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OSCAR MICHEAUX
BLACK MOVIES MATTER

Al in het prille begin van de cinematografie werd voor en door Afro-Amerikanen gewerkt aan 
een eigen filmoeuvre. The Chicago Defender, ‘a black weekly’, wees er herhaaldelijk op dat 
zwarten films moesten maken met, over en voor zwarten maar dat die films ook gezien zouden 
moeten worden door een blank publiek. The Chicago Defender van 22 mei 1915: ‘Als films met 
een all-colored cast worden gefinancierd door blanke joodse zakenlui dan gaat het maar om 
één ding: geld kloppen uit onze zakken. In witte cinema’s zullen die films niet te zien zijn, er zal 
geen meter van worden vertoond.’

DE AFRO-Amerikaanse filmproducent Oscar Micheaux had zijn blanke financiers even-
min hoog zitten. In april 1921 zei hij in The Chicago Defender: ‘Jewish producers didn’t 

understand the nuances of black life.’ Micheaux vestigde voorgoed zijn naam in de filmhis-
torie met twee films: in 1931 met de eerste ‘all-talking motion picture made by a black com-
pany’ The Exile en elf jaar eerder in 1920 met Within Our Gates, waarmee hij Griffith van 
repliek diende. Sommige gedeelten uit Birth of a Nation filmde hij shot voor shot na en ver-
anderde waar nodig de mise-en-scène. Zo liet hij de heldin, Sylvia Landry, aanranden door 
haar biologische blanke vader. Recensenten schreven in 1915 over Birth of a Nation: ‘Het is 
geschiedenis geschreven met licht’; in 1920 oordeelde de blanke pers dat Within Our Gates 
‘History written in smoke’ was. 

pionier van de Afro-Amerikaanse cinema

door 
Thomas Leeflang

Ethel Moses in Birthright (1938)



FILM FUN #81 SEPTEMBER 20204

INHOUD

De aanranding in Within Our Gates
met:  Evelyn Preer en Grant Gorman 

 Oscar Micheaux had zijn antwoord op Griffiths ra-
cistische Birth of a Nation al in 1919 gereed maar 
kon de film nergens kwijt. Exploitanten van ‘alleen 
voor zwarten’-bioscopen vreesden nog meer ras-
senrellen dan er dat jaar al waren geweest. In de vier 
jaar die verstreken tussen de première van Birth of a 
Nation en die van Within Our Gates vonden tegen 
de driehonderd lynchpartijen van zwarten plaats. 

De zomer van 1919 zou de geschiedenis in gaan als ‘The Red 
Summer’. 
   Zelfs de NAACP (National Association for the Advance-
ment of Colored People) vond dat Micheaux te ver was ge-
gaan in het tonen van wreedheden in zijn gespiegelde versie 
van Birth of a Nation. Uiteindelijk durfde de ‘for blacks on-
ly’-cinema Vendome in Chicago het aan Within Our Gates 
te draaien. In het blad Chicago Defender adverteerde Mi-
cheaux met de tekst: ‘Wie zich bekommert om het lot van 
ons ras kan zich niet veroorloven deze film ongezien te la-
ten! ‘Remember, it tells it all!’ 
   Uiteindelijk werd Within Our Gates op last van de over-
heid alleen vertoond in nachtvoorstellingen, die later de 
‘Midnight Rambles’ zouden worden genoemd. Overal waar 
de film liep veroorzaakte blanke relschoppers opstootjes 
waarbij veel gewonden vielen onder zwarte bioscoopbe-
zoekers. Within Our Gates werd, nadat het copyright was 
verstreken, in de VS op dvd uitgebracht. Tachtig jaar na de 
eerste voorstelling werd en wordt er nog naar gekeken en 
verschijnen de namen van allang vergeten spelers als Eve-
lyn Preer, Flo Clements, James D. Ruffin en Jack Chenault 
op digitale schermen. Een recensent schreef er in The Big 
Reel van september 2009 over: ‘By today’s standards the film 
is a silly, half-baked and paper-thin as something by a high 
school playwright.’ 
   In de jaren negentig werd er tot verrassing van een hand-
jevol filmhistorici een complete nitraatkopie met Vlaamse 
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de Odeon, de Douglas, de Lenox, de Apollo en na-
tuurlijk the granddaddy of all black theaters, de La-
fayette. In de jaren veertig kwam Oscar Micheaux 
vaak in de Apollo om te kijken naar de shows die wer-
den opgevoerd in het weekeinde. Op doordeweekse 
dagen draaiden we all-black cast-films, ook die van 
Micheaux.’ 
   De laatste film van Oscar Micheaux ging in 1948 
in een ‘witte’ cinema in New York in première: The 
Betrayal. Het werd een flop, al adverteerde hij met de 
slogan: ‘The Greatest Negro Photoplay Of All Time!’ 
Van de driehonderd bekende films die van 1910 tot 
1948 door en voor ‘black audiences’ werden gepro-
duceerd kwam tien procent van Oscar Micheaux. 

en Franse tussentitels van een andere film van Oscar Micheaux 
teruggevonden: The Symbol of the Unconquered. Conservator 
Gabriëlle Claes van het Filmmuseum te Brussel: ‘Wij hebben The 
Symbol of the Unconquered gerestaureerd. De film werd bij ons 
in 1964 gedeponeerd door een kermisexploitant. Wanneer de 
film in België in roulatie is geweest, is ons onbekend. We hebben 
er geen enkele documentatie over kunnen vinden.’ 
   In de zomer van 1998 zond Turner Classics Movies die geres-
taureerde kopie uit, tegelijkertijd met een digitale vertoning in 
het Apollo Theater in Harlem. De zwarte jazz-percussionist en 
componist Max Roach maakte er toen een nieuwe score voor. 

In 1930 was de Micheaux-studio de enige onafhankelijke zwarte 
filmmaatschappij die de Depressie, de concurrentie van Holly-
wood en de komst van de geluidsfilm overleefde. 
Dat laatste, de overstap naar geluidsfilm, deed me-
nig collega van Micheaux de das om. Het kostte nu 
eenmaal veel meer om een ‘talkie’ te maken dan 
een ‘silent’. Micheaux redde het dankzij de hulp 
van twee blanke geldschieters: de uit Oostenrijk 
afkomstige zakenlui Frank Schiffman en Leo Bre-
cher. ‘Schiffman en Brecher hadden al de theaters 
in Harlem onder controle,’ vertelde Francis ‘Doll’ 
Thomas, oud-filmoperateur en ‘back stage fac-
totum’ van het beroemde Apollo Theater aan de 
125ste Straat in Harlem tegen Ted Fox in Showtime 
at the Apollo. 
   Operateur Thomas: ‘Het duo was eigenaar van Framevergrotingen Within Our Gates

Première van The Betrayal in New York (1948)
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Oscar was het vijfde kind van dertien van een 
ex-slavenechtpaar en werd in 1884 geboren in 

Metropolis, Illinois. Van z’n zeventiende tot z’n vijfen-
twintigste werkte hij als schoenpoetser, Pullman-por-
ter en arbeider op een een stuk land in Gregory Coun-
ty in South Dakota dat hij, tegen gunstige voorwaar-
den van de overheid toegewezen kreeg. Hij schreef 
over zijn ervaringen als zwarte jongeman temidden 
van de door blanken overheerste ‘agrarische sector’ 
autobiografische boeken zoals The Conquest: the Sto-
ry of a Negro Pionier. Micheaux, die als auteur een e 
aan zijn achternaam Michaux toevoegde, leurde als 
echte ‘D.I.Y-man’ (een do-it-yourself-type) langs de 

deur met zijn boeken.
Als handelsreiziger leerde hij in steeds wijdere cirkels 
rond zijn farm elke stoffige landweg kennen. Blanken 
hadden wel schik in de jonge, goed uitziende Mi-
cheaux die nota bene een boek had geschreven. Dat 
een zwarte een beetje kon lezen en schrijven, was op 
zichzelf al bijzonder, meestal ging men er maar vanuit 
met een ongeletterde van doen te hebben. 

In 1915 richtte Micheaux de Western Book and 
Supply Company op. Toen George en Noble John-
son van de Lincoln Motion Picture Company zijn 
boek The Conquest wilden verfilmen, eiste Mi-
cheaux meteen zelf de regie op. De Noble-broers 
weigerden. Micheaux reorganiseerde zijn uitge-
verij, noemde het bedrijf-
je de Micheaux Film and 
Book Company, opende 
een kantoor aan de Dear-
born Street 538 in Chica-
go en maakte in 1919 van 
zijn boek The Conquest de 
film The Homesteader. 
   Micheaux verwisselde 
probleemloos ‘the prin-
ted page’ voor ‘the silver 
screen’, een succesrijke 
beslissing. Er zouden nog 
ruim dertig films volgen, 
films die hij zelf met zijn 

oude Ford naar de zwarte bioscopen bracht  - niet 
zelden voor maar één voorstelling -  om ze daarna 
ook weer op te halen. 
   Geld om pakkende ‘trailers’ van en voor zijn 
films te laten maken, had Micheaux niet. Zulke 
doorgaans circa drie minuten durende ‘binnen-
kort-in-dit-theater’-spotjes zaten vol beeldvullen-
de ‘trektitels’ als: ‘Voor het eerst op het witte doek!’ 
en ‘Een niet te missen meesterwerk!’ Die slagzin-
nen konden alleen op een ‘optische bank’ in een 
trucage-afdeling van een degelijk filmlab worden 
aangebracht. Daar zwaaiden blanken de scepter 
en Micheaux wist maar al te goed dat hij van hen 
geen medewerking mocht verwachten.
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De negatieven en ‘release prints’ van Micheaux 
werden in Chicago bij het laboratorium van Sidney 
Stern tegen een zacht prijsje recht toe recht aan 
zonder lichtnummering ontwikkeld. Vandaar dat 
aan de kwaliteit van zijn films altijd wel wat man-
keerde. De technische normen waaraan bioscoop-
films moesten voldoen en die waren opgesteld door 
de Society of Motion Pictures Engineers (SMPE), 
die golden kennelijk niet voor ‘race movies’. 
   Michaux bedacht ter vervanging van de ‘trailer’ 
een vernuftige oplossing: hij liet de sterren uit zijn 
‘coming soon’-film in een bioscoop ‘live’ een scène 
naspelen. Daar kon geen trailer tegenop, het pu-
bliek vond het prachtig, Micheaux kon zich geen 
betere reclame voor zijn films wensen. 
   Oscar Micheaux kreeg naderhand van studen-
ten de eretitel ‘The Grandfather of Black Cinema’ 
maar over zijn leven is weinig of niets bekend. Dat 
komt vooral door de zwijgzaamheid van zijn wedu-
we, de actrice Alice B. Russell, die in verschillende 
van zijn films meedeed. Vanaf 1930 (Easy Street) 
stond tot 1938 (Birthright) op de titelrollen van zijn 
films:’Produced by A. Burton Russell for Micheaux 
Productions’. 
   A. Burton Russell was de erudiete spraak- en 
zanglerares Alice Burton Russell, de tweede vrouw 
van Oscar Micheaux met wie hij op zaterdag 20 
maart 1920 trouwde. Alice leefde tot op hoge leef-
tijd nogal teruggetrokken in New York en weigerde 

categorisch mee te werken aan interviews over haar 
man. Hetzelfde geldt voor zijn eerste vrouw Orlean 
McCracken met wie hij in 1910 trouwde en die hij 
al gauw weer verliet. Veel vragen zijn daardoor on-
beantwoord gebleven. 
   In 1986 werd Oscar Micheaux postuum onder-
scheiden voor zijn gehele oeuvre door het Direc-
tor’s Guild of America, een jaar later kreeg hij een 

‘ster’ op de Walk of Fame, het overbekende trottoir 
op Hollywood Boulevard. In de VS en Canada heet 
een aantal ‘art houses’ Oscar Micheaux Theater en 
waar jaarlijks Oscar Micheaux Festivals worden 
gehouden. De in de filmgrammatica gemeengoed 
geworden ‘dream flashback’ zou door Oscar Mi-
cheaux zijn uitgevonden, naast allerlei andere mon-
tagetechnieken. 

Maar bovenal is het bijna een wonder te noemen 
dat hij zich staande heeft weten te houden in een 
Afro-Amerikanen niet gunstig gezinde industrie 
waar het meer dan elders draaide om geld. Hubert 
Julian, ‘the first Negro aviator in history’, was voor 
even de gedroomde zakelijk partner van Oscar 
Micheaux. Een ‘light skinned’ rijzige man met een 
krachtige kop, niet onbemiddeld en graag rijdend in 
een Rolls-Royce. Als ‘the Black Eagle from Harlem’ 
stond hij meer dan eens op de voorpagina van Ebo-
ny, Time Magazine en Mercury. 
   In interviews had Julian het steevast over zijn 
plannen vanuit Noord-Amerika solo naar Afrika 
te vliegen. En hij benadrukte terecht ‘my triumph 
in getting the Army to have Negro aviators.’ Dank-
zij de bewezen vakkundigheid van aviateur Hubert 
Julian werden begin jaren dertig Afro-Amerikanen 
toegelaten tot de luchtmacht en konden zij de op-
leiding tot militair vlieger volgen. 
   Oscar Micheaux bewonderde Julian, raakte met 
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hem bevriend en vond de stunt- en reclamevlieger 
bereid geld te steken in The Notorious Elinor Lee. 
Een fictieve ‘pugilistic biopic’ van ‘the Brown Bom-
ber’ Joe Louis, die in 1937 wereldkampioen zwaar-
gewicht werd in de ‘noble art’ van het vuistvech-
ten. In The Notorious Elinor Lee heette Joe Louis 
Benny Blue ‘the Bombshell’, gespeeld door Robert 
Earl Jones, vader van acteur James Earle Jones. Zijn 
belangrijkste tegenstander in de ring was de Ger-
maanse krachtpatser Max Wagner, waarvoor Mi-
cheaux de amateur-bokskampioen Harry Kadison 
had aangetrokken. In Max Wagner moest de Duitse 
bokser Max Schmeling worden gezien, van wie Joe 
Louis in 1936 trouwens ‘op knock-out’ verloor. 
   Eenvoudig is anders, maar insiders begrepen het. 
   The Notorious Elinor Lee gaat over de corrupte 
blanke bokswereld met zijn verkochte partijen en 
de overwinning van de goudeerlijke zwarte Benny 
Blue. In geen van zijn films nam Micheaux meer 
blanken op in de cast dan in deze film: achttien. De 
feestelijke première vond plaats in de tweede week 
van januari in 1940 in het RKO Regent Theater, 
hartje Harlem. 
   Het zwarte publiek, waaronder veel genodigden 
uit boksscholen, gedroeg zich rumoerig alsof het 
rond een boksring zat en schreeuwden tegen de 
‘aanwezigen’ op het witte doek. Meer dan bij ande-
re ‘race movies’ bestond die avond bij de toeschou-
wers de behoefte zich te vereenzelvigen met de 

hoofdrolspelers. 
   Toch behaalde het boksspektakel geen hoge re-
cettes, ondanks de voor nogal wat ‘free publicity’ 
zorgende medewerking van Hubert Julian. De film 
werd op kleine schaal uitgebracht. Sack Amuse-
ment Enterprises was bezig de keten ‘black cine-

mas’ in het zuiden te verkopen en de joodse Texa-
nen Alfred en Lester Sack staken na The Notorious 
Elinor Lee geen geld meer in films van Micheaux. 
Micheaux kreeg slechts een hartelijke maar lege 
hand: ‘Het beste, kerel!’ 
   De Sack-broers hielden een paar grote theaters in 
Dallas aan, waar ze niet langer all-black cast-films 
draaiden maar Europese films. Micheaux verloor 
een belangrijk verspreidingsgebied en zag het ren-
dement van zijn films dalen. Hubert Julian hield 
zich bij zijn leest en keerde de filmwereld de rug 
toe. Het zou zeven jaar duren voor er weer een Mi-
cheaux-film uitkwam: The Betrayal. Zijn laatste. In 
de daaraan voorafgaande jaren concentreerde Os-
car Micheaux zich op zijn uitgeverij en schreef met 
redelijk succes nog vier boeken. 
   In februari 1951, tijdens een handelsreizigerstocht 
langs boekhandels in het zuiden werd  Micheaux, 
die nog nooit gezondheidsklachten had gehad, 
plotseling ziek. Zo erg zelfs dat hij moest worden 
opgenomen in het Good Samaritan Hospital in 
Charlotte in North Corolina. In dat ziekenhuis van 
de Protestantse Episcopale Kerk ‘exclusively for the 
treatment of blacks’ overleed hij, zevenezestig jaar 
oud, op 25 maart 1951 aan een zware longontste-
king. Sommige bronnen hebben het echter over 
een ernstig verkeersongeluk aan de gevolgen waar-
van hij zou zijn bezweken.
   Over de sterfdatum is men het evenmin eens. Op 
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de rouwkaart stond 27 maart 1951, familieleden 
hielden zijn verscheiden op twee dagen eerder. 
Ondanks hernieuwde naspeuringen van Ame-
rikaanse historici is de juiste doodsoorzaak niet 
gevonden. In november 1963 ging het Good 
Samaritan Hospital over in andere handen en 
maakte een ‘doorstart’ als modern gemengd 

particulier ziekenhuis, The Charlotte Com-
munity Hospital. Veel patiëntendossiers zijn 
bij die overgang verloren gegaan. 

Niet al de films van Micheaux konden op tijd 
worden geconserveerd. De negatieven en de 
daarvan getrokken kopieën hadden als basis 

het vergankelijke en brandbare nitraat cellulose dat na een jaar 
of vijftig, al naar gelang de conditie waaronder het is bewaard, 
uit zichzelf verpoederd. Van het oeuvre van Oscar Micheaux 
zijn elf 35mm-prints met geluid en twee ‘stomme’ kopieën ge-
restaureerd en gedigitaliseerd. Ze zijn verspreid over het In-
ternational Museum of Photography in Rochester, The Library 
of Congress in Washington en het Museum of Modern Art in 
New York. In Nederland zijn voor zover nog is na te gaan geen 
Micheaux-films in de bioscoop te zien geweest. 
   In het Spaanse Filmmuseum in Madrid opende in 1993 een 
conservator in een tuinhuisje dat als opslagruimte diende, zes 
dicht geroeste ronde blikken met daarop halfvergane etiket-
ten met de titel La Negra (De negerin). Achter de viewing-tafel 
kwam men er achter dat het Within Our Gates van Oscar Mi-
cheaux was. Ook deze film ging, als hoogst ontvlambaar kunst-
werk verpakt en goed verzekerd, per luchtpost naar Amerika. 
   Daar werd de film geconserveerd en gedigitaliseerd. Scott 
H. Simmon vertaalde de tussentitels. Of de nu in The Symbol 
of the Unconquered en Within Our Gates zittende tussentitels 
overeenkomen met die van Micheaux uit 1920, daaraan moet 
worden getwijfeld. De authentieke titellijsten zijn nooit terug-
gevonden. 
   Films van Oscar Micheaux hebben niet alleen in Amerikaan-
se bioscopen gedraaid, ook in een klein aantal Europese bio-
scopen. Behalve in België en Spanje rouleerden ze in Frankrijk 
en Italië. In het ‘blanke’ Zweden, waar in het begin van de vori-

The Symbol of the Unconquered had als ondertitel: 
‘A story of the Ku Klux Kan’
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ge eeuw nauwelijks zwarten woonden, zijn Within 
Our Gates, The Brute en The Symbol of the Uncon-
quered van 1924 tot 1928 vertoond. De films wer-
den in advertenties en op gevelreclameplaten niet 
als ‘geheel door negers gespeeld’ gepresenteerd. 
   De namen van de spelers bleven onvermeld, al 
te gewelddadige scènes sneuvelden op last van de 
censuur en de oorspronkelijke hoofdtitels werden 
veranderd. The Brute prees bioscoop Skandia in 
Lund aan als The King of Boxing’; in Cosmorama in 
Göteborg heette Within Our Gates genoeglijk Cho-
colate Kiddies. 
Het grootste gedeelte van de ‘race movies’ die tus-
sen 1912 en 1948 zijn gemaakt door onafhankelijke 
zwarte producenten is vergaan. Westerns, kluch-

ten, melodrama’s, gangsterfilms, het waren 
genres die het als all-black cast-films goed 
deden in alleen voor Afro-Amerikanen 
toegankelijke cinema’s. 
   Door de bank genomen waren het tech-
nisch en inhoudelijk matige snel gemaak-
te low budget-films. Er werd geen tijd en 
filmmateriaal verspild, alles moest er in 
één keer op staan. Zwarten met een lich-
te huidskleur speelden altijd de goeden en 
hun donkerdere collega’s de boeven. Daar 
kwam als het zo uitkwam zelfs make-up 
aan te pas zodat toch al zwarte acteurs nóg 
zwarter voor de camera verschenen. Een 

veel toegepaste succesrijke truc was het met Af-
ro-Amerikaanse rolbezetting nafilmen van succes-
rijke blanke Hollywood-films. 
   Lorenzo Tucker werd op die manier bekend als 
The Black Valentino, later als The Colored William 
Powell. Slick Chester werd The Black James Cag-
ney, actrice Bee Freeman The Sepia Mae West, Et-
hel Moses The Negro Harlow en de zingende zwar-
te cowboy Herbert Jeffrey The Black Roy Rogers. 
Jeffrey, een populaire zanger van de band van Earl 
Hines, speelde voor producent Jed Buell in 1937 de 
hoofdrol in de eerste Western met een zwarte cast 
Harlem on the Prairie. 
   De waarden van zulke B-films is aan het eind van 
de 20ste en het begin van de 21ste eeuw uit weten-

schappelijk en historisch oogpunt van tijd tot tijd 
opnieuw bepaald. Er worden, vooral in de VS en in 
Canada, drukbezochte symposia over gehouden. 
Harrell Gordon Tillman, die in de jaren veertig ac-
teerde in black cast-films, vertelde in februari 1985 
tijdens een seminar van de Meadows School of 
Arts: ‘Herbert Jeffrey was voor de zwarte jeugd een 
held. Eindelijk zagen ze eens een zwarte cowboy die 
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even goed knokte, schoot en zong als de 
blanke Roy Rogers. Roy mocht zijn won-
derpaard Trigger hebben, Herbert bereed 
een even wit paard, Stardust; Roy had 
sidekick Gabby Hayes, Herbert werd bij 
zijn avonturen bijgestaan door niemand 
minder dan Mantan Moreland, een uit-
stekende komiek en een groot acteur.’ 
   In 1998, zevenentachtig jaar oud, ver-
telde Herbert Jeffrey aan Torriano Berry, 
professor Film- en Televisiewetenschap-
pen aan de Howard-universiteit dat Har-
lem on the Prairie niet alleen in Harlem 
in première ging maar tegelijkertijd in het 
Rialto Theater op Broadway. 
   Jeffries: ‘Alfred Sack van Sack Amuse-
ment Enterprises, bracht de film van kust 
tot kust uit. Nou moet ik zeggen dat ik 
nogal ‘light-skinned’ ben. Misschien heeft 
dat geholpen. Er waren recensenten die 
mij verweten dat ik mezelf afficheerde 
als black cowboy. Ze dachten dat ik blank 
was.’

Lorenzo Tucker, die in veertien films van 
Oscar Micheaux meedeed en die Mi-
cheaux goed kende, vertelde voorjaar 
1988 in Black Film Review dat Oscar Mi-
cheaux in de eerste plaats een zakenman 

was die acteurs en actrices per dagdeel tegen een heel laag honora-
rium inhuurde. De vaste cameraman, Sam Orleans, en geluidstech-
nicus Eddy Davidson waren blank. Kneusjes in hun vak maar wel lid 
van de vakbond. 
   Micheaux moest wel van zulke scharrelaars gebruik maken, er 
waren geen zwarte camera- en geluidsmannen beschikbaar omdat 
de ‘unions’ die niet als lid accepteerden en ze zonder een vakbonds-
licentie nergens aan de slag konden. Monteren deed Micheaux zelf, 
anders had hij ook nog een dure blanke ‘editor’ moeten betalen. 
Lorenzo Tucker: ‘Micheaux liet scènes op straat filmen door Sam 

Orleans met een handcamera op te stellen 
in een telefooncel. Voor binnenopnamen 
gebruikte hij leegstaande gebouwen of zijn 
eigen huiskamer. Als het zo uitkwam speel-
de hij zelf even een rol. Micheaux zou best 
betere films hebben kunnen maken maar hij 
wist dat dat meer geld kostte en dat ze toch 
niet meer zouden opbrengen.’ 
In films met een all-black cast waren zwar-
ten gelijk aan blanken, in die zin dat ze zich 
gedroegen als spelers in ‘witte films’. Het 
publiek identificeerde zich gemakkelijk met 
hun sterren op het doek. Tot groot genoe-
gen van dat publiek voegde Oscar Micheaux 
vaak pikante nachtclubscènes aan zijn films 
toe. Waarbij de vrouwen steeds een lichte 
huidskleur hadden en mannen, ook niet al 
te donker, een kop glad sluik haar. 
   Critici hebben de films van Micheaux 
naderhand wel lange reclamefilms voor 
‘hair-straighteners’ (ontkroesingslotions) 
en ‘skin-lighteners’ (huidbleekmiddelen) 
genoemd. Afro-Amerikanen wisten en we-
ten als geen ander: ‘Straight hair is easier to 
comb!’ En ‘The blacker you are, the harder 
things are for you!’ 
Zwarte intellectuelen lieten zich in de jaren 
zestig van de vorige eeuw in toenemen-
de mate kritisch uit over de films van Mi-

Oscar Micheaux op de set. Foto uit een advertentie voor zijn filmmaat-
schappij. De locatie is onbekend
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cheaux. In de jaren twintig lag dat nog anders. De 
‘light-skinned’ schrijver Charles Waddell Chesnutt, 
‘a major figure of early African-American fiction’ 
volgens The Encyclopedia of African-American Ex-
perience, vroeg Oscar Micheaux in 1923 zijn novelle 
The House Behind the Cedars te verfilmen. Chesnutt 
vertrouwde alleen Micheaux zijn werk toe om er ze-
ker van te zijn dat het autobiografische verhaal cor-
rect op het doek zou komen. 
   Oscar Micheaux, die Charles Chesnutt als colle-
ga-auteur bewonderde, bood de schrijver vijfhon-
derd dollar aan voor de filmrechten. Voor Micheaux 
een astronomisch hoog bedrag maar in vergelijking 
met wat ‘Hollwood’ schrijvers betaalde, een schijntje. 
Micheaux kon zelfs dat toegezegde lage honorarium 
niet eens opbrengen. Met vijfentwintig dollar vooraf 
nam Chesnutt genoegen. En dat in een tijd dat Sam 
Goldwyn aan Harold Bill Wright een honorarium 
van 125.000 dollar bood voor diens verhaal The Win-
ning of Barbara Worth. 
   The House Behind the Cedars werd in 1925 uit-
gebracht en rouleerde tot eind 1928 met succes in 
het zwarte bioscoopcircuit. Eerder had Micheaux te-
vergeefs geprobeerd geld los te krijgen van bioscoo-
pexploitanten. Die zagen niet hoe van zo’n ‘hoogdra-
vend’ boek van Charles Chesnutt een winstgevende 
film gemaakt zou kunnen worden. Zelfs niet door 
Oscar Micheaux. Ze wilden hem graag helpen, daar 

niet van, maar er moest wel geld met hun geld 
verdiend worden. Die houding behoeft geen 
verbazing te wekken, de zwarte audiovisuele 
wereld had nu eenmaal een blanke economische 
hartslag. De financiers van Oscar Micheaux wa-
ren gewiekste blanke joodse zakenlui als Sidney 
Cohen, Leo Brecher en Frank Schiffman. Op-
permachtig in Harlem, ze exploiteerden er de 
theaters Apollo, Douglas, Lafayette, Roosevelt, 
Odeon en de bekende Cotton Club. 
Brecher en Schiffman hadden ook Negro Thea-
ters in Baltimore, Philadelphia en Washington. 
Alleen al in Harlem konden ze wekelijks aan ze-

venduizend man publiek vaudeville- en filmvertier 
bieden. Met gemiddeld drie voorstellingen per dag 
in elk theater, hadden ze niet zelden topweken waar-
in dagelijks meer dan twintigduizend bezoekers hun 
kassa’s passeerden. 
   ‘Colored entertainment’ was in die dagen ‘big 
business’, een lucratief ‘verdienmodel’ voor boven-
genoemde blanke zakenlui. Ze financierden films 
van en voor ‘Schwarzer’, zoals ze in het jargon de 
doelgroep noemden. Gevoelige mannen waren het 
trouwens niet, eerder wantrouwend, hebberig en 
gierig. Een karaktertrek die de samenwerking met 
de Afro-Amerikaanse cinema nooit in de weg heeft 
gestaan. 
   De films van Micheaux en die van zijn Afro-Ameri-
kaanse collega’s hadden in wezen weinig of niets van 
doen met de strijd tegen rassendiscriminatie, met 
‘black lives matters’ om een eigentijdse slogan aan te 
halen. Het ging er om vermaak te bieden aan ‘mid-
dle-class black folks’. Acteur Ossie Davis: ‘Er waren 
zwarte spelers op dat doek te zien, ze vertelden ons 
verhaal, we zaten in een zaal vol broeders en zusters. 
Wat we zagen was iets van ons. Zelfs de fouten in de 
verhalen en de slechte beeldkwaliteit waren van ons. 
Maar wat waren we trots!’ 

    —Thomas Leeflang

Lucille Lewis in Veiled Aristocrats, de ‘talkie’remake 
van The House Behind the Cedars uit 1925. Deze ’zwij-
gende’ vesie is een vermiste film.
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G O D E N S C H E M E R 
 
We spreken 1985. 
Tijdens een voorstellingsreeks van de comedy-show “Spin & Marty’s Beefsquad” in 
Kopenhagen, struin ik met mijn collega Mark Kingsford  ,nog enigszins beneveld 
van de vorige avond genoten alcoholische versnaperingen en betoverd door de  
bijkans doorschijnende Deense blondines, door de stad. 
De hippie-enclave ChristianStadt blijkt een soort Dodge City met dreigend rond- 
hangende desperados die iedereen die GODENSCHEMER 
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Kopenhagen, struin ik met mijn collega Mark Kingsford  ,nog enigszins beneveld 
van de vorige avond genoten alcoholische versnaperingen en betoverd door de  
bijkans doorschijnende Deense blondines, door de stad. 
De hippie-enclave ChristianStadt blijkt een soort Dodge City met dreigend rond- 
hangende desperados die iedereen die Main Street durft te betreden vanonder hun 
zwarte hoeden beloeren. Snel wegwezen dus. 
Bij een kiosk valt mijn oog op een VHS-band met de

ODENSCHEMERG

door 
Michael Helmerhorst

Illustratie: Adamski begluurt de buren in Ragnarok (Theatergroep Perspekt)

We spreken 1985. 
Tijdens een voorstellingsreeks van de comedy-show “Spin & Marty’s Beefsquad” in 
Kopenhagen, struin ik met mijn collega Mark Kingsford  ,nog enigszins beneveld 
van de vorige avond genoten alcoholische versnaperingen en betoverd door de 
bijkans doorschijnende Deense blondines, door de stad. 
De hippie-enclave ChristianStadt blijkt een soort Dodge City met dreigend 
rondhangende desperados die iedereen die Main Street durft te betreden 
vanonder hun zwarte hoeden beloeren. Snel wegwezen dus. 
Bij een kiosk valt mijn oog op een vhs-band met de titel RAGNAROK. 

HET BETROF hier de compilatiefilm Catastrophe (1977) van ene Larry 
Savadove. Gastheer William Conrad, een onverzettelijke bonk uit de  
‘Hollywood Lineup of Heavies’ onthaalt de kijker op een potpourri van 

ongeëvenaarde rampspoed, waaronder de verwoestende hurricane Camille (1969), 
de zoveelste uitbarsting van de Etna, de smartelijke ondergang van de Andrea 
Doria en de Hindenburg en een cavalcade van diverse voertuigen op ramkoers. 
Conrad spreekt, terwijl hij ons met zijn tot streepjes gereduceerde ogen fixeert, de 
opbeurende woorden: “Door de grote gelijkmaker die in werking treedt bij ramp-
spoed wordt alles, mensen en materialen, vermalen tot vormeloze pulp.”  
Dit no-nonsense exploitatiewerkje vormde, niet in de laatste plaats vanwege de 
titel die we meteen overnamen, de inspiratie voor een theaterproductie waarin 
de  Technische Theatergroep Perspekt nog 1 keer alles uit de kast trok en samen-
bracht in een pseudo-documentair spektakel of zo men wil ‘shockumentary’.
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Naast Catastrophe werden onze invallen gegenereerd door het zien van 
films als Gizmo (1977) van Howard Smith, een zeer vermakelijke compilatie 
van uitvindingen en de geheel uit voorlichtings-films samengestelde docu-
mentaire The Atomic Cafe (1982) van Kevin Rafferty & Jane Loader. 
 
ADAMSKI 
Leidraad in het nogal postmoderne exposé van Ragnarok was het door twij-
fel en moderne angsten geplaagde personage Herbert L. Adamski, wiens 
naam een combinatie vormde van de oervader der Ufologie die ooit zijn 
kunsten mocht vertonen op Paleis Soestdijk en de hogepriester van de Scien-
tologie:  L. (Lafayette) Ron Hubbard. 
Ragnarok onstond vanuit de wens om een visuele voorstelling te maken 
met de dramaturgie van een boulevardtijdschrift waarin de waan van de 
dag, moderne mythen, bijgeloof, nepnieuws en populair wetenschappelijke 
nieuwtjes om de voorrang strijden. 
In Ragnarok werd de wereld geplaagd door ‘aardslip’ als gevolg van de voort-
durende landing van topzware Jumbojets die de draaing van de aardbol on-
gunstig beinvloeden en die resulteren in enorme tornado’s. 
Op Adamski’s vraag: “Bestaat er een verband tussen een rattenval en een 
pingpong bal?“ volgde een mimische reconstructie. Het betrof hier een si-
mulatie van de kettingreactie die aan atoomsplitsing voorafgaat die ik ooit in 
een Disney-atoompropaganda film had gezien. In een veld van gespannen 
rattenvallen met op elke beugel 2 pingpong ballen genereert 1 vallende ping-
pong bal een cumulatieve reactie volgens het stramien: 2=4=8=16=32 etc. 
Het begin van dit onomkeerbare proces werd door onze animators/acteurs 
in slowmotion uitgevoerd met sterk uitvergrote attributen. Vooruitlopend 
op films als Tremors (1990) voerden wij ‘Landsharks’ op, ondergrondse haai-
en die als mollen de fundamenten onder de beschaving wegvreten. In de 
demi-finale van de voorstelling wordt een ondergrondse kolonie landsharks 

BOVEN: Adamski op de snelweg. ONDER: Adamski oog in oog met de landhaai.

BOVEN: Adamski op de snelweg.
ONDER: oog in oog met de landhaai.
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opgeruimd met nucleaire middelen. Adamski is ter plekke en krijgt zijn deel van de fallout, hij 
belandt in een Tjernobyl-achtig complex waar hij door robots hardhandig wordt verschoond. 
Door de ontsmetting van Adamski beleeft hij een loutering die resulteert in zijn nieuwe be-
staan als holenmens. Hij ziet kans een landhaai met zijn lasso te strikken en surft in diens slip-
stream weg naar de einder van een post-nucleaire woestenij. 
Een waardige, cinemascope-brede, afsluiter van het spektakel in western-stijl. 
 
KERNE 
Opnamen voor de Tsjernobyl-plant werden gedraaid in de oude Hollandia-studio’s in Haarlem 
waar ook de decorbouw en repetities van Ragnarok  plaatsvonden, een feit dat in het onvolpre-
zen boek van Harry Hosman (Haarlem Filmstad) echter onvernoemd blijft. 
Naast de bevoogdende stem van oudgediende Wim Povel: — “Philip (Bloemendal) is een com-
mentator, maar ik ben meer een narrator” — wisten wij ons te verzekeren van de medewerking 
van Chriet Titulaer, de man van de Wondere Wereld, die in de Tsjernobyl-sequentie terloops 
het krachtige wasmiddel Kerne aanprees. 
 
FEAR OF FLYING 
In een vliegtuigscene waarin we kennismaken met de diepgewortelde vliegangst van Adamski 
brengen we in het kielzog van een mini-stewardess een bezoek aan de chaotische cockpit van 
gezagvoerder Captain Woudenberg gespeeld door de Sinatra-imitator Allen Charles en zijn 
co-pilot Glenn Durfort die geheel vertrouwend op de automatische piloot van de ene luchtzak 
in de andere tuimelen. Een totale nachtmerrie-set waarin alles rondwentelde op de lucht-
stroom van 4 mega-windmachines en cameraman Sjoerd Jansen zich liet rondrijden in een 
rolstoel. 
 
Halverwege het verhaal bereikt Adamski een staat van totale verlichting. Nadat hij eerst op de 
snelweg door een ufo is gevolgd, vindt hij het piepkleine voertuig op de oprit van zijn carport. 

            BOVEN: Kettingreactie aanschouwelijk gemaakt.
     MIDDEN: Opname Tsjernobyl in de Hollandia Studio
ONDER: Isometrisch aanzicht decor
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Hij legt het object achteloos in de achterbak van zijn auto en rijdt de wagen de garage in. 
Dan wordt de auto als door een hemelse lichtbron in exploded view getoond. 
Adamski bouwt de schotel om tot schemerlamp en de geheimen van tijd en ruimte 
openbaren zich aan hem bij het lamplicht.   
Bij een buitenaardse visitatie word dit lichtbaken weer opgeëist door een naar ‘The Gro-
tesque Old Woman’ van Quinten Matsys gemodelleerde Alien Grandma, een karikatuur 
van Margaret, Gravin van Karinthië (1396). 
Om een flatteuze entree te maken houdt deze Space Queen aanvankelijk haar aap-achti-
ge trekken verborgen achter een waaier met de beeltenis van La Gioconda. Haar escorte 
bestaat uit een drietal stokoude ‘men in black’ die de schemerlamp confisqueren en de 
inhoud, een fluoriscerend brein, teruggeven aan de rechtmatige eigenaar, een oversized 
bulldog (van het type Mondklem uit de ‘Vier Verdedigers’). 
Wat je noemt een eclectische Pizza Extraordinaire! 
 
FANTASMAGORIA 
Bij de verbeelding van deze hallucinante scènes maakten wij gebruik van zowel ouder-
wetse hardware als geprepareerde rekwisieten in een deels mechanisch decor dat was 
uitgevoerd met lopende banden, hefliften en bewegende coulissen. 
Doorzicht projectie met 2 synchroon aangestuurde X500 16mm Hokushin’s  en Kodak 
Carroussel slide-projectoren voorzag dit dynamische toneelbeeld tenslotte van ror-
schach-gespiegelde filmbeelden op 2 draaibare schermen. Bij het synchroniseren van 
de X500 ’s werd een electronische as uit de vliegtuig-industrie toegepast door de ‘op-
tische wizard’ Ruud Molleman. Lichtsterke videoprojectie stond in deze tijden nog 
compleet in de kinderschoenen of je moest je voor veel geld een Eidofoor van kleer-
kast-omvang aanschaffen plus tenminste 4 in witte jassen gestoken technicijnen laten 
aantreden. 
De buren van Adamski, 2 echtparen suburban style, geven een feestje met robotische 
danspartners. Hiervoor ontwikkelde Perspekt twee skelet-achtige gestalten van draad-

BOVEN: Automobilisten op de lopende band. MIDDEN: Storyboard exploded view auto.
ONDER: Adamski’s Alien Encounter en portret van een groteske damedoor QuintenMatsijs.
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There was no rest and no ending. 
He must go on, conquest beyond conquest, 

discovery after discovery. 
And when he has conquered 

all the depths of space 
and all the mysteries of time, 

still he would be...... a beginner. 
                                                                 H.G.Wells

staal met verzwaarde mechanische voeten die door een excen-
triek-verbinding zowel voor als achterwaarts konden bewegen. 
Een uiteraard groteske nabootsing van de menselijke motoriek. 
Van Arbo-richtlijnen was in deze jaren nog geen sprake. 
Hoofdrolspeler Joep Kruyver maakte een lelijke val doordat 
een til-mechanisme waarmee hij rechtstandig een muur kon 
bewandelen op een slechte las doorbrak. Op de  première werd 
hij vervangen door een andere speler, maar na herstel kon hij 
zijn oude rol weer opnemen. Onnodig te zeggen dat de  
arbeidsinspectie het decor van Ragnarok (in hun ogen een soort 
lunapark) met grote argwaan bekeek. 
 
HAT NIEMAND MEHR LUST MIT MIR IN EIN 
PANORAMA ZU GEHEN? 
Hoewel Ragnarok de zwanenzang van de theatertak van Perspekt 
inluidde, werd de voorstelling met veel succes in binnen en bui-
tenland ten tonele gebracht. Ze viel vooral in de smaak bij een 
jong publiek. Dat de calvinistische toneelrecensenten die Neder-
land rijk is deze hybride mengvorm van: tekst, mime, dans, film, 
comics, illusionisme en moderne slapstick niet konden bijbenen 
en door mij persoonlijk tot verantwoording werden geroepen, 
hoorde nou eenmaal bij het métier van de theatermaker. 
Hier een fragment uit de recensie van Alma Post:  ‘In de 2e helft 
van de 17e eeuw kwam het zogenaamde ‘Kunst en Vliegwerk’ in de 
mode. Het publiek kon zich vergapen aan boven het toneel zwe-
vende goden en donderbuien. Het was niet veel gewend, dus ver-
gaapte het zich. Doen wij dat ook nog? Na de film, na de chip? Mij 
persoonlijk roert het technische geweld van Perspekt niet meer dan 
bijvoorbeeld een koekoeksklok zou doen, of eigenlijk nog minder.”  

—Michael Helmerhorst

In de Noordse mythologie betekent Rag-
narök of Ragnarok het ‘lot van de heersen-
de machten’, wat historisch gereduceerd 
werd tot de betekenis van ‘ondergang van 
de goden (en de wereld)’.         (Wikipedia)

Cover van de Amerikaanse Ragnarok op 
vhs, met commentaar door William Con-
rad (hierboven).

In mijn reactie op deze kritiek ging ik vol enthou-
si asme in op het fenomeen ‘koekoeksklok’ en de 
directe lijn naar het uurwerk als rituele oervorm van 
het theater. Daarbij herinnerde ik de dame fijntjes 
aan het feit dat zij het 1e halfuur van de voorstelling 
gemist had omdat ze in de verkeerde zaal zat te 
wachten! 
 
FOUND FOOTAGE 
Jaren later tref ik op het Waterlooplein de complete 
filmproductie voor Ragnarok aan in 7 filmblikken 
(negatief,werkcopie en answerprints) die waarschijn-
lijk uit de opslag van het Cineco-Lab waren ont-
vreemd of anderszins op drift waren geraakt. Voor 2 
tientjes koop ik dit métrage weer op, als hoeder van 
de Zevende Kunst en als archivaris van mijn eigen 
nalatenschap.  
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In meerderheid waren het gewone films, die 
in de bioscopen werden vertoond, al werd 
vanaf 30 januari 1933 voortvarend begon-
nen met de opbouw van een Derde Rijk. Dat 
moest de opvolger worden van nummer een, 
het Heilige Roomse Rijk, opgeheven in 1806, 
en van nummer twee, het Keizerrijk van Bis-
marck sinds 1871, door wanbeheer alweer 
ingestort in 1918. Geen wonder dat de Prui-
sische vorst Frederik de Grote en Bismarck, 
de architect van het verenigde Duitsland on-
der Wilhem I en II, voor de nazi’s twee lich-
tende voorbeelden waren.

Na het Roomse Rijk, de late opvolger van het 
Romeinse rijk, dat tot Napoleon 844 jaar be-
stond, en het Rijk van Bismarck, dat 47 jaar 

duurde, kwam Hitler niet verder dan twaalf jaar. 
Hij heeft gelukkig niet eens tijd gehad om zich tot 
keizer te laten kronen en zijn opvolging behoorlijk 
te regelen. De periode tussen de Eerste Wereld-

oorlog en de machtsovername door Hitler staat be-
kend als de Republiek van Weimar. Toen leek alles 
nog goed te komen, maar wegens de economische 
toestand in de hele wereld en de moordende her-
stelbetalingen die aan Duitsland waren opgelegd, 
vooral op aandringen van Frankrijk, ontstond er 
een klimaat van onvrede, wraakzucht en opstand. 
Aan de ene kant kwamen de felle nationalisten van 
de NSDAP te staan, aan de andere kant een bij-
na even krachtige beweging van de internationale 
communisten. Het was een scherpe tweedeling in 
de natie, zoals we die later ook kennen in het Italië 

TERUGBLIK NA 75 JAAR ONBEHAGEN

FILMS IN HET DERDE RIJK
door 

Peter Cuijpers

DEEL 1
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van Don Camillo en Peppone, de Verenigde Staten 
van Trump en in diverse andere landen dichterbij. 
In Duitsland liet de gematigde conservatieve mid-
dengroep van alle gezindten zich in het kamp van 
de nationalisten lokken, zonder ooit de kracht te 
vinden er zich weer van los te maken. In hoog tem-
po werden alle terreinen van het dagelijks leven 
genazificeerd. Het was een sluipend en zorgvuldig 
geregisseerd proces. De giftige cocktail van nati-
onalisme, rassenwaan en een kliek van gestoorde 
leiders leidde tot een tragedie zonder weerga. De 
film was in deze jaren een drukbezochte voorzie-
ning, verzorgd door commerciële exploitanten, 
waarin het volk vermaak zocht en vond, maar te-
vens een instrument waarvan het regime zich be-
diende. De grenzen tussen die twee bereiken over-
lappen elkaar op diverse punten. Daarover wil ik 
het in dit opstel hebben.

 
Het onderwerp is natuurlijk verre van nieuw. Mis-
schien de eerste die zich grondig met dit deel van 
de Duitse filmgeschiedenis heeft bezig gehouden, 
Siegfried Kracauer, schreef in From Caligari to 
Hitler (1947) een hoofdstuk over de pre-Hitler-
jaren 1930-1933. In mijn stukgelezen exemplaar, 
een Duitse vertaling uit 1958, legt hij de principes 
van zijn aanpak al in de eerste alinea’s helder uit:

‘De films van een volk weerspiegelen zijn manier van denken 
rechtstreekser dan andere uitdrukkingsvormen, en wel om 
twee redenen. Ten eerste zijn films nooit het werk van een 
enkel individu. De Russische regisseur Pudowkin wees ooit 
nadrukkelijk op het collectieve karakter van een filmproduc-
tie, doordat hij de overeenkomsten met een industrieel pro-
ductieproces vergeleek. [...] Ten tweede richten films zich op 
de anonieme massa en willen ze deze aanspreken. Men mag 
er daarom van uitgaan, dat algemeen geliefde films - of, pre-
ciezer gezegd, algemeen geliefde filmmotieven - reeds aan-
wezige wensen van de massa bevredigen. Men zegt wel eens 
dat Hollywood films op de markt brengt die de massa ont-
zeggen wat ze werkelijk verlangt. Volgens deze veelgehoorde 
opvatting dragen Hollywoodfilms bij aan de afstomping en 
misleiding van het publiek, omdat het zich deze waar wegens 
eigen passiviteit en door bedwelmende reclame laat aanpra-
ten. Toch moet men de schadelijke neveneffecten van het 

door Hollywood geleverde massavermaak niet overschatten. 
Wie zich van dit instrument [de bioscoopfilm] bedienen wil, 
moet zich bewust zijn van de bijzondere eigenschappen er-
van. Zelfs de officiële oorlogsfilms van de nazi’s, die niets 
anders dan pure propagandaproducten waren, weerspiege-
len tevens bepaalde trekken van een nationaal karakter, die 
niet zo maar uit de duim gezogen kunnen worden. Wat voor 
deze films gold, geldt echter nog des te pregnanter voor films 
die zich in concurrentie met andere films moeten bewijzen. 
Hollywood kan het zich gewoon niet veroorloven, spontane 
publieksreacties te negeren.”

Deze visie van Kracauer was destijds een verfris-
sende kijk op het medium ‘commerciële bioscoop-
film’, door mij in 1967 al uitvoerig geciteerd in 
mijn doctoraalscriptie over de sociologie van film 
en bioscoop. Het is ook altijd mijn uitgangspunt 
gebleven. Elke cultuur kent een complex van ver-
halen, versies van de nationale geschiedenis, my-
then, vooroordelen, stereotypen, godsdienstige 
dogma’s en rituelen, omgangsvormen, standsver-
schillen en taboes. Vermaak én kunst zoeken en 
verwerven zich een plek in die context, hetzij om 
er geld mee te verdienen, hetzij om de cultuur te 
verrijken met nieuwe expressievormen en inzich-
ten. Maar er staat nergens geschreven dat die twee 
effecten elkaar uitsluiten, ook al hebben de makers 
misschien alleen het ene dan wel het andere voor 
ogen gehad.

Tegenover de opvatting van Kracauer stond Boven: plaquette Sybelstrasse 35, Berlijn
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Affiche voor Erwin Leisers 
Deutschland, Erwache! 

die van George Huaco, The sociology of film art  
(1965), die probeerde de gemeenschappelijke ken-
merken van drie ‘filmgolven’ te doorgronden: het 
Duitse expressionisme, het Russische realisme en 
het Italiaanse neo-realisme. Hij constateert dat 
aan vier sociale voorwaarden voldaan dient te zijn: 
een groep geoefende filmmakers, faciliteiten zoals 
studio’s en apparatuur, een organisatievorm die 
het type films begunstigt of althans tolereert, en 
een sociaal klimaat dat de stijl en de ideologie van 
de golf accepteert. Dit zijn evenzovele evidenties, 
maar ze gaan niet uit van wat het grote publiek 
wil zien en wat je met wat handigheid dan voor 
politieke manipulatie kunt misbruiken. Het zijn 
dan niet de makers van de films die doorslagge-
vend zijn (alle drie de ‘golven’ van Huaco sloegen 
slechts bij een intellectuele bovenlaag van het pu-
bliek aan), maar de financiers. De nazifilms waren 
in die zin geen ‘golf ’. Genoeg hierover.

Een feitelijke geschiedenis van de Duitse film tot 
1935 is in twee prachtige delen met honderden in-
geplakte foto’s verzorgd door Oskar Kalbus (1935). 
Wel is de auteur verdacht enthousiast over de 
films uit de jaren 1933 en 1934 die hij bespreekt en 
is ook de gotische letter voor sommigen misschien 
een bezwaar.

Een omvangrijk naslagwerk is Film in the Third 

Reich (1969) van David Stewart Hull, dat een kro-
niekachtige beschrijving van de gebeurtenissen 
geeft zonder veel diepgang of reflectie. Volgens 
Hull ging het om 1363 films. Het is een goed, 
volledig verhaal. Nog veel omvangrijker is Natio-
nalsozialistische Filmpolitik (1969) van Gerd Al-
brecht. Dit was gebaseerd op een wetenschappe-
lijk onderzoek van meer dan 1000 films, waarvan 
onder meer in 116 statistieken verslag wordt ge-
daan. De makers en de inhoud van de films blijven 
vrijwel buiten beeld, het grote concept ‘nazifilm’ 
eveneens. In dit kader wil ik ook nog Deutschland 

Erwache! (1968) vermelden, een boek dat Erwin 
Leiser samenstelde bij zijn gelijknamige compila-
tiefilm van nazipropaganda. Hij gaat uit van een 
aantal trefwoorden en standpunten, zoals ‘helden-
dood’, ‘Führerprinzip’ en ‘antisemitisme’, die hij 
illustreert. Een bespreking van Hull, Albrecht en 
Leiser stond in Film & Televisie van februari 1971. 
De conclusie van de recensent, L. Mees, onder-
schrijf ik ten volle:

Deze drie boeken samen vormen natuurlijk een enorme do-
cumentatie op het gebied van de nazifilmpolitiek. Het meest 
opvallende is echter dat je na de lezing ervan er méér dan 
ooit van overtuigd bent, dat een juist onderzoek naar de 
nazifilm slechts kan plaatshebben indien ook een overeen-
komstig onderzoek gebeurt naar de films die in de andere 
oorlogvoerende landen werden gemaakt. En dat uiteindelijk 
elke definitieve studie meteen ook de film moet plaatsen in 
het nog ruimere kader van de ganse propaganda, zowel in 
Duitsland als in Japan, USA of Engeland. Iemand die ooit 
de moed heeft om aan dit immense werk te beginnen, vindt 
in de drie hier besproken werken ongetwijfeld gegegevens 
swaarop hij verdcer kan bouwen.

Het ligt niet in mijn vermogen dit immense werk 
te ondernemen, maar ik wil mijn steentje bijdragen 
door eens iets meer van het publiek en de populaire 
films zélf uit te gaan. Behalve de genoemde boeken 
zijn er nog tientallen andere.

Als zesde bron na Kalbus, Kracauer, Hull, Albrecht 
en Leiser noem ik hier nog het veel recentere Popular 
Cinema in the Third Reich (2001) van Sabine Hake, 
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een indrukwekkende, veel meer inhoudelijk gerichte studie (University of Texas), waarop 
ik nog terugkom. Wees gerust, dat verheven niveau van wetenschappelijke aanpak preten-
deer ik niet. Verderop zal ik nog een paar andere titels van relevante boeken noemen. 

De in zijn tijd bekende filmcriticus Charles Boost (1907-1990) bezocht in 1932 als jonge 
journalist Berlijn. Duitse films vierden hoogtij in de hele wereld. Sterren uit ons buur-
land waren op ansichtkaarten even vaak vertegenwoordigd als die uit Amerika. Enkele 
van die kaarten gebruik ik als illustratie bij dit opstel, de meeste zijn nog steeds niet 
zeldzaam (vooral niet de postaal niet gebruikte, die regelrecht uit een album, een schoe-
nendoos of van een prikbord komen). In de rubriek De stille liefde van... in het filmblad 
Skoop (gebundeld in 1989), schreef Boost bijna vijftig jaar na dato:

Vraag me niet hoe dat kwam, maar de boekhandel was in die jaren zelfs royaal gesorteerd in beroemd-
heden uit ons eigen beperkte uitgaansleven: filmsterretjes als Truus van Aalten, Jopie Koopman, Lien 
Deyers of Roland Varno, die bij gebrek aan kansen in het vaderland over de grenzen uitzwermden en 
kleine successen boekten (Truus met Emil Jannings op de foto, Roland in een scène met Greta Garbo). 
[...] Intussen hingen in vele slaapkamers van voortijdige cinefielen de charmeurs van het witte doek met 
punaises opgeprikt aan de muur. Een meisje van school bekende schaamteloos dat haar Hans Albers 
geen mond meer had, die had ze in vochtige nachtzoenen finaal opgelost. Maar fanatieke verzamelaars 
konden later aan de hand van hun gave collectie decente pin-ups getalsmatig vaststellen naar wie hun 
stille liefde in de loop der jaren was uitgegaan, naar Willy Fritsch of naar Jean Gabin, naar Brigitte Helm 
of Danielle Darrieux, naar Simone Simon of Karin Hardt. (Garbo en Dietrich vielen als onbereikbaar 
hors concours.)

Charles Boost had een zwak voor de genoemde Karin Hardt, van wie hij de film Acht 
Mädels im Boot had gezien. De grote ster van de vroege Duitse geluidsfilm en de rek-
ken met ansichtkaarten was echter Lilian Harvey (1906-1968). Zij zong Das gibts nur 
einmal, das kommt nicht wieder in de film Der Kongress tanzt (1931) van Erik Charell. 
Deze speelde zich af in Wenen, waar na de nederlaag van Napoleon de kaart van Europa 
opnieuw werd getekend. Conreidt Veidt was Metternich, Willy Fritsch Tsaar Alexander 
en Lilian Harvey een meisje dat handschoenen verkocht. Het lied was gecomponeerd 
door Werner Richard Heymann. Fritsch schitterde ook al in Die Drei von der Tankstel-
le (1930) van Wilhelm Thiele, met daarin het lied Liebling, mein Herz lässt dich grüs-



FILM FUN #81 SEPTEMBER 202022

INHOUD

sen, ook een evergreen, eveneens van Heymann. 
Hierin speelden Fritsch, Oskar Karlweis en Heinz 
Rühmann de drie vrienden die allemaal verliefd 
werden op de lieflijke klant Lilian Harvey. 

Deze had een Engelse vader en een Duitse moe-
der. De film Der Kongress tanzt werd simultaan in 
het Frans en het Engels opgenomen, Harvey deed 
alle drie de versies zelf. Ze was enorm populair en 
filmde na 1933 gewoon door, ook vier films in Hol-
lywood, maar in 1939 moest ze wegens politieke 
redenen uit Duitsland vluchten, met achterlating 
van zowat haar hele fortuin. In Vichy Frankrijk 
maakte ze nog twee laatste films in 1940 en in 
1943 werd haar het Duitse staatsburgerschap ont-
nomen.

Lilian Harvey was niet de enige die (aanvankelijk) 
doorwerkte. Velen in de filmindustrie waren er 
actief vóór 1933, tijdens de naziperiode én na de 
oorlog. Dat kon zo lang je maar Arisch was en niet 
homoseksueel en niet communistisch en niet al te 
fel tegen Hitler. De meesten die in de filmwereld 
werkten konden of wilden niet weggaan.

De stappen in de systematische nazificering van 
de filmindustrie moeten kort worden opgesomd. 
Ze staan onder meer in hoofdstuk 2 van Sabine 
Hake, ‘made in 1933, German Jewish filmmakers 

and the forced coordination of the industry’. Zij 
noemt twee films uit dat overgangsjaar die nog 
de oude geest van relativering, ironie en artistieke 
vrijheid ademen, zeg maar de sfeer van Lubitsch, 
Von Sternberg, Billy Wilder. Beide zijn van Jood-
se regisseurs: Das hässliche Mädchen (1933) van 
Hermann Kosterlitz, de latere Henry Koster, en 
Viktor und Viktoria (1933) van Reinhold Schün-
zel, die als ‘half jood’ tot 1936 mocht doorwerken.

Het begon na de machtsovername in januari 1933 
met de benoeming van Joseph Goebbels als hoofd 
van het nieuwe rijksministerie voor volkseducatie 
en propaganda. Reeds vijftien dagen later, op 28 
maart, sprak deze in een grote zaal de bobo’s van 
de filmwereld toe. Hij had het over een crisis, over 
toenemende afstand tussen de film en het publiek, 
en over ‘de onmogelijkheid om de mentaliteit van 
het Duitse volk weer te geven zonder zelf tot dat 
volk te behoren’. Op 28 juni trad de ‘Arische clau-
sule’ in werking. Iedereen die betrokken was bij 
de productie, distributie en vertoning van Duitse 
films moest Duits burger en van Duitse afkomst 
zijn. Er werden nog wel enkele arbitraire uitzon-
deringen gemaakt, bijvoorbeeld voor oorlogsvete-
ranen. Op 14 juli werd de Filmkamer effectief (een 
van de zeven Kamers in de Rijks Cultuurkamer) en 
op 5 oktober werden alle vakbonden en beroeps-
organisaties op filmgebied  verplicht gebundeld in 
het Filmgilde. Een van de groepen daarbinnen was 
het gilde van de Spielleiter, de regisseurs. Maar 
de toepassing van de regels was in het begin niet 
consequent. Er ontstond een praktijk van wille-
keurige ontheffingen. Er waren Joodse regisseurs 
die aanvankelijk nog aan het werk konden blijven. 
Behalve Hermann Kosterlitz en Reinhold Schün-
zel waren dat Fritz Kortner, Richard Oswald, Max 
Ophüls, Ludwig Berger, Robert Siodmak en Kurt 
Bernhardt. Sommigen weken later uit naar We-

Ludwig Berger emigreerde naar Amerika, maar 
trok later naar Nederland, waar hij voor de oorlog 
oa Pygmalion regisseerde.                     FOTO MERKELBACH
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nen, maar na de Anschluss in 1938 
moesten ze ook daarvandaan vluchten. 
In hoofdzaak kan evenwel worden ge-
constateerd dat de productiekant van 
de Duitse cinema vanaf 1934 geheel 
Arisch is gemaakt.

De grote meerderheid van de publieks-
films had geen andere functie dan te 
amuseren, ook in de Weimarjaren, 
maar de artistieke en sociale experi-
menten in vorm en inhoud, en eigen-
lijk de art film in het algemeen, waren 
voortaan met een lampje te zoeken. De 
bioscopen vertoonden veilige onder-
werpen, zoals kostuumfilms, showfilms, Heimat-
films, toneelstukken en operettes. Behalve veilig 
in politieke zin moesten de films ook aantrekkelijk 
zijn voor een breed publiek, want ze moesten geld 
opbrengen.

Soms waren de onderwerpen dubieus, soms was 
de uitwerking door een regisseur tendentieus, 
onfris of zelfs onverhuld antisemitisch, maar het 
laatste was toch zeldzaam en zeker van hogerhand 
opgedragen. Wie aan zulke films meewerkte, tot 
in de oorlogsjaren 1940-1945 toe, had naderhand 
iets uit te leggen. Berucht zijn sommige films 
van regisseur Veit Harlan (1899-1964), van Eric 

Waschneck  (1887-1970) en de ‘documentaires’ 
van Fritz Hippler (1909-2002), waarvan Der ewige 
Jude (1940) de ergste is. En natuurlijk ook de ‘do-
cumentaires’ van Leni Riefenstahl (1902-2003), die 
niet antisemitisch, maar wel pro nazistaat waren. 
Zij was zelf ooit een filmster in films als Die weisse 
Hölle von Piz Palü (1929) van A. Fanck en G.W. 
Pabst en de ‘berglegende’ Das blaue Licht (1932) 
van haarzelf en Bela Balasz. Maar haar grote ge-
tuigenisfilms, vooral Triumph des Willens (1934) 
en Olympia (1938), brachten visueel krachtige, be-
slist niet kritische odes aan de massale aanhang en 
dynamiek van de nazistische beweging. Zie over 

haar het grondige boek Leni Riefen-
stahl (1991) en het artikel over Sieg des 
Glaubens (1933), haar verslag van de 
NSDAP-partijdagen, in FilmFun (49) 
van Thomas Leeflang.

Hippler heeft na de oorlog geen films 
meer gemaakt, Waschneck nog drie, 
Harlan een dozijn na 1950 en Riefen-
stahl één in 1954, Tiefland (waaraan ze 
in 1944 al was begonnen). Zelfs deze 
regisseurs zijn dus eigenlijk na de oor-
log niet echt kaltgestellt, om het maar 
eens passend uit te drukken. Riefen-
stahl werd als ‘meeloper’ gekwalifi-

ceerd; Harlan kreeg een beroepsverbod voor vijf 
jaar, maar werd tijdens twee andere processen 
vrijgesproken van de beschuldiging van antisemi-
tische propaganda. Er werden in die naoorlogse 
jaren in Duitsland wel meer vreemde vonnissen 
uitgesproken. De geallieerden hadden er belang 
bij niet de hele bestuurlijke en ambachtelijke in-
frastructuur van de natie naar de knoppen te hel-
pen en het land daardoor een prooi van de com-
munisten te maken. De kunstenaars waren in dit 
verband kleine Fische. Harlan beweerde dat hij 
‘inherente, historische aspecten van het jood zijn 
binnen de grenzen van de artistieke vrijheid had 
willen schilderen’, of woorden van die strekking.

Leni Riefenstahl met Matthias Wieman in Das Blaue Licht.



FILM FUN #81 SEPTEMBER 202024

INHOUD

Over het dóór werken van de filmwereld van voor, 
tijdens en na Hitler las ik behartenswaardige woor-
den bij Günter Peter Straschek. Ze staan in zijn 
Handbuch wider das Kino (1975), dat een marxis-
tisch betoog combineert met een stortvloed van 
bronnen en citaten. Ondanks zijn ideologische 
gedrevenheid - de titel zegt het al - slaat hij de 
spijker in diverse onderwerpen recht op de kop. 
Straschek was een filmer uit de hoek van de Frank-
furter Schule - met trots vermeldt hij dat hij van de 
Filmacademie was weggestuurd - die in 1975 een 

vijfdelige tv-serie over de ‘Deutschsprachige Film 
Emigration’ heeft gemaakt. In het op 7 april 1975 
gesigneerde exemplaar van het Handbuch dat ik 
van hem heb ontvangen (als dank voor informatie) 
heeft hij handgeschreven toegelicht, dat dit een 
‘von Suhrkamp Verlag politisch zensierte und zu 
dem schlampig gesetzte Ausgabe’ is. Het gaat om 
518 bladzijden in een inderdaad morsige opmaak 
en een te klein lettertype. Gemakshalve heb ik de 
onderstaande tekst (p. 32-33) vertaald en de vele 
namen sec geciteerd, zonder jaartallen, Engelse 
versies en de voetnoten:

Anders gezegd: men zal de nazifilm pas kunnen begrijpen, 
als men hem leert zien als helemaal niet zo verschillend van 
de bioscoop voor 1933 en na 1945 in de Bondsrepubliek. 
Wat misschien cru klinkt, moet met vertraging alsnog wor-
den uitgesproken: dit geldt ook voor de Weimarproducten 
[= 1918-1932] van de latere emigranten. De naziterreur 
dwong nagenoeg uitsluitend creatieve filmmakers die Jood 
waren tot ballingschap, en slechts weinigen of zelfs geen die 
wegens hun films tot dan toe moesten emigreren. [Cursi-
vering door mij. Dan volgt een rij van regisseurs en scena-
rioschrijvers:] Ludwig Berger, Kurt Bernhardt, Erik Charell 
[Der Kongress tanzt], Paul Czinner, Wilhelm Dieterle, E.A. 
Dupont, Friedrich Feher, Hermann Kosterlitz, F. Lang, Ana-
tol Litwak, Joe May, C. Mayer, Ernst Neubach, Max Nosseck, 
Ophüls, R. Oswald, Otto Preminger, Walter Reisch, Leon-
tine Sagan, Detlef Sierck, Robert Siodmak, Wilhelm Thiele 
[Die Drei von der Tankstelle], Robert Wiene, Billy Wilder. 
[Producenten:] Seymour Nebenzahl, Erich Pommer, Gregor 
Rabinowitsch, Arnold Pressburger. [Cameralieden:] Curt 
Courant, Karl Freund, Günther Krampf, Franz Planer, Eugen 
Schüfftan. [Componisten:] Werner Richard Heymann [Kon-
gress en Tankstelle], Friedrich Hollaender, Hans J. Salter, 
Franz Wachsmann. En vele anderen. Hun feitelijke bijdrage 

was het scheppen van een decor van ‘apolitieke’ films, tegen 
de achtergrond waarvan de machtsgreep door het fascisme 
zich met des te minder weerstand kon voltrekken. In het licht 
van zijn vaag fascistoïde zwijgende films steekt Fritz Langs 
latere ‘antifascistische’ bekentenis, een typerend voorbeeld, 
schril af: ‘Van geboorte ben ik Oostenrijker, geen Duitser. 
Maar het Duitsland van vóór Hitler beviel me heel goed en 
ik hield van de Duitse taal, dus het kwetste me bijzonder dat 
zoiets verschrikkelijks als het nazisme kon gebeuren. Toen 
de minister van propaganda, Joseph Goebbels, mij de leiding 
van de Duitse filmindustrie aanbood, ben ik die avond nog 
vertrokken en pas in 1958 teruggekeerd. Vanaf toen [1933] 
heb ik geen woord Duits meer gesproken.’

Die functie voor Lang—hoofd van het op te rich-
ten Film Institut, uiteraard als stropop van Joseph 
Goebbels—ging na diens weigering naar Leni Rie-
fenstahl.

Vertrekken uit Duitsland was niet voor ieder-
een een optie. Voor acteurs en actrices was het 
gewoonlijk alleen een mogelijkheid als ze al een 
zekere mate van naamsbekendheid of roem had-
den bereikt. In hun vak was de gesproken taal een 
essentieel deel van hun kunnen. Ook daarom was 
de geluidsfilm, die vanaf 1929 doorbrak, een revo-
lutie in de dynamiek van de internationale film-
industrie. De gesproken dialogen maakten inter-
nationale simultaanproducties van een film nodig, 
zoals Duits en Engels voor Der blaue Engel (1930). 
Zo hadden Paramount en MGM in Hollywood en 
de UFA in Berlijn een contract om een aantal ge-
luidsfilms samen te produceren. Er was trouwens 

Continuïteit in de filmbranche 

Fritz Lang tijdens een bezoek aan Nederland 
in 1969

0,3 cm
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een patentenoorlog tussen Amerikaanse en Euro-
pese houders, die in 1930 werd afgesloten doordat 
de wereldmarkt verdeeld werd. In Duitsland werd 
Tobis Klang Film de monopolist. Pas vanaf 1932 
werd het technisch mogelijk (door een apart ge-
luidsspoor op de filmstrook) een film na te syn-
chroniseren.

De opkomst van de geluidsfilm maakte het voor 
filmsterren moeilijk Duitsland te verlaten. Dit pro-
bleem was natuurlijk bijzonder dringend in films 
die wegens de gloednieuwe techniek in het begin 
bijzonder populair waren: de showfilms 
met zingende hoofdpersonen, in Duits-
land ook wel Tonfilm Operetten genoemd.

Diezelfde opkomst van de geluidsfilm 
had een ander gevolg, dat in de literatuur 
minder aandacht heeft gehad. De uit-
vinding maakte nationale onderwerpen 
met gesproken teksten in plaats van el-
lenlange tussentitels voor het publiek in 
eigen land niet alleen mogelijk, maar ook 
populair en dus commercieel aantrek-
kelijk. Denk aan de Beierse dialecten in 
films van Bavaria en Weense in die van 
Oostenrijkse producenten. Het is toe-
vallig, maar niettemin een feit,  dat deze 
ontwikkeling in de jaren ’30 parallel liep 

met de opkomst van het fascisme. In andere lan-
den gebeurde min of meer hetzelfde. Steeds stond 
een zeker nationalisme tegenover de communis-
tische ideologie van de Internationale zal morgen 
heerschen op d’aard. In sommige landen werd on-
dertiteling van gesproken teksten (mogelijk vanaf 
1929) zelfs gewoon verboden om de eigen taal te 
beschermen. In die landen was nasynchronisatie 
verplicht. In andere landen, zoals Rusland, werd 
over de gehandhaafde oorspronkelijke dialoog 
heen met luider volume Russische tekst ingespro-
ken, niet lipsynchroon, door maar één stem. De 

aftiteling - immers niet in cyrillische letters - werd 
voorgelezen.

Er was dus in de Duitse filmindustrie vanaf pak-
weg 1930 een cesuur van tweeërlei aard: van 
stomme film (internationaal) naar geluidsfilm 
(taalgebonden, nationaal) en van vrije markt naar 
ideologisch (bij)gestuurde films. Het laatste ge-
beurde stapsgewijs, zoals ik deels al heb beschre-
ven. Zulke ideologische sturing vanuit een dic-
tatoriaal regime kwam wel in meer landen voor, 
bijvoorbeeld Stalins Rusland en Mussolini’s Ita-

lië. Het tragische in de Duitse versie (en 
ook de Oostenrijkse, na de Anschluss in 
1938) is de snel en drastisch vanaf 1933 
ingevoerde wetgeving met betrekking tot 
beroepen die Joden wel of niet mochten 
uitoefenen. Daar hoorde werken voor de 
film al helemaal niet bij.

Dat was de eerste stap. De tweede stap 
in het beleid van de NSDAP was de in-
schakeling van het medium bioscoop om 
het nazisme te promoten en de al in de 
samenleving bestaande antisemitische 
sentimenten aan te wakkeren. Dat ging 
aanzienlijk verder dan het verwijderen 
van elke Joodse aanwezigheid in de pro-
ductie van films en op het scherm. In de 

In 1929 werd op het studioterrein van de UFA in Babelsberg bij Berlijn het 
‘Tonkreutz’ gebouwd, een complex van vier opnamehallen in kruisvorm,
speciaal ingericht voor de productie van films volgens Tobis Klangfilm-systeem.
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bioscoopjournaals, die verplicht vertoond moes-
ten worden (zoals later ook in ons bezette Neder-
land), kon het regime manipuleren zoveel als het 
maar wilde, maar in speelfilms moest een vorm 
worden gevonden die voor een doorsnee publiek 
acceptabel was- anders werkten de bioscopen niet 
mee. De meeste bioscopen waren in particuliere 
handen en zelfs als dat de handen van een nazi 
waren, of van de UFA zelf, moest er geld verdiend 
worden. Voor sommige propagandafilms werden 
van overheidswege enorme budgetten uitgetrok-
ken, ook in de vorm van belastingreductie voor de 
bioscopen, om ze zo aantrekkelijk mogelijk te ma-
ken voor een breed publiek—Münchhausen, Ohm 
Krüger, Jud Süss, Kolberg, Stukas—maar heel veel 
van zulke films zijn er niet geweest. Wel was er in 
de jaren 1939-1942 een duidelijk gestuurd golfje 
van ongeveer een dozijn grof antisemitische films, 
waarover straks meer.

Weggaan uit een land dat je niet meer bevalt is 
niet gemakkelijk. Het helpt als je talent hebt, geld, 
relaties, geen gezin. Of als je internationaal al be-
roemd bent uit de tijd van de stomme film of als 
kunstenaar. Maar niet iedereen is Greta Garbo, 
Marlene Dietrich, Hedy Lamarr, Fritz Lang, Det-
lef Sierck of iemand van gelijke statuur. Laten we 
degenen die niet geëmigreerd zijn daarom liever 
vergelijken met landgenoten die tijdens de Duit-

se bezetting voor de spoorwegen of de politie of 
de belasting of de waterleiding bleven werken, en 
zich noodgedwongen moesten beperken tot stil 
verzet en voorzichtige sabotage. Het is een verle-
den om vanuit al die beroepsgroepen met gêne op 
terug te kijken. Er bestond een vaag schuldbesef. 
Dat merkte Thomas Leeflang ook tijdens zijn vele 
interviews voor De bioscoop in de oorlog (1990), 
toen veel betrokkenen nog in leven waren.

 
Als voorbeeld van een kunstenaar die er het beste 
van probeerde te maken en die daar volgens vriend 
en vijand, ook achteraf, in slaagde, kan de regisseur 
Helmut Käutner (1908-1980) genoemd worden. 
Slechts Auf Wiedersehen, Franziska (1941) wordt 
door Sabine Hake als ‘openlijk propagandistisch’ 
aangemerkt. Zijn films worden verderop in mijn 
overzicht vermeld, daar behoeven ze dan geen 
toelichting meer. Als getuige neem ik het blad 
Cinema & Theater, dat van 1921 tot 1944 in Ne-
derland verscheen en dat op zichzelf als een goede 
thermometer van het maatschappelijke klimaat 
kan gelden. Na 1941 werd het te deutsch freund-
lich en hoofdredacteur Henrik Scholte kreeg een 
beroepsverbod van één jaar, maar dit terzijde. Het 
was een goedkoop (15 cent), met veel foto’s ver-
lucht weekblad voor het grote publiek, niet voor 
intellectuelen. Heel anders dus dan Filmliga, dat 

van 1927 tot 1931 verscheen. In Cinema & Theater 
vulde R.R. (= Leo Capit) op 5 februari 1944 twee 
pagina’s met foto’s en onder meer deze tekst:

[...] Romanze in Moll was een overtuigend succes, dat voor 
vele filmliefhebbers aanleiding is geweest om zich meer in 
den persoon van den regisseur te gaan verdiepen. Men vroeg 
zich af, wat deze daarvoor zo al gemaakt had en er zullen 
vele wenkbrauwen verwonderd opgetrokken zijn bij het le-

Uit: Cinema en Theater, februari 1944

Helmut Käutner
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zen van het volgende lijstje: De Kleeren maken den man, Tot 
Weerziens... Franziska en Wir machen Musik. Alle drie uit-
stekende films, o zeker, films die blijk gaven van een grote 
originaliteit, maar... alle behorend tot het ‘lichte’ genre. Hoe 
kan een spelleider [germanisme voor ‘regisseur’] met een 
zoo frivole hand plotseling een brok menselijke melancho-
lie en noodlotsaanvaarding verfilmen als Romanze ? Slechts 
Anuschka gaf enige aanleiding Käutner’s talent voor het me-
lancholieke te veronderstellen.

[...] Evenwel, zonder een deugdelijke opleiding zou dit talent 
zeker niet tot zijn recht komen. Doch Käutner ‘kent’ zijn vak 
als weinigen. Hij werd in 1908 te Düsseldorf geboren, volgde 
te Essen een middelbare opleiding en ging daarna naar Mün-
chen om theaterwetenschap te studeren. Al spoedig behoor-
de hij tot de groep, die zich om de groten professor Kutscher 
geschaard had; een aantal jonge, enthousiaste menschen, die 
zich met hun gehele hartstocht aan de theaterkunst wilden 
wijden. In die periode kwam Käutner voor het eerst met 
Wolfgang Liebeneiner in aanraking, die met een aantal stu-
denten regie-experimenten maakte.

[...] Hij zocht en vond echter al spoedig een ingetogener om-
geving, werd regisseur en tooneelspeler in Leipzig en schreef 
daar de stukken Juchten und Lavendel en Ein Auto geht in 
See, en zijn eerste filmmanuscripten. [...] Eenmaal filmregis-
seur geworden, gaf Käutner er steeds de voorkeur aan, zelf 
zijn draaiboeken te schrijven, of ten minste zeer nauw met 
den draaiboekauteur samen te werken. Ook voor zijn nieu-

we, gekleurde Terrafilm schreef hij zelf te samen met Rudolf 
Nicolas het draaiboek.

De titel van dit nieuwe product wordt gevormd door een 
adres: Grosse Freiheit Nr. 7. De Grosse Freiheit is een dwars-
straat van de bekende Reeperbahn in het Hamburgsche ha-
venkwartier Sankt Pauli. Men kent het stadsbeeld in zulke 
wijken. Bij daglicht biedt het een grauwen, troosteloze aan-
blik, slechts opgevrolijkt door de kakelbonte opschriften 
van ontelbare kroegen, doch ’s avonds wijkt de alledaags-
heid voor de sfeer van het romantische zeemansleven, die 
met de flarden harmonicamuziek en met de lucht van bier 
en jenever over het plaveisel waait. In dit milieu is Helmut 
Käuter aan den arbeid gegaan en men mag, op grond van 
zijn regie-prestaties tot dusverre, daarvan groote resultaten 
verwachten, te meer waar Hans Albers, Ilse Werner, Hans 
Söhnker en Hilde Hildebrand de hoofdrollen spelen.

Deze showfilm, een virtuoos, maar pretentieloos 
geval, maar met liedjes die tot op de dag van he-
den worden gezongen, werd inderdaad een succes. 
Mij viel vooral de soepele en dynamische camer-
avoering op. De regisseur heeft ook na de oorlog 
nog veel successen gekend, waarvan misschien 
vooral Die letzte Brücke (1954) met Maria Schell, 

Der Hauptmann von Köpenick (1956) met Heinz 
Rühmann en Monpti (1957) met Romy Schnei-
der en Horst Buchholz vermeld moeten worden. 
Maar Capit had Grosse Freiheit Nr. 7  dus zelf nog 
niet gezien toen hij het bovenstaande schreef en 
wist ook niet dat deze film ‘nur zur Vorführung 
im Ausland zugelassen’ zou worden. De Duitse 
première vond pas in 1953 plaats. Een verbod van 
vertoning in het Duitse Rijk zelf was er in zeer wei-
nig gevallen, maar bijvoorbeeld ook voor Titanic 
(1943) van Herbert Selpin en Werner Klingler en 
Via Mala (1945) van Josef von Báky.

Ik heb met het overnemen van dit artikel vooral 
willen demonstreren hoe zelfs in het oorlogsjaar 
1944 de showbusiness voortging, maar vooral ook 
wat verzwegen werd. Niet alleen noemt Capit ner-
gens het nazi beleid in verband, of het ontbreken 

Grosse Freiheit Nr. 7. Framevergrotingen met Hans 
Albers en Ilse Werner (uiterst links en rechts) en Hilde 
Hildebrand.
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daarvan, met de carrière van Käutner, maar wer-
kelijk verbluffend is dat stukje over het uitgaans-
gebied in Hamburg. Hans Albers was trouwens 
zelf een Hamburger, hij is daar een legende. Was 
die stad dan niet van 24 juli tot 3 augustus 1943, 
slechts een half jaar geleden, door een tapijtbom-
bardement met de grond gelijk gemaakt? Waren 
daar geen 42.000 doden gevallen? Of was dat in 
februari 1944 bij de redactie nog niet bekend? Het 
regime heeft de vertoning van Grosse Freiheit Nr. 
7 niet voor niets voor binnenlands gebruik verbo-
den. Ik denk dat Capit het te pijnlijk of te gevaar-
lijk vond om er ook maar iets over te zeggen.

Kennelijk kon er, afgezien van dat stilzwijgen, in 
het bezette Nederland op een gewone, sappige 
manier over nieuwe films geschreven worden, een 
vorm van sluikreclame waaraan filmverhuurders 
aller tijden graag meewerkten. Inhoudelijke kri-
tiek hoeft niemand in zulke bladen te verwachten. 
In dit type films probeerde Duitsland Hollywood 
na te doen, onder andere door ze in kleur te ma-
ken (altijd Agfacolor), zoals bijvoorbeeld ook in 
de dure Münchhausen, bij gelegenheid van 45 jaar 
UFA, en Die Frau meiner Träume (1944) met Ma-

rika Rökk, de ‘eerste Europese revuefilm in kleur’, 
zoals Cinema & Theater meldde. In 1942 had de 
Hongaarse Marika trouwens ook al in kleur de 
muziekfilm Hab mich lieb opgeluisterd met haar 
aanwezigheid. Na de oorlog deed ze het wederom, 
onder andere in Maske in Blau (1953).

 
Graag herhaal ik dat de bioscoopfilm handelswaar 
is voor een markt van vraag en aanbod, die alleen 
wordt gereguleerd door censuurgrenzen van zede-
lijke en politieke aard. De aanbodkant streeft bin-
nen die parameters gewoon naar winstmaximali-
satie. De marxistische kritiek dat kunst, cultuur en 
morele waarden hierdoor in de verdrukking kwa-
men of althans kónden komen is op zichzelf na-
tuurlijk terecht, maar op een vrije markt van ver-
maak bepaalt in principe de vraag het aanbod, en 
niet omgekeerd. Dat kun je zelfs in een dictatuur 
niet zo maar even veranderen. Zelfs het bijsturen 
kost tijd en geld, en het vergt een beleid.

We hebben het over een bedrijfstak met een gi-
gantische omzet, vooral ook in Duitsland, dat na 
de Verenigde Staten het grootste aantal bioscoop-
stoelen ter wereld had. Dat was al zo tijdens de 
Eerste Wereldoorlog, maar zo ver wil ik niet te-
ruggaan in de geschiedenis. Het aantal bioscopen 
in Duitsland bedroeg 5500 in het jaar 1939 en liep 

BOVEN: Drukte in Grosse Freiheit Nr. 7.
MIDDEN: Walter Müller en Marika Rökk in Die Frau 
Meiner Träume.
ONDER: Hans Albers en Leo Slezak in Münchhausen. 

De film als marktproduct
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op tot 6561 in 1943, ook doordat veel theaters 
werden omgebouwd tot bioscoop. In meerderheid 
waren dit zelfstandige ondernemingen, al waren 
er die aan productiebedrijven gelieerd waren. Wel 
moesten ze zich aan allerlei verordeningen hou-
den over films die verplicht vertoond dienden te 
worden (bijwerk en de Wochenschaus, op zondag 
ernstige films) of die verboden waren. Voor het 
overige konden de bioscopen ‘commercieel’ pro-
grammeren, inclusief belastingvoordelen bij films 
die het regime graag propageerde. Meteen al van-
af 23 juni 1933 gaf de rijksregering zichzelf de be-
voegdheid buitenlandse films te verbieden. Reeds 
in de Weimar jaren was het buitenlandse aandeel 
om protectionistische redenen aan contingenten 
gebonden en vanaf het begin van de oorlog kon 
een film ook puur naar land van herkomst verbo-
den worden, zoals pas vanaf 1941 [!] Amerikaanse 
films. Het wapen van de censuur van films uit het 
buitenland werd dus voor het regime vanaf 1933 
steeds gemakkelijker te hanteren, ook al mochten 
de bioscopen relatief lang min of meer vertonen 
wat ze wilden. Topfilms waren Jud Süss (1940), 
die echter gesubsidieerd en deels verplicht ver-
toond moest worden, en Der grosse König (1942), 
die 20,3 resp. 18,6 miljoen toeschouwers trokken. 
Nog meer succes, 27,8 miljoen, had echter Die 
grosse Liebe (1942) met de fraaie Zweedse zange-
res Zarah Leander. Deze film speelde zich in het 

heden af, in Duitsland (zelfs even in een schuilkel-
der), naar verluidt op verzoek van Goebbels zelf. 
De zangeres zingt onder andere Ich weiss, es wird 
einmal ein Wunder geschehen. Ze wordt verliefd 
op een luitenant (Viktor Staal), maar ze zien el-
kaar minder vaak dan gewenst, omdat Zarah, net 
als miljoenen andere mannen en vrouwen, moet 
leren dat de oorlog nu het belangrijkste is voor 
een militair. Een romantische film, die het regime 
goed uitkwam, maar die niet nadrukkelijk als pro-
paganda door de mand viel.

Enkele andere cijfers zijn in dit verband misschien 
verhelderend. Het bioscoopbezoek in Duitsland 
steeg van 624 miljoen in 1939 naar 1100 miljoen in 

1944. Dit had te maken met de relatieve welvaart 
(de werkeloosheid was wegens de oorlog zeer laag) 
en het ontbreken van andere vormen van goed-
koop vermaak, maar ook met de actieve steun van 
het regime, dat het medium zo goed mogelijk voor 
zijn karretje probeerde te spannen, al was het maar 
door de Wochenschaus die in al die theaters ver-
plicht werden vertoond. En het volk had behoefte 
aan ontspanning. Ook in ons land tijdens de be-
zetting. Hier daalde het bioscoopbezoek in het 
begin van de oorlog weliswaar tot rond de dertig 
miljoen, maar het steeg in 1942 naar 42 en in 1943 
naar 55 miljoen; over 1944 zijn geen cijfers bekend. 
     Een interessant artikel hierover, naast de ge-
noemde studie van Thomas Leeflang, staat in het 
jubileumboek 100 Jaar branchevereniging van bio-
scopen in Nederland (2018), onder redactie van 
Frans Westbroek. Ingo Schiweck schrijft in ‘De 
Ufa in Nederland’ dat deze filmverhuurder hier tij-
dens de oorlog achttien bioscopen had, waaronder 
vijf die van Joodse ondernemers waren geweest, 
en dat de recettes uit Nederland relatief zeer be-
langrijk waren. Verder laat ik de situatie buiten 
Duitsland grotendeels buiten beschouwing, ook 
die in Oostenrijk (zie hiervoor hoofdstuk 8 bij 
Sabine Hake). Dit verhaal wordt anders te lang.  
Op naar Deel II.

Die Grosse Liebe met Zarah Leander en Viktor Staal.

—Peter Cuijpers
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HENK
VAN DER

LINDEN
DE MEEST PRODUCTIEVE 

NEDERLANDSE FILMMAKER 
UIT DE GESCHIEDENIS

HET DEFINITIEVE INTERVIEW  DEEL 3

Dit jaar verscheen de auto-
biografie Tussen de filmrollen 
van filmpionier Henk van der Linden, waarin 
de 95-jarige Limburgse filmlegende terugblikt 
op zijn uitzonderlijke leven en carrière. 
    De onbetwiste recordhouder behoort tot 
de succesvolste filmmakers uit de vaderland-
se geschiedenis. Bezoekcijfers van zijn films, 
zoals De nieuwe avonturen van Dik Trom en De 
avonturen van Pietje Bell, lagen naar schatting 
in de buurt van die van ‘volwassen’ films als 
Turks Fruit en Blue Movie. Op handen gedra-
gen door zijn publiek, en ook door veel critici 
gewaardeerd, werd hij het grootste deel van 

zijn loopbaan verguisd door 
filmprofessionals, én door 

officiële instellingen die zijn films opvoedkun-
dig twijfelachtig vonden. Begin jaren tachtig 
kwam hierin verandering door publicaties van 
de Nederlandse Beroepsvereniging van Fil-
mers (nbf), in het blad Film- & TV Maker. De 
jonge collega-filmmakers Ruud den Drijver en 
Ruud Bishoff zochten de onderschatte routi-
nier op in het Limburgse Schinnen en hadden 
een ophefmakend diepte-interview hem. In de 
vorige Film Fun verscheen het tweede deel van 
het historische marathon-gesprek. 
Dit is het derde en laatste deel.

Bij welke film brak uw zoon zijn sleutelbeen? 
VAN DER LINDEN: Bij Het verraad van de zwar-
te roofridder. In die film reed mijn dochter op een 
klein paard, en mijn zoon op een groot paard. Er 
was een achtervolgingsscène, waarin ze achter 
hen aan zaten. Toen struikelde het paard van mijn 
zoon, en vloog hij over de kop. Hij kwam onge-
lukkig terecht en brak z’n sleutelbeen. Toevallig 
was het de laatste shot van de film. Gelukkig maar, 

anders had de hele film stopgelegen. Ja, er kunnen 
soms hele nare dingen gebeuren. Maar meestal 
loopt het weer goed af.

U zegt dat uw films niet educatief zijn. Toch is het 
zo, dat de jongens die de hoofdrol spelen, niet het 
pistool van de boef pakken als ze er de kans voor 
krijgen, maar het uitsluitend buiten bereik houden. 
En de hoofdrolspeler uit veel van uw films, Jeu Con-

door
Ruud Bishoff en Ruud den Drijver
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sten, werd student pedagogie. Zit er misschien toch 
niet iets opvoedkundigs in uw films? 
VAN DER LINDEN: Nou, dat heeft niet zoveel 
met opvoeden te maken. Het is alleen zo, dat ik 
voorzichtig ben met het gebruiken van geweld. Ui-
teraard komt in de films zo nu en dan weleens ge-
weld voor. Maar tussen geweld en geweld zit weer 
een groot verschil. Dat zult u met me eens zijn. En 

Jeu Consten speelde Pim Pandoer toen ie student 
pedagogie was, maar die had verder weinig met 
het verhaal te maken. Wat die pistolen betreft. Het 
is logisch, dat als je zo’n pistool pakt, je er ook mee 
moet gaan dreigen. En dat vind ik verkeerd. Zo 
zijn er tientallen dingen die ik normaal gesproken 
niet doe. Bijvoorbeeld op brommers wilde dingen 
doen. Ik heb bijvoorbeeld eens een achtervolging 
op bromfietsen in een film willen verwerken. Dat 
een jongen tussen de spoorwegbomen doorrijdt. 
Maar dat heb ik naderhand, al had het een span-
nende scène kunnen zijn, bewust weggelaten. 
Vanwege het gevaar van het imiteren. Zo’n knaap 
ziet dat, en denkt: O, wacht effe. Dat gaan wij ook 
eens proberen. Dat vind ik toch wel een groot ge-
vaar. De imitatiedrang, vooral bij jonge kinderen. 
Daarom laat ik weleens spannende dingen weg. 
Dan doe je een concessie, en dan zeg je: dat maar 
liever niet erin. Maar met de opmerking dat ik niet 
opvoedkundig ben, bedoel ik, dat ik niet ga zede-
preken en zeggen: je moet dit, en je moet dat. Ik 
wil het gewoon gezonde jongens laten zijn, die net 
zo goed iets doen wat niet door de beugel kan. Het 
moet niet belerend zijn. Het brave jongetje zus, 
en dan moet hij het zo doen. Dat vind ik in mijn 
films niet nodig. Maar dat wil niet zeggen dat ik er 
allemaal schavuitjes van wil maken. Ik zal altijd het 
goede laten prevaleren boven het slechte.

Zo’n jongetje kijkt niet eerst of zijn vader het wel 
goed vindt? 
VAN DER LINDEN: Nee. Dat vind ik onzin. Want 
dat gebeurt in werkelijkheid ook niet. 
 
[bishoff:] Ik kan recente kinderfilms noemen waar 
dat in gebeurt. [Doelt op werk van Karst van der 
Meulen. –red]. 
VAN DER LINDEN: Nou, bij mij niet. Ik vind het 
flauwekul. Neem nou bijvoorbeeld Drie jongens en 
een hond. Dan zouden die kinderen net zo goed 
kunnen zeggen: kom, we gaan vader erbij halen, 
die zal die vent weleens even mores leren. Nee, die 
jongens doen het zelf. Dan zou je eigenlijk moe-
ten zeggen: je moet naar de politie gaan, of naar je 
vader en moeder, en het uitleggen. Mijn jongens 
knappen het zelf op. Die hebben een zekere mate 
van zelfstandigheid. En die bereik je niet door met 
alles naar je ouders te lopen. Dan bedoel ik natuur-
lijk niet het extreme. Er zijn gevallen waarin het 
wel goed is. Maar in een avonturenverhaal zullen 
ze het toch zelf op moeten knappen. 
 
[bishoff:] Het kan toch zo zijn geweest, dat  Jeu 
Consten bepaalde opmerkingen had, vanuit de ach-
tergrond van zijn studie. 
VAN DER LINDEN: Nee, daar bemoeide hij zich 
niet zo mee. Hij had zich gewoon aan het script als 
zodanig te houden. 

De regisseur speelde zelf de titelrol in Robin Hood en zijn schelmen. 
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Misschien is hij wel pedagogie gaan studeren om-
dat hij in zoveel jeugdfilms heeft gespeeld. Het is op 
zich wel leuk als Pietje Bell het op latere leeftijd in 
de opvoedkunde gaat zoeken. 
VAN DER LINDEN: Ja, ha, ha. Maar Jeu heeft ook 
Sjors gespeeld. En Robinson Crusoë. Bij elkaar zo’n 
stuk of tien. 
 
Klopt het dat Jeu Consten voor zijn rol als Pietje 
Bell contactlenzen moest dragen? 
VAN DER LINDEN: Nee, dat was mijn zoon. Die 

Hans Bost (Peentje), Cor van der Linden (Engeltje) en 
Jeu Consten (Pietje Bell) in De avonturen van Pietje Bell.

speelde Engeltje in Pietje Bell. Maar hij kon die 
lenzen trouwens niet verdragen. Hij deed ze tel-
kens uit. Hij moest met Pietje Bell over een gevaar-
lijke dakrand lopen, en dat kon hij niet zonder bril, 
want anders kieperde ie van het dak af. En toen 
ben ik met ’m naar een oogarts gegaan. Die vond 
het nou niet iets om aan te bevelen. Hij zei: het kan 
wel, maar dan moet je ze ook weer niet voortdu-
rend dragen. 
 
Heeft u dat op het dak in Rotterdam opgenomen? 

VAN DER LINDEN: Ook, ja. Maar ik heb ook veel 
hier in Limburg opgenomen. Zeker voor binnen-
opnames hoef ik natuurlijk niet naar Rotterdam te 
gaan. Alleen voor de havens, en de stad. 
 
[den drijver:] Ik zag de film pas terug, en toen viel 
het me op hoe sterk de stad veranderd is. Pietje Bell 
draaide vroeger in Cineac Algemeen Dagblad iets 
van twintig weken achter elkaar, en dan liepen Piet-
je en Engeltje in de film op de Coolsingel, vlakbij het 
beursgebouw. Je zag ze dus zo langs Cineac lopen. 
Dat was wel grappig. Iedereen herkende dat. Van: 
ze lopen langs de bioscoop! 
VAN DER LINDEN: O ja? Ha, ha. Dat is wel een 
goeie reclame. In Amsterdam heeft Pietje Bell in 
Cineac een recordtijd gedraaid. Ik geloof iets van 
elf en een half jaar. Heel erg lang. 
 
Is die film door meer dan een miljoen kinderen ge-
zien? 
VAN DER LINDEN: Dat zal wel, ja, want hij 
draait al meer dan twintig jaar. En hij draait nog 
altijd even goed als in het begin. Er komen steeds 
weer nieuwe kinderen bij. Daarnaast zijn er mas-
sa’s kinderen die de film meerdere malen zien. Dat 
heb ik nu zelfs nog met oudere mensen. Bijvoor-
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beeld met een dokter of zo. Die zeggen van: Goh, 
ik heb nog films van u gezien toen ik kind was. Dat 
krijg je nu allemaal. Enorm veel kinderen hebben 
die films gezien. In mijn achterhoofd heb ik ook 
nog het idee, dat de jeugdfilm toch vrij veel heeft 
gedaan aan het beter herkenbaar maken van de 
Nederlandse hoofdfilm als zodanig. Voor die tijd 
was de Nederlandse film eigenlijk niemendal. Die 
deden het gewoon niet. Je gaat toch een zekere 
herkenbaarheid krijgen, als het kind regelmatig 
Nederlandse films ziet. En als ze die nog leuk 
vinden ook, dan gaan ze vaker kijken. Als ze dan 
negentien of twintig jaar zijn, zullen ze eerder naar 
een Nederlandse film gaan, dan wanneer ze nooit 
een Nederlandse film gezien zouden hebben. Dat 
is iets wat toch wel vaak onderschat wordt. Dat de 
Nederlandse jeugdfilm toch wel enigszins belang-
rijk is. Ook in de moeilijke periode van de televi-
sie, toen het bioscoopbezoek enorm daalde, is de 
jeugdfilm vrij constant gebleven. Misschien dat het 
contact met de bioscoopfilm wel helemaal verloren 
zou zijn gegaan door televisie, als er niet in het be-
ginstadium het contact met de jeugdfilm was.

[den drijver:] Het eerste punt dat u noemt, is 
duidelijk op mij van toepassing. Doordat ik in mijn 
jeugd al uw films heb gezien, kijk ik naar Neder-
landse films. Want laten we eerlijk zijn: de Neder-
landse jeugdfilms, dat zijn uitsluitend uw films. Ik 

geloof dat de taal een enorme barrière vormt. Zo 
van: Dit kan nooit goed zijn, want er wordt Neder-
lands gesproken, en geen Engels. 
VAN DER LINDEN: Ja. Er zijn ook weinig men-
sen die zich bezighouden met jeugdfilms. Ook 
schrijvers niet. Om een voorbeeld te noemen, mis-
schien kent u het boek Dutch Film van Peter Co-
wie. Daarin staat dat sinds Karst van der Meulen 
met jeugdfilm begonnen is, een zekere continuïteit 
bereikt is in de jeugdfilm. Dat vond ik natuurlijk 
ergens vrij onaangenaam. Want dat is gewoon niet 
waar. Ik wil niets zeggen over Karst van der Meu-
len. Ik vind het een aardige knul. Hij kan er ook 
niets aan doen, dat iemand zoiets schrijft. Maar zo 
iemand moet toch wel weten dat ik heel wat werk 
op het gebied van de jeugdfilm heb verzet. 
 
[bishoff:] Verder heb je alleen maar Pipo en de 
piraten van toen en Peppi en Kokkie bij de marine. 
Karst van der Meulen heeft misschien het voordeel 
dat hij bij de nieuwe jonge filmers hoort, en in kleur 
filmt. Misschien ligt dat bij de presentatie makke-
lijker. 
VAN DER LINDEN: Ja, maar toen ik begon was 
er nog geen filmacademie. Er waren praktisch geen 
geschoolde mensen. Het maken van geluid, wat nu 
een koud kunstje is, was toen een moeilijke zaak. 
Alles was veel moeilijker. Je sjouwde je te plet-
ter aan de belichting. Tegenwoordig hang je een 

paar lampjes neer, en je bent klaar. Er zijn enorme 
vooruitgangen geboekt wat dat betreft. In mijn 
vroegere periode was het eigenlijk nog een beetje 
pionierswerk. Daar wordt veelal overheen gezien, 
en laag op neer gekeken. Gezien de omstandighe-
den werd er vroeger ook wel wat gepresteerd. De 
filmervaring is langzaam gegroeid. Vroeger moest 
je het vak op een heel andere manier leren. Dan 
vroeg je: Mag ik hier werken. En dan sjouwde je je 
rot met lampen, en mocht je af en toe een lensje 
vasthouden. Zo moest je het vak leren. 
 
[den drijver:] Nu bent u al tientallen jaren bezig 
en heeft u in uw films zelfgemaakte krokodillen, 
reuzenspinnen, grotten en duikboten gebruikt. Is er 
misschien iets waarvan u zegt: dít moet ik eens ge-
daan hebben voordat ik mijn carrière afsluit? Dus 
bijvoorbeeld iets waar desnoods jaren van voor-
bereiding in gaan zitten. Of denkt u dat die top al 
achter u ligt? 
VAN DER LINDEN: Iedereen heeft natuurlijk zo 
zijn wensdromen. Bij iedere film probeer je toch 
automatisch beter voor de dag te komen. Maar het 
is moeilijk om iets te vinden waarvan je zegt: dít is 
het. Ik zou dat niet onder woorden kunnen bren-
gen. 
 
U heeft niet een bepaald verhaal op het oog? 
VAN DER LINDEN: Er zijn veel figuren die ik ide-
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aal vind. Zo heb ik pas contact gehad met de schrijver van 
de Kapitein Rob-boeken. Daar was ik mee rond, dat plan 
heb ik toen een jaar uitgesteld. En toen hebben ze het af-
gezegd, omdat er een televisieserie van zou komen.

Die televisieserie wordt alleen nooit gemaakt. Iedereen 
vindt het te duur. U zou natuurlijk een deal kunnen maken 
met de ncrv dat u de film voor ze maakt. 
VAN DER LINDEN: Nee, ik werk niet voor televisie. Die 
beschouw ik als een concurrent. Alleen op woensdagmid-
dag al worden door de televisie een heleboel kinderen bij 
films vandaan gehouden.

[bishoff:] Dick Laan had ideeën die hij niet in film om 
kon zetten, zodat hij er daarom maar boeken over schreef. 
Zo is hij tegen Pinkeltje opgelopen. Heeft u dat ook? 
VAN DER LINDEN: Nee, dat heb ik niet. Misschien 
komt dat nog. 
 
Als u een film maakt, denkt u dan erbij: Gaan er wel ge-
noeg mensen naar kijken? 
VAN DER LINDEN: Ja, dat is logisch. Je moet er tenslot-
te van leven.

Als je al uw films even nagaat, dan krijg je eerder de in-
druk dat u met zoveel verhalen zit, dat u die films gewoon 

moet maken. Ongeacht de commerci-
ele kansen. 
VAN DER LINDEN: Ja, maar die 
tijd heb ik wel gehad. Er is een tijd 
geweest dat ik niet genoeg films kon 
maken. Toen zeiden ze: Breng maar 
films, breng maar films. Hoe meer 
hoe liever. Er was toen een enorme 
vraag naar jeugdfilms. Of het nou 
een onbekende ridderfilm was of 
Pietje Bell. Maar op een gegeven 
moment is er een verzadiging en dan 
gaat men selecteren. Pinkeltje is er. 
De Disney’s zijn er, en Karst van der 
Meulen. Op een gegeven moment 
kan je niet meer zeggen: Ik maak 
maar wat, ze komen toch wel. 
 
[bishoff:] Heeft u weleens proble-
men met de Filmkeuring gehad? Voor 
Sjors en Sjimmie in het land der reu-
zen zou een herkeuring aangevraagd 
zijn. Op wat voor soort gronden gaat 
dat? 

Cor van der Linden—zoont van de regisseur—
speelde cowboy Jimmy in de allereerste 
Nederlandse western De jongen uit het wilde 
westen. Hij herhaalde zijn glansrol als cowboy 
Joe in Joe Hammond en de indianen en als 
cowboy Johnny in Sjors en Sjimmie en de gorilla.
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VAN DER LINDEN: Dat begrijp ik af en toe zelf 
ook niet. In Joe Hammond en de Indianen besluipt 
een Indiaan de sheriff en een jongen van achteren 
met een mes. Die sheriff schiet dan, en je ziet de 
Indiaan naar zijn arm grijpen. De jongen zegt dan: 
‘U heeft hem in zijn arm geraakt.’ Maar je ziet geen 
druppel bloed. Van de keuring moest dat eruit. Ik 
zeg: Wat is dat nou voor onzin. Toen zeiden ze: U 
kan kiezen. Of u haalt het eruit of we keuren hem 
veertien jaar en ouder. Wat wilt u? En ja: wat moet 
je dan in zo’n geval doen? 
 
den drijver:] Ik heb die scène wel gewoon in de 
film zien zittten. 
VAN DER LINDEN: Ja, dat klopt, want ik heb 
hem er ook niet uitgehaald. Alleen in hún kopie 
was ie eruit. Ik heb hem er later gewoon weer tus-
sen gedaan. Ik dacht: Laat ze maar doodvallen. Ik 
had wel die keuringskaart waarop stond: ‘coupure’. 
Ha, ha, ha. Datzelfde had ik ook met een scène uit 
De jongen uit het Wilde Westen, waarin een meisje 
door een beweegbare wand het vuur in wordt ge-
schoven. Nou kon ik daar nog enigszins inkomen, 
want daar kunnen kinderen nachtmerries van krij-
gen. Je maakt kinderfilms en dan moeten ouders 
hun kinderen met een gerust hart naar zo’n film 
kunnen sturen. Zonder 
enig voorbehoud. Als ze iets keuren met het pre-
dikaat kinderfilm, dan willen ze geen enkel risico 

lopen. En daar valt natuurlijk ook wat voor te zeg-
gen. Een cowboyfilm van alle leeftijden hoeft geen 
kinderfilm te zijn. Als ik dus had gezegd dat het 
een cowboyfilm was, dan waren die scènes geen 
probleem geweest. Maar ja, die keuring, dat is nu 
gelukkig toch afgelopen. Van een coupure in Sjors 
en Sjimmie in het land der reuzen weet ik niets af. 

Wanneer het om kleine coupures ging, dan werd 
me dat trouwens door de distributeur niet eens 
verteld. 
[bishoff:] Voelt u het als een handicap dat u als 
regisseur tevens achter de camera staat? 
VAN DER LINDEN: Jazeker. Als je door een 
camera kijkt kan je moeilijk op de gezichtsuit-

 Vanwege het copyright nam op 
19 september 1964 een ander 
jongetje—met rood haar en to-
taal anders gekleed—de rol van 
Sjors over in de strip. Hierdoor 
speelde Jeu Consten (voorheen 
Pietje Bell) de rol van rode 
Sjors in de film naast (opnieuw) 
Jos van der Linden als Sjimmie. 
Cor van der Linden, die daar-
voor de originele Sjors speelde, 
werd hun vriendje cowboy 
Johnny.
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drukkingen en dergelijke letten. En je kunt ook 
geen halve hoofden schieten. Je hebt ook nog alle 
aandacht voor het camerawerk nodig. Maar dat 
is gewoon gegroeid uit de poverty row. Zo is het 
van het begin af aan gegaan. Met kinderen werken 
vergt lange tijd. Meestal draai je twee maanden. 
Dan is het lastig om voor twee maanden een apar-
te cameraman in te huren. Een probleem daarbij 
is: hier in ’t Zuiden vind je die niet. Ze moeten in 
een hotel, en in de weekends naar huis. Datzelfde 
heb ik met de acteurs. Ik kan bijvoorbeeld niet 
Lex Goudsmit een dag helemaal naar Limburg 
laten komen. Ik zit hier een beetje in een verkeer-
de hoek. Qua locaties niet. Daarmee zit ik weer 
goed. Maar voor de rest lijkt het meer of ik in het 
buitenland zit. Het een moet opwegen tegen het 
ander. Ook met de rushes zit het moeilijk. Vroeger 
ging dat heel snel, toen kon je bij wijze van spreken 
om twee uur ’s nachts nog op het station terecht, 
en om zeven uur ’s ochtends lagen bij Cinetone de 
rushes. Tegenwoordig moet ik vaak weken wach-
ten voordat ik mijn rushes terugkrijg. Dat is een 
ellende. Je kunt geen decor afbreken, je kunt niet 
verder. Ze sturen het in Amsterdam naar het cen-
traal depot. 
 
[den drijver:] Als het echt een kwestie is van 
weken, kunt u dan niet beter persoonlijk naar het 
laboratorium gaan? 

Jan Kruyk, Tom Jansen (Billie 
Turf), Richard Vroomen 
en Frank Keulen in Billie 
Turf – het dikste studentje 
ter wereld. Hoofdrolspeler 
Jansen kreeg pillen van de 
dokter waardoor hij sterk 
vermagerde. Raymond van 
Haaf nam de rol over in twee 
sequels. Foto: Rex Film

Raymond van Haaf (Billie 
Turf) en Hub Consten 
(Deuk) 
Foto’s: Jan de Klerk

Ruud den Drijver, Frans 
Keulen, Cor van der Linden, 
Henk van der Linden, Jos van 
der Linden en Raymond Haaf 
tijdens opnamen voor Billy 
Turf, haantje de voorste.
Foto: Jan de Klerk
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VAN DER LINDEN: Luister. Stel je voor dat ik nu 
opnames ga maken, en ik ben om een uur of vijf, 
zes klaar, dan moet ik de trein gaan pakken, dan 
kom ik om een uur of tien in Amsterdam. Dan 
zou ik moeten zeggen: Jongens, blijf maar in dat 
laboratorium zitten, ik kom eraan. En de volgende 
dag moet ik om negen uur weer achter de camera 
staan. Dat hou ik geen week vol. Ik kan het weleens 
een keertje doen. 
 
[den drijver:] Waar ligt eigenlijk die zandvlakte 
uit veel van uw films? 
VAN DER LINDEN: Die is nu helemaal weg. Dat 
was in Brunsum, jaren geleden. Het was net de Sa-
hara. Maar je moest het natuurlijk wel een beetje 
uitkienen met je camera. Je zette dan de camera 
een beetje laag en nam alleen bepaalde hoeken. 
Het was ongeveer een kilometer breed en een ki-
lometer diep. Dus als je dan je camera laag zette, 
dan zag je niet meer al die bossen op de achter-
grond. Het is er alleen langzaam dichtgegroeid. Er 
is eens een aardverschuiving geweest. Toen is er 
een paard van me dood gebleven bij Vier rakkers 
en een oude jeep. Er was ook een heel groot meer, 
dus het is onder water gelopen en daarna is alles 
dichtgegroeid. Je hebt hier nog wel genoeg plekjes; 
zandgroeven en zo. Maar die zijn ze ook langzaam 
vol aan het storten. 
 

[bishoff:] Misschien kunnen we nog even op de 
techniek terugkomen? 
VAN DER LINDEN: Nou, ik ben dus heel primi-
tief begonnen en toen het begon te lopen ben ik 
steeds professioneler apparatuur aan gaan schaf-
fen. En later heb ik de keus gemaakt tussen twee 
zaken. Ik had dus een reisbioscoop. En toen heb ik 
de keus gemaakt, en ben met film verder gegaan. 
 
[den drijver:] U doet zelf naast regie ook camera 
en alle andere dingen. Zou u dat eventueel ook door 
een ander willen laten doen? 
VAN DER LINDEN: De mensen daarvoor zijn 
hier in Limburg niet te vinden. 
 
[den drijver:] Maar stel dat het zo was, zou u het 
dan uit handen durven geven? 
VAN DER LINDEN: Ja. 
 
[den drijver:] Dat weet u zeker? 
VAN DER LINDEN: Ja. Nou begin ik toch een bé-
tje te twijfelen. Als ik ervan overtuigd ben dat het 
een goede vakman is wel, ja. Waarom niet? Maar 
ik ben deze manier van werken al zo lang gewend, 
dat ik bang ben dat ik dan voor die kerel heel erg 
onaangenaam zou zijn. Zo van: Is die instelling 
wel goed? Ga eens even voor die camera weg, laat 
me eens even kijken. Voor die jongen zou dat geen 
prettige… dacht ik zo, hoor. 

[bishoff:] U zou echt wat zijn voor de Nederland-
se Filmacademie, want daar wordt altijd naarstig 
gezocht naar bedrijven waar de studenten stage 
kunnen lopen. Er kunnen dan goeie tussen zitten 
en slechte. Maar daarnaast vind ik dat het zowel 
regisseur als producent zijn bepaalde nadelen heeft. 
Als er knopen doorgehakt moeten worden, staan 
ze natuurlijk veel meer in tweestrijd, dan iemand 
die alleen maar regisseur is met artistieke ideeën, 
of producent die op de knikkers past. Of is er bij 
u sprake van een hechte samenwerking tussen die 
twee? 
VAN DER LINDEN: Ja. Ha, ha, ha. We zijn hele 
goede maatjes. Op een gegeven moment gaat toch 
je verstand werken, en dan zeg je: Wat is nu het 
beste voor de film.

[bishoff:] Ja, maar dan komt de cameraman weer 
op de proppen, die zegt dat hij het met zoveel moei-
te heeft opgenomen, en het erin wil houden. 
VAN DER LINDEN: Dat heb ik wel. Maar ik knip 
het toch gewoon weg. Het gebeurt me vaak dat ik 
zeg: kijk nou eens wat een mooi beeld, zonde om 
het eruit te halen… Klik, weg. Als het werkelijk 
de film ten goede komt. Wie kijkt er nou naar een 
mooi beeld? Een enkeling. 
 
[bishoff:] Ik hou er wel van. 
VAN DER LINDEN: Het moeten niet allemaal 
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mooie beeldjes zijn. Laten we bijvoorbeeld een 
western nemen. Als je dan middenin een knokpar-
tij zit, en daar tussendoor wordt een shot gesneden 
van een prachtig weiland met grazende koeien, 
dan zeg je: wat doet die kudde daar? Laat die kerels 
lekker doorknokken! Het zou eigenlijk een combi-
natie moeten zijn van mooie beelden en functione-
le beelden. Als ik met een dergelijk probleem zit, 
dan haal ik er meestal gewoon mijn zoon of mijn 
vrouw erbij, en dan vraag ik: mankeert er wat aan 
dat beeld? En dan krijg je toch soms de meest frap-
pante antwoorden. Terwijl dat toch helemaal geen 
filmmakers of wat ook zijn. Je hebt ook gauw een 
one-track-mind, van: toch is het wel mooi. En dan 
komt er een ander binnen, en die zegt: ik vind het 
helemaal niet mooi. En als ik het er dan uithaal, 
dan is het vaak inderdaad beter. Maar dat knippen 
doet inderdaad weleens pijn. Zo heb ik bij Sjors 
en Sjimmie op Pirateneiland meegemaakt dat een 
aantal marktkraampjes door de acteurs omvergelo-
pen moesten worden. Die kraampjes moest je dus 
na iedere take ook weer opnieuw opbouwen. Daar-
naast zat ik toen met zeer veel figuranten. Zoveel 
mensen heb ik nog nooit bij elkaar gehad. Ik moest 
toen een bepaalde stand van de zon hebben, wat 
maar niet lukte. En al die mensen maar wachten. 
’s Middags om halftwee stond de zon goed. Toen 
hebben we die scène zeven keer gedaan, zeven 
keer opgebouwd, en zeven keer afgebroken. En 
iedere keer was de zon weer weg.

[den drijver:] Het is zeker wel een grote uitzonde-
ring als u zeven takes nodig heeft? 
VAN DER LINDEN: Nee, ben je gek. Ik had geen 
zeven takes nodig. Ik hield gewoon steeds op als de 
zon weg was. 

Dit interview verscheen 
oorspronkelijk in 
Film- & TV Maker, 
nr. 208 en 209 
van juni-augustus 1981. 
Een uitgave van de 
Nederlandse Beroepsvereniging 
van Filmers (NBF).

Ruud Bishoff  
Ruud den Drijver

Van der Linden met zoon Cor en dochter Jos op de set in 1973. Door Eye Filmmuseum is dezelfde foto 
overigens spiegelverkeerd gerestaureerd, waardoor de camera in sommige publicaties geen ‘Arriflex’ 
meer heet, maar ‘Xelfirra’. 
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IN MEMORIAM
Deze rubriek verschijnt dit keer in 
gewijzigde vorm, onder redactie 
van Michael Helmerhorst

28/8/20
Chadwick Boseman (43)
Overleed op 43 jarige leeftijd aan 
darmkanker. Boseman gaf op 
waarachtige wijze gestalte aan 
zwarte superhelden in films als 
Black Panther (2018) in 42 (2013) 
als honkbal-prof en als James 
Brown in Get on Up (2014).

18/8/20
Ben Cross (72) 
Vertolkte oa de rol van de atleet 
Harold Abrahams in de Oscar 
winnende film: Chariots of fire 
(1981)

23/8/20
Benny Chan (58)
Filmregisseur, producent en 
scenarioschrijver 
Regisseerde oa de Hong Kong- 
actie acteur Jackie Chan

24/8/20
Robbe de Hert (77)
Geengageerde voorvechter van 
de Vlaamse Film kreeg bekend-
heid door zijn films De Witte 
van Sichem (1980) en Lijmen/Het 
Been (2000).

26/8/20
Cesar Cordova (84)
Bijrolspeler in oa: Scarface (1983) 
en Carlito’s Way (1993)

30/8/20
Virginia Bosler (93)
Musicalster die schitterde in 
Brigadoon (1954) en Oklahoma 
(1955) 

3/9/20
Birol Ünel (59)
Duits Turkse acteur met meer 
dan 70 films op zijn palmares
Bekendste rolprent: Gegen die 
Wand (2004)

4/9/20
Anny Cordy (92)
Belgische zangeres en film-
vedette, verscheen in 17 films

Volgende maand zal meer aandacht 
worden besteed aan Robbe de Hert
in een artikel van Ruud den Drijver.

De volgende Cinematic Celebreties
zijn toegetreden tot het Pantheon der Zevende Kunst:

5/9/20
Jiri Menzel (82).
Oscar winnaar voor zijn zwarte komedie 
in de Tjechische New Wave-stijl, Closely 
Watched Trains (1966). De alledaagsheid 
en de dreiging van de Duitse bezetting 
trekt voorbij aan een klein spoorwegsta-
tion. Tegelijk een tragi-komisch ‘coming 
of age’-verhaal  rond een jonge spoor-
weg-beambte. De inval van de Russen in 
Praag maakte een einde aan de 
Tjechische Nouvelle Vague.

10/9/20
Diana Rigg (82)
Britse actrice en belichaming van de  swing-
ing sixties door haar rol als de vechtlustige 
en scherpzinnige Emma Peel, sparring 
partner van Patrick Magnee, in de tongue in 
cheek-serie: The Avengers.
Werd als Bond-girl en echtgenote van 007 
geofferd in: On her Majesty’s Secret Service 
(1969). Speelde op hoge leeftijd nog in de 
serie: Game of Thrones.

12/9/20
Denise de Weerdt (92)
Vlaamse film en TV-actrice.
Bekendste rolprent De Paradijsvogels (1979)


