peplum-genre glorieerde 
in: Atlas in the Land of the 
Cyclops (1961) , Mole Men 
against the Son of Hercules 
(1961) en Von Ryan’s 
Express (1965).

Richard Donner (91)
Befaamd regisseur van 
blockbusters als: The Omen 
en Superman en de Lethal 
Weapon-serie. Begon zijn 
carrière als tv-regisseur van 
series als; The Man from 
Uncle, The Fugitive en The 
Twilight Zone.

William Smith (88)
Amerikaans karakter-acteur 
en ‘strong man’, zat 75 jaar 
in het vak en maakte zijn 
opwachting als heavy, cop, 
biker, outlaw in tenminste 
130 explotatiefilms.

6 juli
Suzanne Douglas (64)
Amerikaans tv en film-
actrice, bekend van haar rol 
in de serie; The Parenthood 
(1995-1999) 

7 juli
Robert Downey Sr. (85)
Amerikaans acteur 
en filmmaker van 
grensverleggende films als: 
Putney Swope (19..) Speelde 
in oa: Boogie Nights en 
Magnolia.

11 juli
Renée Simonot (109)
Franse toneel-actrice, deed 
veel nasynchronisaties van 
Amerikaanse films. Simonot 
was de moeder van de 
actrices Francoise Dorléac 
en Catherine Deneuve.

20 juli
Françoise Arnoul (90)
Franse filmactrice speelde 
in meer dan 40 films 
van regisseurs als Henri 
Verneuil, Jean Renoir, 
Henri Decoin en Jean 
Cocteau
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