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O, Hagenaars, al wat gij droomt en verlangt,
dat kan ons toch enkel verbazen.
Wanneer plots de filmwoede u bevangt,
geraakt ge in wilde extase.
Wees rustig, wees nuchter en wacht nu maar af.
Laat Loet Barnstijn maar stil aan het werk met zijn staf.
En maak geen illusies, gij dwazen…
(H. Hom in ‘s-Gravenhage in Beeld, 31-1-’35)

DEEL 1:

door
Bram Reijnhoudt

HET BEGIN

Ooit stond in park Oosterbeek bij de
grens van Den Haag en Wassenaar
een omvangrijk studiocomplex dat de
aanzet tot een Nederlands Hollywood
had kunnen worden. Het werd gebouwd
door Loet C. Barnstijn die zich het
liefst L.C.B. noemde— met hoofdletters.
Eigenaar van een firma waar textiel
werd bedrukt met Oosterse motieven
sprak hem niet voldoende aan, maar de
exploitatie van de ‘japansche bioscoop’
te 's-Gravenhage was een inspirerende
basis om zich eens danig met het
Nederlandse filmwezen te bemoeien.
Zijn stormachtige carrière vond in
1935 z’n hoogtepunt in de vestiging van
‘Loet C. Barnstijns Filmstad’.
Dit artikel, gebaseerd op archievenonderzoek en gesprekken met familieleden van Barnstijn, verscheen voor het eerst in 1981 in het tijdschrift Skoop.
Deze herpublicatie is uitgebreid met enkele nieuw aan het licht gekomen
feiten, vooral betreffende gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog die in
het tweede deel van het artikel aan de orde komen.
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‘s-GRAVENHAGE,. zaterdag 12 oktober 1935
ERWIJL Anton Mussert op een weiland onder Loosduinen voor een gehoor van duizenden NSB-aanhangers het derde kabinet
Colijn kapittelt wegens oorlogszuchtigheid, het
oogluikend toelaten van marxistische straatterreur en vergroting van de werkloosheid zijn aan
de andere kant van Den Haag twee ministers uit
de nieuwe regering aanwezig op een feestelijke
bijeenkomst: de opening van ‘Loet C. Barnstijns
Filmstad’, de nieuwe nationale trots.
Op het terrein van het Wassenaarse landgoed
‘Oosterbeek’, grenzend aan Duindigt, is een omvangrijk studiocomplex verrezen. Het bestaat
uit twee opnamehallen, een studio voor nasynchronisatie, technische werkplaatsen, een laboratorium, een generatorhuis en kantoren voor de
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negen NV’s, die LCB onder de koepel van zijn
Algemeen Bioscoop Concern ‘ABC’ heeft opgericht. Vandaag, vier maanden na het begin van de
bouw, laat LCB zich temidden van zijn familie en
personeel fotograferen in de Emma-hal. In de Juliana-hal staan de rijk voorziene buffetten en het
strijkorkest gereed, en de enorme kale ruimte van
de Wilhelmina-hal is aangekleed met palmen en
tapijten voor de ontvangst van de achthonderd genodigden, onder wie de gezanten van Frankrijk en
Engeland. Op de lampenzolder gaat plots een
hoeraatje op onder het technisch personeel, dat
vanuit de hoogte het gekrioel van de gasten mag
gadeslaan. De bijval geldt Loet C. Barnstijns nieuwe regisseur Kurt Gerron, die als volksvreemde in
Duitsland niet langer is gewenst. De omvangrijke
gestalte van de joviale regisseur valt onmiddellijk
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Boven: het statige landhuis Oosterbeek was het kantoorgebouw van Filmstad. Rechts daarvan zien we
de aanbouw. Eerst de ‘kleine’ opnamehal Emma, net boven het dak van het witte huis uitsteke nd en
genoemd naar de koningin-moeder en daarnaast, meer op de voorgrond, de grootste hal, genaamd
Wilhelmina naar de regerende koningin. Een derde hal, niet zichtbaar op deze foto, was vernoemd naar
Juliana, de kroonprinses. L.C.B. hield van oranje.
Onder: Loet Barnstijn met familie en personeel, gefotografeerd in de Emma-hal. Op de voorste rij
v.l.n.r.:: L.C.B.’s stille vennoot, bankier Huib Mähler met echtgenote; Charlotte Barnstijn (dochter),
mevrouw Paulina Barnstijn-van Houten (echtgenote van L.C.B.). Rechts van het tafeltje Loet Cohen
Barnstijn (L.C.B. dus), Louise Barnstijn (dochter) en Hans Barnstijn (zoon) met echtgenote.

op als hij de Wilhelmina-hal binnenstapt, enigszins verlaat, maar hij
is dan ook speciaal voor de opening uit Wenen overgekomen. Als
alle gasten zijn gearriveerd en Prof. Dr. Ir. H.C.H.J.H. Gelissen, Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart op de eerste rij heeft
plaatsgenomen naast zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken,
Mr. J.A. de Wilde, beklimt de kleine Lodewijk Cohen Barnstijn het
spreekgestoelte.
‘Het brengen van goede ontspanning aan de massa is een volksbelang’, zegt hij, ‘en speciaal de Nederlandse film heeft hier nog een
belangrijke taak te verrichten.’
De camera van het Polygoon-journaal snort. Het moet voor de
55-jarige Barnstijn het absolute hoogtepunt zijn geweest van zijn
stormachtige carrière in de filmbranche. In het begin van deze eeuw
was hij begonnen met een bioscoopje van niks in de Haagse Boekhorststraat; nu is zijn naam op ieders lip. ‘Met dat kind moet je naar
Barnstijn gaan’, werd in de Haagse tram gezegd tegen moeders met
een dochtertje dat wel iets van Shirley Temple weg had. En in kranten en tijdschriften haakten rijmelaars gretig in op de droom van een
Hollands Hollywood, ook al had LCB tegen al te hoge verwachtingen
gewaarschuwd. ‘Wij zullen nooit een opzet van Hollywood kunnen
evenaren, maar als Filmstad klaar is, zal het nieuwe bedrijf, dat uniek
is in de wereld door zijn outillage en natuurschoon, kunnen voor-
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Midden boven: Barnstijn geeft op het landgoed Oosterbeek uitleg over de bouwplannen aan de pers. Vijf
maanden later kon Filmstad worden geopend . Midden onder: Handgetekend kaartje uit 1935.
Rechts: De omvangrijke Kurt Gerron, hier met Marlene Dietrich en Emile Jannings in Der Blaue Engel, was
een belangrijke gast bij de opening van Filmstad. Hij regisseerde voor Barnstijn twee films: Het mysterie
van de Mondschein-sonate en Merijntje Gijzen’s Jeugd.

zien in alle behoeften welke de filmindustrie in
ons land stelt’, zo verklaarde hij begin 1935 tegenover de Wassenaarsche Courant. Bescheidenheid
ging LCB slecht af.
De grootvaders die aan de wieg hebben gestaan
van de bioscopie in Nederland zijn dood en grotendeels vergeten. Niemand heeft bij hun leven de
moeite genomen uit de eerste hand hun verhalen
op te tekenen. Voor dit stukje van onze cultuurgeschiedenis zijn we uitsluitend aangewezen op de
herinneringen van hun kinderen en de opvolgers
in het bedrijf, aangevuld met het schaarse materiaal dat in de archieven bewaard is gebleven.
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W

IE was Loet C. Barnstijn? Hij was een
man die in een klein land zaken deed op
een Amerikaanse manier, die een scherp oog had
voor nieuwe ontwikkelingen in zijn vak en risico’s
durfde te nemen, waar anderen nog even wilden
afwachten. Hij bracht de geluidsfilm naar Nederland. Hij was vervolgens de eerste die na de teloorgang van Hollandia Film een serieuze poging
ondernam om een continue Nederlandse filmproductie tot stand te brengen. Dat hij daarin niet zou
slagen, zullen velen van de genodigden die ochtend in Filmstad hebben gevreesd, en sommigen
misschien hebben gehoopt. Want afgunst, laster
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en nijd gingen hand in hand met Barnstijns nationale aspiraties. Maar wie had durven voorspellen
dat de studio’s binnen enkele jaren al leeg zouden
staan? Achteraf kon niet eens de schuld aan de
oorlog worden gegeven, ook al brachten bommen
de genadeslag toe aan Filmstad.

MANCHETKNOPEN
Een briefje van vijfentwintig en twee gouden
manchetknopen waren volgens de familieoverlevering het hele bezit van de 24-jarige Loet (voor
Lodewijk) Cohen, toen hij zich in 1904 vestigde in
Den Haag. Hij kwam uit Enschede, waar zijn vader
Februari 2019
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In het Twentse dagblad
Tubantia van 28 -11-1914
plaatsen twee broers
samen een ‘ingezonden
mededeling’. Loet adverteert met zijn textielspecialiteit, maar Eduard
kiest voor oorlogsnieuws
in zijn bioscoop in
Enschede.

een meubelzaak had. Na een nederig begin als bediende, vermoedelijk in de textiel, wist Loet zich in
de Residentie al gauw op te werken tot koopman,
en later tot fabrikant en hofleverancier. Tot zijn
bezigheden behoorde de vervaardiging van batikstoffen in een atelier in de Wagenstraat. In 1906
stichtte hij aan de Amsterdamse Veerkade een
bedrijf dat zich specialiseerde in het drukken van
dikke verfpatronen op fluweel. In het Adresboek
van ‘s-Gravenhage 1911/12 staat Loet genoteerd
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als president-commissaris van deze onderneming:
de NV Maatschappij Velvera-fabriek, met daaraan
gelieerd The Fancy Shops Ltd. Een van zijn vier
broers, Jaap C. Barnstijn, had de dagelijkse leiding
als directeur.
Rond 1912 besluiten Loet en zijn oudste broer
Eduard, die de zaak van zijn vader had overgenomen, hun respectievelijke negoties in te ruilen
voor een avontuurlijker broodwinning. Eduard
sticht in Enschede het Alhambra-theater. Loet
koopt in de Haagse Boekhorststraat twee zeventiende-eeuwse panden om de daar gevestigde winkels, op de nummers 25 en 25A, tot een bioscoop
te verbouwen.
De Boekhorststraat lag midden in de toenmalige joodse buurt van Den Haag. Het was een drukke winkelstraat, waar stoepeurs de voorbijgangers
naar binnen lokten om zonder enige verplichting
tot kopen kennis te nemen van de voordelige waren waarmee de winkels lagen volgestouwd.
’s Avonds zorgde het vooral door Indisch-gasten gefrekwenteerde café-dansant Milles des Colonnes voor enig vertier. Het was vlak tegenover
dit etablissement dat Loet C. Barnstijn op 10 juni
1913 zijn Japansche Bioscoop opende. Om even
de gedachten te bepalen: Chaplin moest toen zijn
eerste film nog maken.
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TANGORAGE
Al direct begint Barnstijn een ware advertentieoorlog in de plaatselijke kranten, want hij had geduchte concurrenten in dezelfde straat. Ongeveer
honderd meter verderop, op nummer 47, stond de
Cinéma Américain van Herman van der Stap, het
latere Thalia (de typische gevel is onlangs gerestaureerd, maar het gebouw doet geen dienst meer
als bioscoop, zie volgende pagina).
Helemaal aan het uiteinde van de Boekhorststraat, bij de Zuidwal, ongeveer op de plek waar

De Boekhorststraat in Den
Haag, omstreeks
1904, met rechts
Mille des Colonnes (met balkon
en vlaggenstok).
Aan de overkant
zou L.C.B. later in
twee winkelpanden de Japansche Biocoop
beginnen.
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Ontwerp Cinema Americain
van architect M. Kuijper Czn

Cinema Americain ca. 1916, nu Thalia
genaamd (sinds 10 september 1915)

later de Roxy kwam, stond de Haagsche Bioscoop
van de bekende gebroeders Willy en Alfred Mullens. Zij noemden zich Alberts Frères, ‘les Rois des
Bioscopes’.
De Japansche Bioscoop had weliswaar een
exotische naam (het ‘japonisme’ was in de mode),
maar stak met nauwelijks 170 plaatsen en een prozaische gevel nogal armetierig af bij de barokke,
met torentjes bekroonde façades van de concurrenten, die elk rond de 400 bezoekers per voorstelling konden ontvangen. In de openingsweek steekt
Barnstijn krachtig van wal, door iedere honderdste
bezoeker ‘een mooie Heeren-Remontoir’ cadeau
te doen, een horloge met een knop aan de bui-
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Na sluiting in 1972 werd er tapijt verkocht, tot Later werd het pand onderdeel van het driepan- Vorig jaar herrees de ‘echte’ gevel van Americain als vlaggen
een brand in 1980 (foto Ferry André de la Porte) dige Broekenhuis (achter de glazen vliesgevel). schip van een trendy etablissement, De Boomhuttenclub.

tenkant om het uurwerk op te winden en de wijzers gelijk te zetten. De Cinema Américain roept
zichzelf onmiddelijk uit tot de Presenten-Koning
en belooft een zilveren Dames-Remontoir op de
woensdagavond, een kistje sigaren op dinsdag en
‘twee prachtige Indische zangvogels met Kooi’ op
vrijdag, feestavond. Barnstijn slaat terug met een
op het doek geprojecteerde prijsvraag, die iedere
bezoeker van de Japansche Bioscoop kans geeft op
een prijs van Fl 50,- in contanten.
Met de films zelf wordt aanvankelijk weinig reclame gemaakt. Alleen als de tango-rage toeslaat
en Willy Mullens een demonstratiefilm op het
programma neemt, constateert Barnstijn smalend
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dat ‘anderen met een Hollandsen tangootje komen’, waar hij weken tevoren al het originele Argentijnse werk had vertoond in het ‘meesterwerk
Hiawatha’.
Over het algemeen zijn de ‘nummers’ van de
bioscoopprogramma’s van die tijd kluchten, cowboyfilms en kleine drama’s met een speelduur van
rond het kwartier van zodanige grauwe gelijksoortigheid, dat explicateurs en muzikanten voor de
appreciatie van het publiek doorslaggevend zijn.
Het duurt dan ook niet lang of Barnstijn verzoekt
B&W van Den Haag om uitbreiding van zijn vergunning. Hij schrijft ‘dat het hem in het belang van
zijn bedrijf zeer wenschelijk voorkomt het bio-
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ADVERTENTIEOORLOG IN DE
HAAGSCHE COURANT (1)
Linksboven: Albert Frères (Willy
en Alfred Mullens) reageerden 12
september 1915 op een advertentie
van Loet Barnstijn, waaarin deze
suggereerde dat hij de Italiaanse
kassakraker Cabiria, een film van
Pathé, zou gaan vertonen in de
‘Haagsche Bioscoop’, die hij van de
broers Mullens had overgenomen.
De broers onderstrepen een week
later in hún advertentie dat zij het
alleenrecht hebben op de films van
Pathé en ze kondigen een grootse
voorstelling van Cabiria aan in het
Gebouw van Kunsten en Wetenschappen (zie hierboven).

ADVERTENTIEOORLOG IN DE
HAAGSCHE COURANT (2)
Van links naar rechts:
1. Barnstijn maakt in de krant van 29 maart
1914 bekend dat hij de Haagsche Bioscoop
van de gebroeders Mullens heeft overgenomen.
2. Naast elkaar in de krant van 5 augustus
1914: Barnstijn kondigt een ‘prachtvol’
toneelpodium aan voor beter variété, terwijl
de Americain met vette letters de destijds
bekende entertainer Nico de Haas aanprijst.

Hiernaast een advertentie van
Albert Frères uit 1913, toen zij
nog heer en meester waren van de
bioscoop op Boekhorststraat 112 ,
‘het enige theater hier ter stede dat
de Pathé-fabriek vertegenwoordigt.’
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3. Barnstijns Japanse Bioscoop schrijft
een prijsvraag uit met een motorfiets als
hoofdprijs.
4. In september 1917 wordt Barnstijn eige
naar van de tot Thalia herdoopte Americain,
en begint Pathé-films als De Slet te vertonen.
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scoopprogramma wat meer afwisselend te maken,
dat hij daarom wenscht te engageren een zanger of zangeres, of viool-virtuoos, duettistenpaar
of dergelijken, en dat voor dat doel noodig is een
podium.’
Nauwelijks is de vergunning hem verleend met
de bepaling dat ook goochel-, dans- en jongleurvoorstellingen zijn toegestaan, of de Cinema Americain kondigt het optreden aan van Nico de Haas,
‘de bekende Hollandsche karakterkomiek met zijn
nieuwste moppen, plus twee grote attractiefilms.’
De strijd wordt uiteindelijk door Barnstijn gewonnen. Al in 1914 neemt hij de Haagsche Bioscoop
van de gebroeders Mullens over en een
jaar later legt ook de Cinema Américain het bijltje erbij neer. Tot Thalia
herdoopt komt dit theater na diverse
directiewisselingen tenslotte onder
leiding te staan van broer Eduard.
Barnstijns volgende stap voorwaarts
moet worden gezien tegen de achtergrond van de revolutionaire veranderingen die zich, juist in de periode
waarin de slag om de Boekhorststraat
werd uitgevochten, voordeden in de
buitenlandse filmproductie. Het was
zo langzamerhand duidelijk geworden dat de trilbeelden een grotere
toekomst hadden dan zomaar-weer-

FILM FUN 62

es-wat-anders op het variétéprogram. Filmtechnische verbeteringen en een drang tot groots gemonteerde taferelen om de concurrentie de ogen
uit de steken, dreven de lengte en de kosten van de
films steeds hoger op. Met de Italiaanse productie
Quo Vadis die de ongehoorde lengte had van bijna
anderhalf uur, was het pleit van de hoofdfilm beslecht, eerst in Europa en later ook in Amerika dat
toen, omstreeks 1913, nog niet die overheersende
positie op de wereldmarkt innam die de Hollywoodproductie binnen enkele jaren zou veroveren.
Loet Barnstijn zag de groei van het publiek,
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voelde in eigen zak de stijging van de exploitatiekosten en concludeerde dat zijn toekomst lag in
de filmverhuur. Als in september 1915 het eerste
dochtertje uit zijn tweede huwelijk wordt geboren,
schenkt hij de moeder van Charlotte een gouden
sleuteltje. Het is haar Sleutel naar het Geluk, tevens de titel van de eerste film die Barnstijn
op grote schaal probeert te verhuren. The Master
Key, zoals de originele titel luidt, is een episodenfilm in zeven afleveringen, met Ella Hall
in de hoofdrol. Samen met zijn oude stadgenoot
Hugo Serphos reist Barnstijn stad en land af om
zoveel mogelijk bioscoopexploitanten voor het
produkt te interesseren. Het experiment lukt. De Sleutel naar het Geluk
wordt in zeven achtereenvolgende
weken in tien plaatsen vertoond,
van Den Helder tot Nijmegen. Drie
jaar later loopt de film nog.
The Master Key verschafte een
vliegende start aan Barnstijns in
1916 opgerichte verhuurkantoor, de
HAP Film Company. De naam was
samengesteld uit de beginletters
van de voornaamste theaters van de
compagnons: Haagsche Bioscoop
(Loet), Alhambra in Enschede (Eduard) en het Groningse Palace (Rein
Uges Sr., een nieuwe partner).
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DRIE SUCCESSEN VAN H.A.P. FILM: Maciste Alpino (Maciste de Alpenjager, 1916)

Op Hoop van Zegen (Maurits Binger, 1918) met Annie Bos op het duin als Jo

The Battle Cry for Peace (1915) met o.a. Norma Talmadge (vierde van links)

In de volgende vijf jaar beleeft de HAP een spectaculaire groei. Niet merkbaar gehinderd door de
chaos die de Eerste Wereldoorlog ook in de handel aanricht, worden in snel tempo vele tientallen films aangeschaft, van goedkope kluchten tot
dure hoofdnummers als Maciste de Alpenjager,
waarvoor Fl. 28.000 moet worden betaald. De geleverde sensaties zijn er dan ook naar. Bij de première in Parijs waren zelfs de ambassadeurs van
de geallieerde landen aanwezig om hoopvol toe te
zien hoe Maciste, de immens populaire Italiaanse
krachtpatser met drie Oostenrijkse gevangenen
vastgebonden op zijn rug de hoogste toppen beklimt, bomen met sluipschutters en al uit de grond
rukt en cavaleriepaarden met blote hand neerslaat.

Ook Nederlandse films zijn in het pakket vertegenwoordigd, vooral sinds mei 1918, wanneer
Barnstijn de producten van de ook in het buitenland befaamde filmfabriek ‘Hollandia’ te Haarlem
in distributie neemt. Op Hoop van Zegen, vrij bewerkt door Maurits Binger en diens rechterhand
Alex Benno, is een van de hoogtepunten. Willy
Mullens, nu van de Haghe-Filmfabriek, levert zijn
documentaires op het gebied van natuur, wetenschap en actualiteit aan Barnstijns verhuurkantoor. Maar in de eerste plaats is de HAP, gevestigd
in een ruim pand aan de Hoefkade, op Amerika
georiënteerd, waar de filmproductie met reuzensprongen vooruitgaat. Een belangrijke relatie is
Jaap Barnstijn, die inmiddels naar de States is ge-

ëmigreerd en zich daar in de filmhandel heeft begeven. Een van de meest opmerkelijke films die hij
naar Den Haag stuurt is de Vitagraph-productie
The Battle Cry of Peace, een groots opgezette oorlogsfantasie met sterk anti-Duitse inslag, bedoeld
om het Amerikaanse volk op deelneming aan de
oorlog voor te bereiden. Men moet in het neutrale
Nederland van 1917 vreemd hebben aangekeken
tegen dit verhaal over een legertje Hunnen, dat
al plunderend en verkrachtend oprukt naar New
York. De uniformen en de helmen waren anders
dan de Duitse, maar dat het Duitsers waren kon
iedereen op z’n klompen aanvoelen.
HAP-Films Kasfilms’ verkondigt Barnstijn in datzelfde jaar in een paginagrote advertentie in het
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vakblad De Bioscoop-Courant. Hij garandeert zijn
afnemers, dat hij ‘in het komende seizoen meer
werkelijk grote film (Schlagers) zal uitbrengen als
tot heden door alle bestaande verhuurkantoren
te samen ooit in verhuur zijn gegeven.’ Dat mag dan
grootspraak lijken, niet kan worden ontkend dat de
HAP zich tegen 1920 een ijzersterke positie heeft verworven. Het kantoor vertegenwoordigt o.a. Fox Film,
Paramount, Art Craft, Famous Players, Goldwyn
Film, Douglas Fairbanks, William S. Hart, Tom Mix
en Clara Kimball Young.

FILMKEURING EN BIOSCOOPBOND
Van overheidswege wordt intussen niets nagelaten om Barnstijn en diens collega’s het leven zo
zuur mogelijk te maken. Er mag dan iets goeds
schuilen in de Film (onderwijs, volksopvoeding),
de Bioscoop blijft een broeinest van de zonde. Het
filmbedrijf wordt gestraft met een hoge vermakelijkheidsbelasting, oplopend tot twintig procent.
Bovendien worden regelmatig voorstellingen gekortwiekt of geheel onmogelijk gemaakt, doordat
gemeentelijke keuringscommissies op vrijdagochtend tot de conclusie komen dat het nieuwe programma voor diezelfde avond niet door de beugel
kan. Als de getergde bioscoopdirecteuren eindelijk
te hoop lopen om tegen deze chicanes een Bond
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op te richten, zit Loet Barnstijn vooraan. Tijdens de
oprichtingsvergadering op 11 februari 1918 van de
Bond van Exploitanten van N
 ederlandsche Bioscoop-Theaters (de latere Bioscoopbond), t reedt hij
in de bovenzaal van het Amsterdamse café Schiller
op als voorzitter van het voorlopig bestuur. In zijn
toespraak wijst hij erop ‘dat het meer dan tijd werd
zich te verenigen, dit temeer, daar overal thans zich
symptomen vertonen van een om zich heen woekerende zucht om de bioscoop te bestrijden.’
Loet heeft reden tot klagen genoeg. Sinds enkele jaren is ook in de Residentie de keuringscommisie actief, bestaande uit geestelijken, onderwijzers, politiefunctionarissen, een kolonel van het
Oost-Indische leger en de onvermijdelijke oogarts.
De commissie is op grond van artikel 188 van de
Gemeentewet bevoegd films of filmfragmenten te
verbieden voor kinderen tot 16 jaar. De richtlijnen
zijn absoluut negatief: ‘In de bioscoopvertoning,
waar een handeling geschiedt met de wetenschap
en bedoeling, dat zij afgebeeld en vertoond wordt,
daar maakt meestal deze bedoeling ook op zichzelf
zedelijke handelingen tot iets onzedelijks.’ Onschuldige afbeeldingen zijn er natuurlijk ook. Neem bijvoorbeeld een zogend schaap. Maar ook dan dreigt
gevaar: ‘De explicateur belust op succes brengt het
kind reeds op onreine gedachten, of medebezoe-
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kers doen dit gevraagd of ongevraagd.’ Het schaap
met de lammetjes mocht na enige discussie in de
commissie blijven, maar onherroepelijk afgekeurd
werd een scène waarin een hond tegen een tulp
urineert, ‘welke bloem nota bene door zijne meesteres kort daarna geplukt en gekust werd.’
De willekeur van de commissie doet Barnstijn
besluiten de films niet langer ter keuring aan te
bieden, waardoor hij zich een leeftijdscontrole
op de hals haalt die falikant verkeerd uitpakt. De
Haagsche Bioscoop moet bij wijze van straf zijn
deuren gedurende acht dagen sluiten. Loet is woedend en mobiliseert zijn collega’s. Hij verklaart
plechtig niet te zullen rusten voor het bewuste
artikel in de Gemeentewet is gewijzigd. Maar het
zal nog tot 1926 duren voordat een bioscoopwet
wordt aanvaard, waarin de gemeentelijke keuringen worden vervangen door een centrale Rijkskeuring.

HET DEBACLE VAN DE BIOSCOOPTRUST
In het begin van de jaren twintig krijgt Barnstijns imago van de slimme zakenman die goud
slaat uit alles wat hij aanpakt een geduchte knauw.
De NV Nederlandse Bioscoop-trust, op zijn initiatief in maart 1921 totstandgekomen met financiële deelneming van de Rotterdamse koopman
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Stokvis, wordt een grandioze mislukking. De
Trust omvatte elf theaters, in Utrecht, Groningen,
Nijmegen en Den Haag. Met de bouw van een
twaalfde theater, het Haagse West End, wordt een
begin gemaakt. De inbreng van Barnstijn bestaat
uit een grote hoeveelheid films, verzameld in de
LCB-Filmproductions. Het is voor het eerst dat hij
in een firmanaam zijn initialen verwerkt naar het
voorbeeld van de Amerikaanse tycoons. Dat lijkt
niet geheel onterecht, want het maatschappelijk
kapitaal van de Trust bedraagt ruim tien miljoen
gulden, waarvan drie miljoen geplaatst en volgestort. Een zeer hoog bedrag voor die tijd. ‘Evenals
in het Verleden en Heden, zullen wij in de Toekomst zijn de ongenaakbaar Hoogste en Grootste
in de Hollandsche filmbranche’, kondigt LCB die
zomer aan. Maar al na anderhalf jaar gaat het fout.
In de woorden van Rein Uges Jr : ‘Mijn vader ‘had
drie theaters in de Trust: Olympia in Den Haag en
Palace en het Beurstheater in Groningen. Op een
gegeven moment waren de aandelen afgestempeld
op één gulden. Mijn vader was de hele verkoops
prijs van zijn theaters kwijt. Het kwam erop neer
dat hij ze voor duizend gulden had verkocht.’
‘Omdat er geld van Stokvis inzat, ging de zaak
niet failliet. Op den duur zijn de theaters overgegaan naar Tuschinski die een bod deed van dertig
gulden per aandeel.’ De schuld voor het debacle
legt Uges resoluut bij Barnstijn, die ‘kelders vol
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waardeloze oude films’ in de Trust had ingebracht.
Dat werd bevestigd door een toenmalige medewerker van Barnstijn, de Leidse bioscoopeigenaar
Nico Orthje. Die voegt eraan toe dat Barnstijn zelf
het avontuur van de Bioscoop-trust zonder veel
kleerscheuren heeft overleefd. Hoewel de Haagsche Bioscoop tot de Trust was toegetreden stond
dit theater toen al onder een andere directie* De
Japansche Bioscoop was nog eerder van de hand
gedaan en verkocht aan een weduwe die er een
modemagazijn van had gemaakt. En uit de as van
de Trust verrees Standaard Films, het nieuwe ver-

huurkantoor van LCB.
De grote troef van Barnstijn werd zijn alleenvertegenwoordiging voor Nederland van de machtige
maatschappij United Artists, die in 1919 was opgericht door D.W. Griffith, Charles Chaplin, Mary
Pickford en Douglas Fairbanks. Toen LCB ook
nog Walt Disney wist binnen te halen kon het niet
meer fout gaan. Zijn geliefde stelling uit die tijd:
‘Het is met bioscooptheaters als met de twee bekende kereltjes. De dikke zegt: Ik eet havermout.
De magere zegt: Ik niet. De dikkerd draait programma’s van LCB.’

BARNSTIJN VS. TUSCHINSKI
Een van de ‘dikkerds’ was Abraham Tuschinski. Na een magere periode waarin hij drie plaatsen verkocht voor de prijs van twee, had hij zijn
zaken flink uitgebreid, mede dank zij ingrijpende
reorganisaties van de eertijds bijna failliete Bioscooptrust. Barnstijn kon nu de nieuwste Chaplins aan Tuschinski leveren. Dat het niet op een
koopje ging, blijkt uit een anekdote die tot in lengte van dagen met smaak door oude rotten in de
bioscoopwereld werd verteld. Op een kwade dag,
zo gaat het verhaal, weigerde Tuschinski de prijs te
betalen die Barnstijn voor een van z’n films vroeg.
Ogenblikkelijk stuurde de laatste een bevriende
architect naar de Reguliersbreestaat om opmetingen te doen aan het toen nog onafhankelijke, vlak
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naast het Tuschinski-paleis gelegen N
 öggerath
Theater. Gealarmeerd door zijn personeel stoof
Abraham naar buiten en informeerde wat de man
daar in vredesnaam deed. ‘Barnstijn denkt erover
Nöggerath te kopen’, was het antwoord. Abraham
stevende naar zijn kantoor om Loet te laten weten
dat hij alsnog bereid was die onmogelijke filmhuur te betalen.

DE GELUIDSFILM EN DE LOETAFOON
Tienmaal per jaar steekt Loet C. Barnstijn de
Atlantische Oceaan over om in Amerika films in
te kopen. Gedreven door een sterke belangstelling in de techniek, neemt hij behalve film ook de
nieuwste snufjes mee naar huis, zoals een wonderbaarlijk apparaat waarmee hij zijn zoon Hans en
zijn twee dochtertjes Loeki en Lotte verrast. Lang
voordat de radio in Nederland gemeengoed was,
konden de kinderen ‘s ochtends bij het wakker
worden naar het zingen van de vogels luisteren,
niet zomaar in natura, maar via een luidspreker
die in hun slaapkamer en een microfoon die in de
dakgoot stond opgesteld. Hun vader had daarmee
een installatie in huis gehaald die van beslissende
betekenis zou blijken te zijn voor zijn latere bemoeienissen met de Nederlandse filmproductie.
Want het was de versterkertechniek die een door-

FILM FUN 62

braak mogelijk maakte in de al jaren slepende ontwikkeling van de geluidsfilm.
Voor Barnstijn komt de grote schok in het begin
van 1927, als hij in de studio’s van Warner Bros
een demonstratie bijwoont van de Vitaphone. Hij
beseft dat snelle actie geboden is. ‘In tegenstelling
met zovelen’, zegt hij later tegen een verslaggever
van Het Leven, ‘zag ik in de geluidsfilm de film van
de toekomst en ik heb mij ook vanaf de eerste dag
volkomen op dat standpunt gesteld. En in tegenstelling met de velen die meenden dat de film alleen mimische rechten had, heb ik de geluidsfilms
en sprekende films als een vervolmaking gezien
van de bestaande.’
Overtuigd dat er straks geen markt meer zal
zijn voor de zwijgende film gaat LCB na de voorstelling bij WB op zoek naar de speciale platenspeler die voor het Vitaphone-procédé vereist is.
Hij vindt zo’n apparaat bij de Radio Corporation,
schrikt van de prijs en besluit de machines zelf te
gaan maken. Hij koopt enkele Amerikaanse patenten en stapt op de boot naar huis. Twee jaar lang
duren de experimenten met de Loetafoon zoals
Barnstijn zijn installatie heeft gedoopt. Het is Ir.
F.B.A Prinsen, die er tenslotte in slaagt een goed
werkende machine te construeren. De Loetafoon
heeft een mechanische koppeling tussen projector

Rechts: werktekening
van de Loetafoon met
draaitafel op de voorgrond.
De zuil links evat de motor
die zowel de projector als
de grammofoon aanstuurt.
De zuil achter de draaitafel
draagt de geluidsaftasting.
Het apparaat draagt de
naam van opdrachtgever
Loet Barnstijn, maar Ir.
Prinsen was de bedenker
van het mechaniek.
Onder: projectiecabine
met op de voorgrond twee
Loetafoons gekoppeld aan
de projectoren.
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en platenspeler en een synchroonstart via zilveren
contactpunten tussen de filmperforatie. Het apparaat is zowel geschikt voor de grote Amerikaanse
platen met een middellijn van 40 centimeter die
een acte lang duren, als voor de kleinere schijven
uit Duitsland en Engeland, die gedurende de acte
automatisch worden gewisseld. Voor de geluidsweergave had Barnstijn samenwerking gezocht
met de NV Philips. Ir. Siks was verantwoordelijk
voor de versterkertechniek en diens collega Dr.
Holst voor de luidsprekerij.
De eerste publieke voorstelling met de Loetafoon was op donderdagavond, 31 januari 1929, in
het Flora-theater op de Oudegracht in Utrecht,
een van de drie bioscopen in deze stad die het eigendom waren van Loets broer les C. Barnstijn.*)
De zaal zat stampvol met genodigden, onder wie
leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten.
Het programma vermeldde slechts twee korte
geluidsfilms: een uitvoering van de ‘Czardas’ van
Monti door de violist Albert Sandler en een opname van de bas Emanuel List van de Staatsopera
van Berlijn, die het lied ‘Asleep in the Deep’ ten gehore bracht. Het werd een vlekkeloze voorstelling,
* Ook Loets vierde en jongste broer Bram zat in het
bioscoopvak. Hij exploiteerde op de Nieuwendijk in Amsterdam het Luxor-theater.
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zo blijkt uit een verslag in de Utrechtsche Courant:
‘Na beide nummers, die met feilloze gelijktijdigheid van gebaar en geluid werden geboden, donderde het met bewonderde verbazing geslagen publiek een hartelijk applaus de zaal in. Men zat daar
immers tegenover een technische triomf, welke op
heel wat onverwachte mogelijkheden duidt.’
Hier moet worden vermeld, dat de feestelijke
gebeurtenis in Flora niet de eerste presentatie was
van de geluidsfilm in ons land. Primitieve synchronisatie behoorde in het begin van de eeuw al tot het
standaardrepertoire van de reizende bioscopen en
in 1910 had Willy Mullens zichzelf sprekend op
het doek vertoond met behulp van de Chronomegaphone, een uitvinding van Gaumont waarbij het
geluid met perslucht werd versterkt. Een optische
geluidsband was in mei 1928 gedemonstreerd in
het Haagse City-theater. Maar de Loetafoon was
een praktische en betaalbare machine die de geluidsfilm binnen het bereik bracht van de kleinste
bioscoop. Juist in de provincie was de belangstelling groot, omdat de muzikale begeleiding daar bij
gebrek aan artiesten op zijn zachtst gezegd niet
optimaal was. Eind 1930 had Barnstijn dan ook in
het hele land klanten gevonden. Blijkens zijn eigen
opgave waren meer dan 250 installaties geplaatst,
waarvan een onbekend deel in het buitenland (o.a.
in de Adria Bioscoop in Praag). Dat betekende
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ruim 500 Loetafoons, want per theater waren twee
machines nodig, voor elke projector één.
Toen het optische spoor van Fox-Movietone
tenslotte de overhand kreeg, werd de Loetafoon
na een overgangsperiode waarin het toestel voor
beide systemen geschikt was gemaakt, overgedaan
aan Philips, die bezig was zijn eigen filmapparatuur voor opname en weergave van geluid te ontwikkelen.
De nadelen van het platensysteem waren immers evident: bij filmbreuk moest de operateur
op goed geluk de synchroniteit zien te herstellen.
Stukjes zwartfilm moesten worden ingelast en
vooral bij oudere copieën werd de situatie dan hopeloos. In 1929 had de beproefde geluidskwaliteit
van het platensysteem echter een voorsprong op
Fox-Movietone.
Bovendien, met grammofoonplaten kon de radio worden ingeschakeld voor extra publiciteit.
Barnstijn maakte dankbaar gebruik van deze mogelijkheid. Op zondag 14 april 1929 trad hij persoonlijk op voor de AVRO-microfoon om een uiteenzetting te geven van zijn nieuwe vinding. Met
gepaste trots besloot hij: ‘De muziek die u thans
vanuit Cinema Royal te horen zult krijgen, wordt
niet door het orkest, maar door mijn apparaat
voortgebracht.’
Het betrof de muzikale begeleiding van Henry
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King’s The Dove, met Norma Talmadge en Gilbert Roland, waarmee Royal op de Nieuwendijk in
Amsterdam het tijdperk van het geluid tegemoet
ging. Als in augustus in dezelfde bioscoop Weary
River wordt vertoond, stuurt LCB een plaat met
de door Richard Barthelmess gezongen titelsong
naar 55 Amsterdamse cafés en naar de studio’s in
Hilversum. ‘Ook de radio wordt in dienst van de
reclame gesteld’, schrijft hij aan zijn afnemers in
het bioscoopbedrijf. ‘AVRO, VARA en KRO spelen
niet alleen de plaat dagelijks, maar delen bovendien mede, dat deze plaat uit de bewuste film is,
welke in de Cinema Royal vertoond wordt.’
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LCB bracht de juiste films uit op het juiste mo- sche bioscooppubliek in afzienbare tijd een film
ment. Met The Singing Fool bezorgde hij Tuschin- te brengen met Nederlandsche acteurs, die ons in
ski de grootste recette in het achtjarig bestaan onze eigen taal van het witte doek toespreken.’
Anderen zullen Loet Barnstijn dit keer voor zijn.
van het theater. Van Tuschinski’s verhuurkantoor
Filma nam hij vervolgens The Jazz Singer over, de
—Bram Reijnhoudt
gedeeltelijk van geluid voorziene succesfilm van
Volgende maand:
Warner Bros, die in ons land aanvankelijk in een
Deel 2: Barnstijn filmproducent, de ondergang van Filmstad.
zwijgende versie was uitgebracht. In al deze gevallen ging het om films met muziek en effecten
en een uiterst spaarzaam toegepaste dialoog. De
van A tot Z sprekende film wordt door de Nederlandse bioscoopbazen met angst en beven tegemoet gezien. Hoe zou het publiek reageren op een
woordenstroom in Frans, Duits of Engels? Moest
er geen haast worden gemaakt met de vervaardiging van Nederlands gesproken films? Voor de
AVRO-microfoon had Loet Barnstijn het zo mooi
onder woorden gebracht. Muziek was de enige internationale taal, zei hij, en daarom was de ‘musicerende’ film van het meeste belang. Hij erkende dat de ‘sprekende’ film in opkomst was. ‘Maar
waar deze films tot nog toe alleen in vreemde talen zijn opgenomen, zal uit de aard der zaak dit
soort films voor Nederland nog lang uitgesloten
blijven, totdat onze filmindustrie de studio’s voor
het opnemen van films heeft voorzien van geluidsinstallaties. Echter heb ik hiervoor reeds de nodige maatregelen getroffen en hoop ons NederlandL.C.B. voor de AVRO-microfoon
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Foto: Mutoscoop ca. 1905

S

VAN MUTOSCOOP
TOT OLED
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OMS IS HET TIJD voor
door
len een verbetering van de illustraties
Peter
Cuijpers
een helikopterblik op verlein de vorm van toegevoegde of meeden, heden en toekomst tegedrukte houtsneden, etsen, gravures,
gelijk. Er zijn grote lijnen in de geschiedenis litho’s, kopergravures en zo voorts.
van de beschaving. Een ervan is de ontwikkeling van de vele taalfamilies uit een aantal De evolutie van de talen heeft in duizenden jaren
oertalen. Een andere is de ontwikkeling van plaatsgevonden, die van het geschreven en geïllushet schrift uit basistekens en pictogrammen, treerde woord eveneens. Maar de foto - het gragevolgd door de letterschriften (en de arabi- duele effect van lichtsterkte op zilverbromiden of
sche cijfers), waarna de steeds massaler inge- andere zouten - is pas uitgevonden in 1839. De
zette reproductievormen zich ontwikkelden. weergave in drukvorm kreeg pas aan het einde van
Het begon met letters in klei gedrukt, in de 19de eeuw vorm door middel van tussennegasteen gebeiteld en op muren en vazen ge- tieven (lichtdruk) of clichés (boekdruk). De expeschilderd, waarna papyrus en vellum en pa- rimenten met snel achter elkaar genomen foto’s,
pier volgden. Deze ontwikkeling kwam in een bijvoorbeeld om de gang van paarden te bestudestroomversnelling, nadat door de uitvinding ren, leidden vanaf ongeveer het jaar 1890 tot de
van het drukken met losse letters en de boek- eerste filmstroken op nitraatfilm (veel later cellustaving van teksten in de volkstalen de basis loid). Die konden als fotorolletje worden gebruikt,
was gelegd voor een steeds toenemend gelet- maar ook als filmrol. Een rol kon na ontwikkeld te
terd publiek en een explosie van betaalbare zijn diapositief worden gemaakt en dan, mits met
boeken en tijdschriften voor de gewone man. de juiste perforatie en snel genoeg geprojecteerd
Vooral na 1830 werd papier goedkoper (en met het maltezerkruismechanisme, konden de opslechter), het drukken machinaler en de dis- eenvolgende beeldjes de illusie van beweging tetributie van grote oplagen efficiënter. Hiermee weegbrengen. De eerste die dit lukte was Thomas
gepaard gegaan was vanaf de eerste incunabe- Edison (1847-1931), die in 1888 de kinetoscoop
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Le voyage dans la Lune
ontwikkelde, waarmee in 1894 in New York de
eerste publieke voorstellingen werden gegeven:
een film in een kastje, voor één bezoeker tegelijk.
Hoewel Edison niet de enige was die pionierswerk
verrichtte, mag hij toch wel met ere de ‘uitvinder’
van de film genoemd worden.
Er waren toen alleen nog wat faciliteiten nodig om
de films op een scherm voor een groot publiek te
vertonen en die kwamen er binnen enkele jaren.
Edison zelf, maar bijvoorbeeld ook de gebroeders
Lumière in Frankrijk (hun cinématographe was er
al in 1895), roken de kans om geld te verdienen.
Georges Méliès (1861-1938), die van huis uit theater-
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man en goochelaar
was,
produceerde tussen 1896 en
1912 een stroom
van meer dan vijfhonderd filmpjes,
bijna allemaal in
een studio en met
een statische camera. Het bekendste
hiervan is Le voyage dans la Lune
(1902), dat nog geen
13 minuten duurt,
maar toch een van de langste is. Commercieel wist
Méliès het desondanks niet te redden, in 1911
ging hij failliet, maar hij experimenteerde al
met kleurfragmenten (met de hand op de filmstrook geverfd), montagetrucs en superimposition. Later in zijn leven, toen hij straatarm
wegvegeteerde, werd hij wegens zijn creativiteit alsnog erkend als pionier van de filmkunst.
De filmpjes van Lumière waren misschien
minder creatief, maar ook minder statisch en
eerder documentair te noemen. Hun beeldkwaliteit was superieur en hun onderwerpen werden op de gekste plekken gevonden. In Frankrijk was er concurrentie van firma’s als Gaumont
en Pathé. Ook de films die Edison zelf liet ma-
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ken, onder andere door de Keystone Company en de Biograph Company (toen beide nog in
New York), waren van hoge kwaliuteit. Hierin
stond het verhalende element al gauw voorop.
Het publiek wilde spanning of humor. Ik zag
bijvoorbeeld The girl and her trust die al in 1912
een bijna volmaakt thrillertje van bijna veertien
minuten was. Hierin is onder andere vanuit diverse camerahoeken en met passende close-ups
te zien hoe zo’n handbediend karretje over het
spoor, bemand door twee wanhopig pompende
gangsters die een telegrafiste en een gesloten geldkist (de trust) ontvoeren, wordt achtervolgd door
een heuse dampende locomotief van een tonnetje
of veertig. En de camera rijdt mee.

The Girl and her Trust
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Alle films van de grote pioniers in Europa en de
Verenigde Staten zijn in dvd-verzamelingen beschikbaar. Ze tonen aan op welke manieren het
nieuwe medium vanaf het begin een verdienmodel kon zijn. De definitie van dat prachtige neologisme is immers: iets bedenken wat je met wat
geld kunt maken en voor meer geld kunt verkopen. Het is een onstuitbare kracht in de wereld,
maar dit terzijde.
De bovenstaande gedachtenstroom welde in me
op toen ik op de website van onze instant gratifier Bol.com naar externe harde schijven zocht,
bijvoorbeeld van 1 of 2 TB. Insiders weten dat
je op één terabyte (= duizend GB of miljoen
MB) met gemak 100 of 200 speelfims in dvd- of
blu-ray-kwaliteit kunt opslaan. Bij het huidige
prijsniveau is dat voor minder dan één euro per
film. Nog geen tien jaar geleden was een dergelijke capaciteit voor gewone consumenten ongehoord en onbetaalbaar. Vandaag de dag worden
zulke schijven, meestal niet groter dan een pocketboekje, alleen al via Bol.com aangeboden door
zeventien fabrikanten. Zelfs in willekeurige volgorde klinken de namen als poëzie: Seagate, Sony,
Western Digital, Toshiba, Freecom, LaCie, Trust,
Verbatim, Adata, Intenso, DataLocker, Silicon Power, Transcend, iStorage, Buffalo, MediaRange en
G-technology. We mogen dus gerust aannemen
dat er een markt is voor de opslag van relatief groFILM FUN 62

Maar hoe scheiden we het kaf van het koren? Er is
behoefte aan nieuwe systemen van ordening, aan
nieuwe vormen van begeleiding, attendering en
basiseducatie. De technische ontwikkeling dendert nog steeds voort.

te bestanden. De tijd van de betamax- en vhs-banden is allang voorbij - wie weet nog hoe blij we
waren met banden voor 180 of zelfs 240 minuten?
Of nog langer geleden met geluidloze filmpjes van
Laurel & Hardy op 8mm-formaat? De digitalisering gaat als een stoomwals over onze cultuur, ook
bij de grammofoonplaten, de cd’s en de teksten
van naslagwerken, klassieke literatuur en vele andere soorten drukwerk. Niet dat we hier rouwig
om hoeven te zijn. De bereikbaarheid van al die
content verdwijnt niet, maar wordt alleen maar
groter, sneller en anders. De cultuuromslag, nu al
zichtbaar binnen één generatie, is er niet minder
om. We zoeken, selecteren, onthouden, citeren,
waarderen, bewaren en begrijpen voortaan op een
andere manier. De overvloed is overstelpend en
verblindend. We archiveren voortaan ook anders.
—18—

Als ik me beperk tot het filmwezen, zijn er op de
korte termijn alleen maar voordelen. Toen ik toch
op de site van Bol.com was, keek ik rond in de afdeling van 277 afgeprijsde box sets. Daar stond
Game of thrones (zeven seizoenen, 34 disks) voor
60 euro, de tv-serie MASH (36 disks) voor 45 euro,
de serie Friends (21 disks in blu-ray) voor 50 euro,
The sopranos (zes seizoenen, 28 disks) voor 45
euro en House of cards (vijf seizoenen, 20 disks)
voor 40 euro. Het punt zal duidelijk zijn: de kosten
van deze populaire tv-series bedragen gemiddeld
rond 2 euro per disk, en in blu-ray iets meer. Kijken we naar de box sets met voormalige bioscoopfilms, dan zien we een James Bond-set van 23 disks voor 50 euro (75 euro op blu-ray), de tamelijk
recente Hobbit-trilogie (3 disks) voor 12 euro (20
euro in blu-ray), vijf westerns met Henry Fonda en
Gregory Peck (6 disks) voor 12 euro, zes films met
Bud Spencer en Terence Hill (1977-1986) voor 30
euro (38 euro in blu-ray). Ook was er een ‘ultimate
western’-set van zes disks voor 18 euro, met onder
meer Butch Cassidy, Hombre en For a few dollars
more. Voorts een Fons Rademakers-collectie van
dertien disks voor de verbijsterende uitverkoopFebruari 2019
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prijs van 20 euro. Bij de afgeprijsde bioscoopfilms wenden. Zo ontstond een vrijwillige Production Picture Association of America). Dat duurde in
betalen we dus nog maar rond 3 tot 5 euro per Code met strenge morele en praktische regels. De feite tot ongeveer 1970.
disk.
voorafgaande zelfregulering was in de tijd van de
zwijgende film met toenemende laksheid gehand- Veel mensen denken dat de grote studio’s in HolDit alles toont aan hoe de financiële structuur van haafd, terwijl ook de zeden en gewoonten van lywood pas in de jaren van de geluidsfilm een hoge
de filmwereld nu al veranderd is. Er valt over te Hollywood zelf onder vuur lagen, en na 1928, de vlucht hebben genomen. Niets is minder waar. Het
discussiëren hoe de relatie tussen oorzaak en ge- komst van de geluidsfilm, volgden nog een paar geld van de filmbranche zat aanvankelijk en eigenvolg zich in de loop van de decennia heeft ontwik- wilde zogeheten pre-Code jaren. De zelfregulering lijk later ook nog bij banken en financiers in de
keld, maar er is hoe dan ook een verband tussen was echter van enorm belang voor de branche zelf grote steden, vooral New York. Hun redenen om
de kosten en de financiering van een film enerzijds en werd daarom vanaf halverwege 1934 in volle voor de productie van films naar een verre buitenen de vorm van de distributie en vertoning an- strengheid gehandhaafd door de MPAA (Motion wijk van Los Angeles uit te wijken waren velerlei.
derzijds. Wat voor Hollywood gold, ging mutatis
mutandis ook in andere filmproducerende centra
op. Ruwweg tot 1960 brachten de films het grootste deel van hun kostprijs op in de nationale markt
en wel uitsluitend door vertoning in de bioscopen. Deze werden wereldwijd beschouwd als behorende tot de publieke vermakelijkheden, zoals
ook kermis, circus, vaudeville en ander toneel. Dit
leidde ertoe dat de (lokale) overheid er iets over
te zeggen had, onder de noemers zedelijkheid en
openbare orde, en dat er dus overal toelaatbaarheidsregels werden ingesteld, waaraan de bioscopen zich moesten houden. Omdat de financiële
macht uiteindelijk bij de bioscopen lag, moesten
ook de filmleveranciers zich aan de regels houden,
in het Amerikaanse geval niet wegens overheidscensuur in alle staten en steden en dorpen, maar,
De poort van Paramount werd al in 1925 gebouwd. Rechts: de voltooide poort een jaar later. He torentje is nu verdwenen. De studio wordt alleen nog voor tv gebruikt.
juist om het gevaar van zulke censuur overal af te
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betrekkelijk comfortabel per trein naar toe, hetzij via New Orleans, hetzij
via Chicago. Je was dan wel minstens vier nachten onderweg. Luxueuze
sneltreinen van 20th Century Limited of van Pennsylvania Special brachten
de reiziger vanaf 1902 ruim binnen een etmaal alvast van New York naar
Chicago. Een leuke komedie van Howard Hawks, Twentieth Century (1934)
met John Barrymore en Carole Lombard, speelt zich in zo’n trein af.

Een nickelodeon met doorlopende voorstelling. Toegnagsprijs een ‘nickel’ (vijf cent)

Een ervan was dat producenten en exploitanten
vaak patenten van Edison gebruikten zonder ervoor te betalen. In New York was dat riskant. Een
andere was het klimaat en de beschikbaarheid van
landschappen die voor de exterieurs van veel films
geschikt waren. Weer een andere was vooralsnog
de afwezigheid van vakbonden of anderen die zich
bemoeiden met de arbeidsomstandigheden. En
niet in de laatste plaats: je kon er vanuit New York
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Films werden gemaakt om er geld mee te verdienen. Het was een tak van de
showbusiness, vandaar de nauwe banden met Broadway en andere theatercentra. De nickelodeons – primitieve zaaltjes waar men van 1905 tot 1915
korte filmpjes kon bekijken voor maar 5 cent entree – hadden een onuitputtelijke behoefte aan films. Dat gold des te sterker voor de vaste bioscopen,
die vanaf 1910 overal ter wereld als paddenstoelen uit de grond schoten. De
film was goede business. Hollywood werd opnieuw een soort goudmijn, de
echte gold rush naar Californië (1848-1855) was niet zo heel lang geleden.
Het klimaat was er nog steeds een waarin fortuinen gemaakt en concerns
gesmeed konden worden. D.W. Griffith maakte al in 1910 zijn eerste film
in Hollywood, de uit Engeland afkomstige Charles Chaplin werkte er vanaf 1914 voor de Keystone studio’s, daarna voor Mutual, toen al voor een
fantastisch salaris. Roscoe ‘Fatty’ Arbuckle, die een schandaal veroorzaakte
doordat hij was beschuldigd van verkrachting (hij werd echter in 1921 vrijgesproken), was een van de Keystone Kops geweest, maar regisseerde sindsdien zijn eigen films. In 1920 sloot hij een contract met Paramount voor één
miljoen dollar per jaar. Er gingen in de nieuwe branche enorme bedragen
om. Met D.W. Griffith, Mary Pickford en Douglas Fairbanks richtte Chaplin in 1919 United Artists op. Andere studio’s, waarover zodadelijk nog iets
meer, hadden een achtergrond van bioscopenbezit in de grote steden. Daarnaast waren er nog onafhankelijke producenten waarvan de namen tot op
heden bekend zijn, zoals Hal Roach, Republic en meneer Disney.
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Hollywood werd in een mum van tijd het
(einde 1927) en die hadden allemaal een
centrum van showbusiness op een schaal
Kinokapellmeister. ‘De bekendste kapeldie tot dan toe ongekend was, alleen te
meester van de Amsterdamse bioscopen,
vergelijken met een groot operahuis of een
Hugo de Groot,’ schreef het blad in april
Broadwaytheater of een rondreizend cir1928, ‘viert deze maand zijn tienjarig jubicus, en dan een aantal van die evenemenleum.’ Zijn naam kennen we nog wel. Hij
ten bij elkaar op een kluit. De grootschawerd orkestleider in Royal (1922) en zijn
ligheid had nadelen, zoals de noodzaak om
collega Max Tak was dat vanaf de opening
binnen de commerciële en censuurachtige
(1921) in Tuschinski.
parameters te blijven, maar ook voordelen, zoals de samenballing van creativiteit,
Er was een omvangrijke spin off van de
Het orkest voor begeleiding van zwijgende films van de Princess Cinema in Dever, Colorado, omstreeks 1927
faciliteiten en vakmanschap waarover de
films uit Hollywood: theaters, projectoren,
filmmakers konden beschikken. Jongere generaties weorkesten, advertenties, recensies. En het aanbod kwam
ten waarschijnlijk niet hoe gewichtig de filmbranche al
lang niet alleen uit Hollywood. Ik heb toevallig een
vóór de klassieke periode nationaal en internationaal
nummer van een Engels vakblad van 21 maart 1918,
was geworden. Een fanmagazine als Photoplay, begonde oorlog was nog volop bezig, The Kinematograph
nen in 1911 in Chicago, had in 1918 al een oplage van
and Lantern Weekly. Hierin boden filmverhuurders en
200.000 exemplaren, en er waren veel van zulke bladen.
-producenten hun waren aan de hele wereld te koop
Toen kwamen overigens ook de eerste ansichtkaaraan en attendeerden op hun bedrijfsvoorstellingen: bijten van filmsterren op de markt, net als in Europa. En
na 200 bladzijden in ongeveer A4-formaat boordevol
denk eens aan een heel ander aspect: volgens de theagedrukt met vaak zeer kleine lettertjes! De film was wetertraditie had elke schouwburg een orkestje en bij de
reldwijd big business en in de zwijgende periode was
grote bioscopen was dat tijdens de zwijgende periode
alleen een wijziging van de tussentitels nodig om een
niet anders. Minimaal was er een pianist. In Duitsland
kopie internationaal bruikbaar te maken. Er rouleerden
bestond vanaf 1920 het blad Film-Ton-Kunst, waarin
dan ook illegale duplicaten bij de vleet.
onder meer veel reclame werd gemaakt voor passende
bladmuziek (bijvoorbeeld bij ruzie, paniek, dood, liefde,
Om nu naar Hollywood terug te keren, daar hadden
kindervreugd, brand). Duitsland telde 4300 bioscopen De Kinematograph and Lantern Weekly van 21 mei 1918
de pioniersjaren zich al rond 1922 uitgekristalliseerd
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in een conglomeraat van acht filmstudio’s, vijf grote en drie kleinere.
De eerste groep bestond uit MGM
(Loew), Warner, Fox, Paramount en
RKO. Deze vijf produceerden niet alleen films, ze distribueerden ze ook
zelf (soms tegelijk met films van kleine, onafhankelijke producenten) en ze
bezaten bovendien zelf veel bioscopen,
waaronder toptheaters in de grote steden. De kleinere studio’s waren Universal, Columbia en het al genoemde
United Artists. Deze drie waren minder
kapitaalkrachtig, juist omdat ze geen
bioscopen als onderpand hadden om geld te lenen,
en konden zich minder vaak het maken van financieel riskante A-films permitteren. Toch was juist
met die films de pot met goud te vinden: dat je door
een half miljoen dollar te investeren zo maar 5 miljoen winst kon behalen. Dan kon je met de rest van
je films gerust genoegen nemen met een winstmarge van tien procent, plus een aantal echte flops van
tijd tot tijd. Een paradijs voor speculanten, zoals de
bankiers in New York, mits men de basisfinanciering op orde had. Iedereen kent tot op de dag van
vandaag de namen van de grote studio’s. Geen ervan is in de eerste dertig jaar ooit failliet gegaan, al
heeft Warner wel eens op het randje gebalanceerd
en hield RKO in 1957 op te bestaan.
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dat de procedure tijdens de oorlog was
opgeschort, werd de klacht in 1949 op
één fataal punt gehonoreerd door het
Supreme Court: er vond inderdaad
unfaire concurrentie met onafhankelijke filmproducenten plaats. De films
van deze producenten waren buiten de
grote studio’s om praktisch niet in de
bioscoop te plaatsen. De studio’s moesten nu hun filmverhuur en bioscopen
afstoten, en begonnen hun acteurs en
staf te ontheffen van hun contracten.
Per film kon als het ware ad hoc een
team worden samengesteld door de
studio zelf of door andere producenen (waaronder steeds vaker regisseurs en filmsterren die zelf
als co-producent of medefinancier optraden). Ook
werden er meer films in het buitenland opgenomen. Het gebeurde natuurlijk geleidelijk, in een
proces dat rond 1955 was voltooid. Dit heeft in feite de ondergang van het studiosysteem betekend.

Maar vanaf ongeveer 1950 ging het studiosysteem
geleidelijk te gronde. Het probleem was dat de
studio’s een monopolie vormden, iets wat in het
Amerikaanse bedrijfsleven sedert de zogeheten
Sherman Antitrust act (uit 1890) eigenlijk verboden was. De studio’s konden lang hun gang gaan,
maar in 1938 werden ze op grond van die wet
aangeklaagd. In 1940 is een compromis bedacht
door de vijf grote studio’s. De ergste vormen van
blok- en blindboeking zouden worden beteugeld. Maar de ondergang van Hollywood werd dat niet.
Bovendien zouden er in ieder van de 31 bioscoopregio’s waarin de Verenigde Staten van oudsher
—Peter Cuijpers
waren opgedeeld voor de exploitanten zichtver[wordt vervolgd en besloten in deel 2]
toningen van nieuwe films worden gegeven. Het
voorstel werd echter afgewezen door de drie kleine studio’s, die geen eigen bioscopen hadden. Na-
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JOOP WILLEMSEN,
CAMERAMAN

door
Thys Ockersen

I

N MIJN stagetijd bij het filmbedrijf Cinecentrum in Hilversum (sept ‘67-jan ‘68) werkte ik
op de geluidsafdeling. Los van de afwerking
van films en journaals moest ik ook mee voor
opnamen van items voor het tv journaal en NTS
sport. Twee keer werkte ik met cameraman Joop
Willemse die net als ik ooit leerling van de filmacademie was geweest en sympathieker tegenover
de stagiaires stond dan de meeste medewerkers
van Cinecentrum. In 1967 sloegen nieuwe filmers
als Pim en Wim, Frans Weisz en Nicolai vd Heijde
toe met een moderne vorm van filmen, geïnspireerd door de Franse Nouvelle Vague. Niet tot
een ieders tevredenheid. Philip Bloemendal , de
beroemde stem van het Polygoon Journaal , kon
het niet nalaten om zijn ongezouten mening luidkeels te verkondigen in de kantine als er die avond
daarvoor op tv een korte film van een jonge filmer
was vertoond. Hij vond het niks. Maar tegelijkertijd was hij niet te beroerd om een stagiaire voor
Polygoon te laten werken als cameraman.

Foto: Thys Ockersen

Jan Willemsen film een Formule 2 auto op het circuit van Zandvoort, met rechts op de rug Henk Terlingen
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FORMULE 2
Ik ging met Joop en sportjournalist Henk Terlingen naar het Circuit van Zandvoort waar de
Formule twee races zouden worden gehouden.
Dicht bij huis dus want ik woonde toen nog bij
mijn ouders. De eerste dag waren de oefeningen en Joop zette zijn camera achter strobalen
om mooie shots te maken van de raceauto’s die
recht op ons af kwamen en net voor de strobalen
een bocht maakten om de Hunzerug op te gaan.
Ik stond naast Joop met mijn microfoon op de
auto´s gericht om geluid op te nemen. Het was
een levensgevaarlijke situatie, want als er een
raceauto de bocht niet haalde en rechtdoor reed
dan vlogen Joop en ik met strobalen en apparatuur naar achteren met een raceauto boven op ons. Een gewisse dood. Joop
was niet gauw tevreden en ging niet weg
voordat hij zijn mooie shots had. Ik geloof niet dat hij echt het gevaar zag; ik wel.
De echte race was een dag later. Kwa geluidsopnamen was er voor mij niet veel te
doen. Joop werkte met een zogenaamde
Pro-camera, dat was een camera waar positief filmmateriaal inging voorzien van een
magnetische geluidsstrip. Het geluid dat
opgenomen werd kwam direct op de filmstrook. Dat scheelde tijd, want diezelfde
avond moest het onderwerp op tv eruit. Dus
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werd na afloop van de race de film per helikopter naar Hilversum gevlogen en naar Cinecentrum gebracht waar het meteen in het lab ging en
snel werd gemonteerd. Omdat het geluid op een
andere plek dan het beeld zat kreeg je een merkwaardige geluidsovergang, maar bij racegeluiden
maakte dat niet veel uit. De Pro-camera hadden
we dus vooral de dag van de echte race nodig.
Blijkbaar had Joop al meerdere malen zo’n onderwerp gemaakt want hij wist precies waar hij steeds
zijn camera moest neerzeten. Toen de race begon
zag ik dat er een plek tussen de Formule 3 auto’s
was vrijgemaakt voor de pas verongelukte Zandvoortse coureur Wim Loos. Ik kreeg van Joop een
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Paillard-camera om zelf wat opnamen te maken,
maar het was onwaarschijnlijk dat mijn filmmateriaal gebruikt zou worden want er zat geen geluidsstrook op. Maar toch leuk om opnamen te maken.
Ik zag om mij heen vier of vijf crews (van zo’n vijf
man) die op 35 mm opnamen maakten. Elke crew
had wel een leerling van de NFA uit een klas onder
mij. Ik herkende o.a. Hans Klap en Frans Rasker.
Die liepen driftig rond de piste, koffers of een statief
dragend. Zij waren aangenomen voor de opnamen
van een Roger Corman productie. Corman was de
veelfilmer die altijd een graantje wilde meepikken
van een succesvolle film die veel publiciteit kreeg.
Dat was in 1966 Grand Prix van John Frankenheimer met o.a. Yves Montand en James Garner;
een groot spektakel op 70 mm. Waarvoor
ook opnamen in Zandvoort waren gemaakt.
Corman produceerde zijn eigen racefilm
The wild racers voor een appel en een ei en
geregisseerd door zijn vazal Daniel Haller
Ik kon geen bekende acteur of actrice
herkennen, maar later begreep ik dat Mimsy Farmer en Fabian de hoofdrollen hadden. Dat Francis Coppola second unit en
assistent -regisseur was en zijn zuster Talia
Shire een rolletje had. Zelfs Corman deed
niet gecrediteerd regie. Er was zelfs een moment dat ik boven op de pits stond om een
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shot te maken en beleefd door de Corman-crew
gevraagd werd om wat opzij te gaan zodat zij een
goede opname konden maken. Geen probleem.
The wild racers kwam nooit naar Nederland,
maar Roger Corman ontmoette ik zo’n 40 jaar later in Amsterdam waar hij met zijn vrouw Julie
een bezoek bracht. Ik deed een Q & A met hem
in de Melkweg en later dronken we wat Jan Doense in Americain. Opeens zei Corman: ‘Ik geloof
dat ik hier ergens een film heb gemaakt, maar
ik weet niet meer waar.’ Ik meteen: ‘Dat was The
wild racers in 1967 op het Circuit van Zandvoort.’
Later gaf Joop mij m’n filmpje van de race. Een
leuk aandenken. Ik herinner me nog dat de Belgische coureur Jacky Ickx de winnaar was.

eerste shots was het Koninklijk paar , Beatrix en
Claus, die op mij af kwamen lopen over een loper
op weg naar de tribune. Ik maakte wat opnamen
van springende paarden en richtte me toen maar
weer eens op Beatrix en Claus die rustig op de tribune zaten te kijken.

En toen stond er opeens dat mannetje in zijn regenjas naast mij met zijn gleufhoed die me toebeet: ‘Dat mag U niet doen!’
Ik (verbaasd): ‘Wat mag ik niet doen?’
Mannetje: ‘U mag het Koninklijke Paar niet filmen als het officiële gedeelte is afgelopen. Dat
staan wij niet toe.’
Ik: ‘Wie zijn wij ?’
Mannetje: ‘Ik ben van de BVD.’
CONCOURS HIPPIQUE IN ZWOLLE
Ik: ‘Nou ik ben van het sportjournaal en ik doe
Mijn tweede samenwerking was weer een spor- hier officieel mijn werk.’
tonderwerp, een concours Hippique in Zwolle ook
weer in 1967, met Hans Eijsvogel als commenta- Na nog wat gekibbel stuurde ik hem naar Joop
tor. Hij zat voornamelijk op de tribune. Een weinig om het uit te vechten. Die kwam naar mij toe
enerverend evenement; paarden die over hekken en zei dat het mannetje in zijn recht stond; als
heen sprongen. Opnieuw viel er voor mij weinig het officiële gedeelte is afgelopen dan mag je lete doen met het geluid, dus kreeg ik weer een Pail- den van het Koninklijk Huis niet meer filmen.
lard om wat opnamen te maken. Het probleem Stel je voor dat iemand in zijn neus peutert.
van een Paillard camera is dat het oculair weinig
Ik heb toen dus maar de camera alleen nog
licht doorlaat zeker als je staat te filmen in een zaal op de paarden gericht. Ook dit filmpje heb ik lamet slechte verlichting zoals in Zwolle. Dus je ter van Joop gekregen. Daarmee eindigde onze sagokt maar een beetje wat je opneemt. Een van de menwerking en heb ik hem nooit meer gezien.
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EL SALVADOR

De vier IKON-journalisten in El Salvador. Van links naar recgts: Jan Kuiper, Koos
Koster, Joop Willemsen en Hans ter Laag

Op 17 maart 1982 werden Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter laag en Joop Willemse in El Salvador
—waar ze voor het IKON waren voor een reportage—door de junta in een hinderlaag gelokt en
doodgeschoten. De Kolonel die hier achter zat
en het viertal als communisten beschouwde was
Reyes Mena die al in 1984 naar Amerika verhuisde. Hij is nog nooit ter verantwoording geroepen.

—Thys Ockersen
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IN MEMORIAM
DUSAN MAKEVEJEV
U Belgrado, Servië 13=10-1932 ? 25-1-2019,
Belgrado

De films van Makavejev hadden alles te maken met de
politieke en seksuele taboes
die hij wilde doorbreken. Vanaf 1953 maakten hij korte
films en documentaires. De
eerste film die in het westen
opviel in 1967 was De tragedie van een telefoniste over
een vrijmoedig meisje dat ten ondergaat in een
totalitaire maatschappij. Makavejevs W.R.-Mysteries van het Organisme was geïnspireerd op
het werk van Wilhelm Reich waarin nog meer
de seksuele onderdrukking en sociale systemen
werden onderzocht. De film was met buitenlands
geld gemaakt en werd verboden in Joegoslavië.
Makavejev zou voortaan buiten zijn geboorteland
zijn controversiële films maken: Sweet Movie als
Canadese productie; Montenegro (Zweden) The
Cocacola Kid (Australisch). Omdat zijn films
steeds extremer werden, werd het moeilijker voor
hem om ze gefinancierd te krijgen. Zijn laatste
films maakte hij weer in eigen land en hadden te
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maken met het verdwijnen van het communisme.
Ze haalden het buitenland nauwelijks.
Hij was getrouwd met Bojana Marijan die allerlei
functies bij zijn films vervulde.

Tragedie van een
telefoniste

VERNA BLOOM
U Lynn, Massachusetts 7-8-1938 ? Maine,9 -1-

2019

Haar optreden van moordenares Charlotte Corday op Broadway in ‘Marat/Sade’ leidde tot veel
film- en tv-werk.
Ze was een serieuze actrice
zonder glamour
en speelde op tv
in N.YP.D. en Bonanza. Ze was een
tijdje echt betrok—26—

ken bij de films van de jaren zestig/zeventig in
interessante rollen bij opvallende regisseurs: Medium Cool van Haskell Wexler; The Hired Hand
van Peter Fonda; High Plains Drifter van Clint
Eastwood; Badge 373 van Howard W. Koch. Na
die laatste film in 1973 was ze terug bij de tv met
series als The blue Knight; Kojak; Lou Grant; Police Story. Incidenteel zat ze nog in een speelfilm :
Animal House van John Landis, Honky Tonk Man
van Clint Eastwood en After Hours van Martin
Scorsese. In 2003 was ze voor het laatst te zien in
The West Wing.
Haar tweede man was scenarioschrijver Jay
Cocks. Ze overleed ten gevolgde van dementie.

In The Hired Hand
met Peter Fonda
en Warren Oates
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IN MEMORIAM
MURIEL PAVLOV
U Leigh, Kent, 27-6-1921 ? 29-1-2019,GB
Haar moeder was Frans;
haar vader Russisch. Ze
stond al op haar vijftiende
op het toneel en kreeg
in 1934 een klein rolletje
in een Gracie Fields film
Sing as we go ! Na nog wat
filmwerk zat ze in 1941 in
Quiet Wedding met Margaret Lockwood en Derek Farr. Farr zou in 1947
haar man worden en ze bleven bij elkaar tot hij
in 1986 stierf. Ze speelden samen in The shop at
sly corner (1947) en Doctor at large ( 1957). Haar
filmcarrière kwam pas goed op gang in 1946,
maar tegelijkertijd wijdde zij zich ook nog altijd
aan toneel. In 1947 zat ze als Ophelia op tv in
Hamlet part 1. Met Joh Byron als Hamlet.
Muriel had het geluk in goede films terecht te
komen: Malta Story tegenover Alec Guinness;
Doctor in the House tegenover Dirk Bogarde; Simon and Laura met Peter Finch, Reach for the sky
t.o. Kenneth Moore; Rooney t.o. John Gregson;
Murder she said t.o. Margaret Rutherford. Na de
midden jaren zestig werden de filmrollen minder.
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Ze ging met haar man meer toneel en tv doen. Ze
had-behalve haar naam-nauwelijks iets Russisch
en kon voor Britse dame doorgaan.

Murder she
said

MICHEL LEGRAND
U Parijs, 24-2-1934 ? 26-1-2019, Parijs
Film –en musical componist, arrangeur, dirigent,
pianist en zanger. Zoon van orkest leider Raymond LeGrand. Broer van zangeres Christiane
Legrand. Legrand studeerde aan het conservatorium
van Parijs. Hij was nauw
verbonden aan de Nouvelle
Vague. In 1961 was hij te
zien (piano spelend) in Cléo
de 5 à 7 van Agnès Varda.
Hij was ook betrokken bij de
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films van de man van Varda, Jacques Demy: Lola
(1960) en daarna de musicals Les Parapluis de
Cherbourg (1964) en Les Demoiselles de
Rochefort (1966). Ook schreef hij muziek voor de
films van Jean Luc Godard (Une femme est une
femme; Vivre sa vie; Bande a part).In 1968 deed
hij zijn eerste Hollywood film How to save a marriage and ruin your life wat leidde tot The Thomas
Crown affair in 1968. Hij had met zijn romantische muziek aansluiting gevonden bij bepaalde
Hollywood-films. Het liedje uit Thomas Crown
werd een megahit dankzij veel vertolkingen van
Amerikaanse zangers (en hij zong het zelf ook).
Maar ook bij actiefilms werd zijn muziek gebruikt
(o.a. Ice Station Zebra; Castle Keep, Le Mans;
The Three Musketeers). Michel Legrand was tot
en met 2017 actief in speelfilms. Hij was zonder
meer een van de grootste filmcomponisten.

Corinne Marchand en Michel
Legrand in Cléo
de 5 à 7

Februari 2019

inhoud

IN MEMORIAM
DICK MILLER
U The Bronx, NY, 25-12-1928 ? 30-1-2019, Toluca Lake, Ca

Hij zat bij de marine en
werd kampioen middengewicht boksen.
Ging begin jaren vijftig
naar LA en kwam in de
films van Roger Corman terecht. De kleine
man met de verbeten
gezichtsuitdrukking was
voor allerlei rolletjes inzetbaar. Hij zat in veel
Corman-films. Een beroemde rol was Raymond
Paisley in A bucket of blood— dat typetje kwam in
andere Corman-films terug. Corman regisseerde
in tien jaar veertig films en produceerde er ook
nog een aantal. De films werden door American
International Pictures (AIP) geproduceerd, maar
als Dickie Miller bij een andere studio auditie
deed en AIP noemde, dan kreeg hij te horen:’We
kunnen je niet gebruiken’. Toch zou hij ook voor
andere regisseurs werken, zoals Robert Aldrich
(The Dirty Dozen; The legend of Lylah Clare). Hij
had geluk dat Cormans ‘leerlingen’ en bewonder-
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aars zelf films gingen maken en zo werd hij altijd
gecast door Joe Dante in vaak grotere rollen dan
bij Corman.(en werd hij ook beter betaald). Hij
kwam in grote films terecht als The Terminator;
1941; Explorers; Gremlins; After Hours en Matinee. Na alle enge rollerjes had hij op het einde van
zijn leven de rol van Rabbi in Hanukka, een film
die nog moet uitkomen, Hij was getrouwd met
script supervisor Lainie Halpern. In 2014 werd
een documentaire over hem gemaakt: That Guy
Dick Miller.

CLIVE SWIFT
U Liverpool, 9- 2- 1936 ? 1-2-2019, Londen
Hij had een leidende functie
op RADA en zat van 1961
in veel tv -producties. Hij zat
als karakteracteur in Frenzy
van Alfred Hictcock; Man
at the top; Excalibur en A
passage to India van David
Lean. Maar echte bekendheid verkreeg hij pas toen hij in 1990 in de tv
comedy serie Keeping up appearances terecht
kwam als Richard, de sullige echtgenoot van Hyacinth Bucket (‘Bouquet! Bouquet!’) gespeeld door
Patricia Routledge. Het was een groot succes
dat zes seizoenen stand hield. Swift, die een heel

A Bucket of Blood

Keeping up appearances
met
Patricia Routledge
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serieus acteur was, begon het op den duur toch
vervelend te vinden omdat het publiek werkelijk
dacht dat hij zo’n kluns was.
Er was nog leven na de tv-serie. Zo zat hij in
de oorlogsfilm Gaston’s War van Robbe de Hert
en o.a. in tv-series Aristocrats, Born and Bred en
Peak Practice. Zijn laatste rol was in 2017 in een
aflevering van Midsummer Murders.
Hij was getrouwd met scenarioschrijfster Margaret Drabble en ze hadden drie kinderen.
Overleden na een kort ziekbed.
WINDSOR DAVIES
U Londen, 28-8-1930 ? 27-1-2019,UK
Hij was leraar en mijnwerker voordat hij in 1961 acteur werd. Tussen 1950 en
1952 diende hij bij het East
Surrey Regiment in Egypte
en Libië. Hij had een lange
staat van dienst, vaak als
officier, wat hij goed kon
spelen vanwege zijn militaire achtergrond en zijn
diepe indrukwekkende stem. Zat o.a. in de Miss

FILM FUN 62

Marple-film Murder most foul, in Arabesque, in
Coronation Street; in Arriverderci Baby!; Doctor
Who; Assigment K; Carry on England en Carry
on Behind. Vaak was zijn rol zo klein dat hij niet
op de credits werd vermeld. Maar hij werd de
ster van de tv-komedieserie It aint half hot mum
(Oh moeder, wat is het heet ) die acht seizoenen
liep en waarin hij eigenlijk de enige leuke rol had,
namelijk als sergeant-majoor Williams die te pas
en te onpas ‘Shut up!’ schreeuwde. Gek genoeg
nam hij met de kleine tegenspeler Don Estelle (
Gunner Lofty Sugden) een liedje op, Whispering
Grass, dat in 1975 een grote hit werd.
Windsor Davies was getrouwd met Eluned
Evans, ze hadden vijf kinderen waarvan de oudste
dochter Jane Davies casting director is.
SONDRA LOCKE
U Sandra Louise Smith, Shelbyville, Tennessee,
28-5-1944 ? 3-11-2018, LA
Al heel jong had ze succes met de film The heart
is a lonly hunter (1968), waarvoor ze een Oscar-nominatie en twee Golden Globe-nominaties ontving. Het magere blonde meisje kreeg
meteen meer werk waarvan Willard over een
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jongen die met ratten leeft
een groot succes werd. In
1976 werd ze door Clint
Eastwood gevraagd voor
diens western The Oulaw
Josey Wales. Vanaf dat moment ontstond er een relatie
tussen de twee en zat ze
meestal in zijn films. Door die relatie kreeg ze
erg veel aandacht. Ze kon zelfs onder de vlag van
Eastwoods filmmaatschappij haar eigen film Ratboy (1986) regisseren, maar dat was een mislukking. De relatie ging stuk en Sondra Locke moest
constateren dat het erg moeilijk werd om nog
werk te krijgen. Projecten die ze om te regisseren
inleverde bij Warner Bros. werden systematisch
door Eastwood tegengehouden. Zo groot was

Ratboy
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zijn macht bij de studio. Over haar verhouding
schreef Sondra Locke de bittere autobiografie The
good ,the bad and the very ugly waarin ze prijsgaf
dat ze onder druk van Clint twee keer een abortus onderging. Het werd nooit meer iets met haar
carrière hoewel ze in 1999 in twee films voor de
videomarkt speelde en ook nog een paar dingen
voor de tv regisseerde. Overleden aan een hartstilstand.
ALBERT FINNEY
U Salfort, Manchester, 9-5-1936 ? 7-2-2019,

Londen

Studeerde aan RADA en
begon eind jaren vijftig
op toneel te werken. Het
was het hoogtepunt van
de kitchen-drama’s en de
angry young men. Tony
Richardson zette hem in
1960 in een kleine rol in The Entertainer waarin
de grote Laurence Olivier schitterde. Datzelfde
jaar koos Karel Reisz hem voor de fabrieksarbeider in Saturday Night Sunday Morning, een
rol die hem op het lijf was geschreven, want hij
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kwam uit dat arbeidersmilieu. Hij was meteen
een belangrijk acteur en kon de hoofdrol krijgen
in de grote film Lawrence of Arabia. Maar de lange draaitijd in de hete woestijn schrok hem af en
hij koos voor Tom Jones, de film die hem geliefd
en beroemd maakte bij een groot publiek. Hij
kreeg zijn eerste nominatie voor een Oscar.
Finney bleek een kieskeurig acteur te zijn en
zijn keuze van serial killer die met een hoofd in
een tas rondloopt in Night must fall was raar.
Finney was duidelijk niet uit op ‘fame and fortune’ zoals Lawrence-vertolker Peter O’Toole. Hij
was selectief en meer geïnteresseerd in goede
toneelrollen. In 1967 werd hij de tegenspeler van
Audrey Hepburn in Two for the road van Stanley
Donen. Het paar had veel plezier in de samenwerking. Het was voor het eerst dat Audrey een nan
van haar eigen leeftijd als co-ster had in plaats
van Gary Cooper, Cary Grant of Humphrey Bogart. In 1974 beschouwde Albert Finney ‘t als een
kans waar hij op zat te wachten, toen hij gevraagd
werd om Hercule Poirot te spelen in Murder on
the Orient Express. Maar toen de producers hem
opnieuw wilden in de volgende Agatha Christie-verfilming Death on the Nile was dat geen
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uitdaging meer voor hem en bovendien, de make-up en de hete locatie (Egypte) stonden hem
niet aan. Hij zou dus steeds minder films maken,
maar die zeldzame optredens waren altijd wel
interessant. Een oude Shakespeare-acteur in The
Dresser, de Paus in Pope John Paul 2; een gangster
in Miller’s Crossing, de werkgever van Julia Roberts in Eric Brockovich en Winston Churchill in
The Gathering Storm. Hij werd oud en behoorlijk
dik, maar bleef een fascinerende persoonlijkheid.
Zijn laatste rol was in 2012 in de James Bondfilm Skyfall. In 2011 was geconstateerd dat hij
kanker in de nieren had. Hij overleed echter aan
een infectie in de borst.
Zijn eerste huwelijk was met actrice Jane Wendham. Zijn tweede vrouw was Anouk Aimée, maar
dat huwelijk eindigde toen ze hem bedroog met
Ryan O’Neal. Zijn derde huwelijk was van 2006
tot zijn dood met Pen Delmage.

Met Julia Roberts
in Erin Brockovich
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JULIA ADAMS
U Betty May Adams, Iowa, 17-10-1926 ?

2019, LA

3-2-

Werkte zowel onder de
naam Julie als Julia. Ze
kreeg een contract voor
zeven jaren bij Universal
Pictures en werd meestal gecast als het aardige
meisje tegenover sterren
als Rock Hudson, James Stewart, Tony Curtis
en Glenn Ford. Ze rende zonder veel inspraak te
hebben van de ene naar de andere film en als ze
geluk had, was er een uitschieter zoals Creature
from the Black Lagoon. In de jaren zestig zat ze
ook in tv-series. Toen ze niet meer zo populair
was als actrice werd ze ook dialoogcoach o.a.
voor Christopher Walz bij Polanski´s Carnage. Ze
was eerst getrouwd met schrijver-producer Leonard Stern en daarna met acteur Ray Danton.

Creature from the Black
Lagoon
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BRUNO GANZ
U Zürich, 22-3-1941 ?

15-2-2019, Zürich

Zwitsers acteur die vanwege zijn lange carrière in
Duitse films voor Duitser
werd aangezien. Hij begon
te acteren op het Duitse
toneel. In 1970 richtte
hij met Peter Stein de
Schaubühne van Berlijn
op. Debuteerde in 1960 in
de Zwitserse film Der Herr
mit der schwarzen Melone en was een betrekkelijk onbekend acteur tot hij in 1976 te zien was in
Sommergäste van Peter Stein. Dat leidde tot De
Markiezin von O van de Franse regisseur Eric
Rohmer die voor deze film Duits had geleerd. In
1977 zat hij in Der Amerikanischer Freund van
Wim Wenders tegenover Dennis Hopper. Zijn
internationale carrière was begonnen en in 1979
maakte hij Nosferatu: Phantom der Nacht van
Werner Herzoch. Ganz’s acteren was heel erg introvert en dat maakte hem geschikt als een figuur
die inwaartse reflectie etaleerde. Veel mooie rollen in goede films volgden. Hij zat in Nederland
in De IJssalon als de sympathieke Duitse officier
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in oorlogstijd die iets moois heeft met Renée
Soutendijk. Terug bij Wenders in 1987 in Der
Himmel über Berlin en in 1993 Im weitere Ferne
so Nah. In 2004 speelde hij de ongewone rol van
Adolf Hitler in diens laatste dagen in de bunker
in Der Untergang. Een persoon die mijlen ver
van hem vandaan stond en waar hij grote moeite
meehad. (“Uiteindelijk kon ik niet bij het hart van
Hitler terechtkomen, omdat hij er geen had”). In
Unknown in 2011 was hij een Stasi, alweer dus
een foute Duitser. Ganz verklaarde dat hij genoeg
had van dat soort rollen. Hij kreeg veel prijzen
en stond op het punt in Golem mee te spelen.
Hij was getrouwd met Sabine; ze hadden een
zoon Daniel. Later had hij een lange relatie met
fotografe Ruth Walz. Hij kreeg in 1996 de Iffland- Ring van Josef Meinrad omdat hij werd beschouwd als de belangrijkste acteur in het Duitse
theater sinds 200 jaren. Overleden aan kanker.

Der Untergang
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