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Here’s Louis!

De naam Feuillade zal tegenwoordig bij het 
alledaagse filmpubliek nog maar weinig belletjes 
doen rinkelen, maar zijn naam en faam resone-
ren al sinds de stille filmrevival van 1960-‘70 
luid door academische middens als een van de 
voornaamste exponenten van Europese filmstijl 
in de tienerjaren van het filmische medium, en 
van filmstijl tout court. Feuillades populariteit 
bij het grote publiek bleef niet lang uit toen hij 
in 1905 bij de Franse filmproducent Gaumont 
kon beginnen, en bij zijn dood in 1925 had hij 
maar liefst zo’n 800 films gedraaid (1). De pro-
ductiedrive die Feuillade aan de dag legde sloot 
nauw aan bij een vaak erg economische filmstijl 
waarbij hij opteerde om - geheel in de Franse 
traditie die hij zelf mee aan het uitvinden was 
- de actie te laten ontplooien voor een statische 
camera in wat wel eens pejoratief canned theatre 
of ingeblikt theater genoemd werd.

Louis Feuillade, geboren in Lunel op 19 
 februari 1873, kwam voor het eerst in aanraking 
met de wereld van het theater in zijn adoles-
centie. Als vijfde en laatste zoon van wijnhan-
delaars Barthélemy en Marie Feuillade was het 
bijna vanzelfsprekend dat Louis, net als zijn an-
dere broers, in de voetsporen van zijn vader zou 
treden, en zo geschiedde ook. In zijn vrije tijd 
publiceerde Feuillade echter gedichten, schreef 
hij theaterteksten, acteerde hij in plaatselijke 

 theatergezelschappen, en was hij tevens een ac-
tief wielertoerist bij Vélo-Club Lunellois. 

Toen zijn ouders overleden in 1896 en ‘98 
hield hij het voor bekeken in Lunel en trok hij 
naar Parijs in de hoop daar literaire faam op te 
bouwen. Zijn eerste jaren waren moeilijk, maar 
als polemisch ingesteld politiek journalist en il-
lustrator leerde hij enkele mensen kennen die 
hem naar de cinema zouden leiden, zoals André 
Heuzé. Laatstgenoemde leerde Feuillade kennen 
bij het blad Paris-Toro en samen schreven ze en-
kele toneelstukken, tot Heuzé hem in 1905 intro-
duceerde in de lucratieve filmwereld. Ondanks 
interesse van de op dat moment grootste speler 
op de Franse filmmarkt, Pathé Frères, opteerde 
Feuillade onder invloed van de artistieke direc-
trice van Gaumont, Alice Guy, voor een job als 
scenarioschrijver/regisseur bij la Marguerite (2).

Op het moment dat Feuillade zich 
aanmeldde bij Gaumont waren er vier grote 
spelers in de Franse filmindustrie: Pathé-Frè-
res, Gaumont, Star Films (Méliès) en Lumière. 
Laatstgenoemde zette zichzelf zo goed als bui-
tenspel door tussen 1902 en 1907 filmproduc-
tie in te wisselen voor de voltijdse productie 
van filmstock (3). De overige drie maatschap-
pijen waren exponentieel aan het uitbreiden op 
verschillende vlakken in de filmindustrie, maar 
Méliès’ Star Films was al snel niet meer succes-
vol genoeg om bij te kunnen benen, waardoor 
Pathé en Gaumont de onbetwiste marktleiders 
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heruitgave van Fantômas (1913-1914), een filmisch hoogtepunt uit de jaren 10, is 
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werden. Filmhistoricus Richard Abel noemt 
Pathé - de grootste van de twee reuzen - een 
waarachtige “usine aux images” (4), omdat 
Charles Pathé zijn kleine artisanale bedrijfje op 
minder dan zeven jaar tijd omgetoverd had tot 
een concern dat de Europese en Amerikaanse 
filmmarkt zou overheersen qua filmkwantiteit. 
Het artistieke personeel zochten Pathé en de 
anderen in de entertainmentsector, waaruit 
zowel music hall performers en vaudeville ac-
teurs als legitieme theateracteurs naar de film-
industrie werden gelokt. In de vroege jaren van 
de cinema, tot ongeveer 1907, bestonden de 
kortfilms dan ook vaak uit niet meer dan een 
reproductie van een act die al op het podium 
te bezichtigen was geweest, in wat filmhistori-
cus Tom Gunning omschrijft als een cinema of 

 attractions (5). Vanaf het prille begin (ca. 1905) 
werd in de Franse filmindustrie volgens Abel 
door Pathé een systeem ingesteld waarbij een 
regisseur zich, samen met vaste medewerkers, 
toespitste op bepaalde genrefilms om efficiën-
ter werk te verrichten. In essentie is deze tactiek 
een voorloper van het director-unitsysteem (6) 

dat zich, volgens Janet Staiger, pas rond 1909 in 
de Amerikaanse filmindustrie manifesteerde.

Surreal Serial Queens

Louis Feuillade stond hetzelfde te wachten 
bij Gaumont, maar karakteristiek voor de maat-
schappij gingen ze daar voorzichtig om met ver-
andering en werd het nieuwe systeem pas tussen 
1907 en 1909 ingevoerd. De omwisseling ging 
gepaard met de aanstelling van Louis Feuillade 
als nieuw hoofd van productie, die op 7 januari 
1907 de fakkel overnam van Alice Guy. Guy had 
op dat moment al voor een huisstijl gezorgd, die 
bestond uit het draaien van narratief verant-
woorde films op echte locaties. Het genre had 
daarbij geen belang (Abel, 1998, p.19). Feuillade 
had ten tijde van zijn aanstelling al heel wat films 
gedraaid en ging verder op het elan van Guy 
door het schrijven, regisseren en produceren 
van films die op creatieve wijze omgingen met 
ruimte, zowel op locatie als in de studio. De bes-
te voorbeelden zijn wellicht zijn veel gelauwerde 
misdaadseries of crime serials (zoals Fantômas, 
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Les Vampires, Judex en Tih Minh). Feuillade 
combineerde hierin een mise-en-scène-esthe-
tiek, waarbij hij voornamelijk gebruik maakte 
van de diepte in het kader om op interessante 
wijze de aandacht van de toeschouwer te sturen, 
met het concept van de film in serievorm, waar-
bij hij door het belang van de schurk een grote 
mate aan surreële subversiviteit opwekte, die 
later opgepikt zou worden door Franse en Bel-
gische surrealistische kunstenaars/filmmakers 
zoals Robert Desnos (“Fantômas, Les Vampires, 
Les Mystères de New York,” in Le Soir (26 febru-
ari 1927)), Ernst Moerman (Monsier Fantômas, 
1937, 17 min.), en René Magritte met zijn schil-
derij Le Retour de Flamme van 1943.

Xavier Canonne geeft in zijn studie over de 
Belgische surrealisten als voornaamste reden 
voor de Feuillade-revival dat het subversieve van 
Fantômas en Les Vampires ligt in het feit dat de 
crimineel bijna verheven wordt tot held; Feuil-
lade noemt hij “the man who made crime an art” 
(7). Feuillade was echter niet de eerste die dat 
deed. De crime serial trend werd in gang gezet 
door de succesvolle new kid on the block Éclair en 
de vermaarde regisseur Victorin Jasset. In 1908 
pakten Éclair en Jasset uit met een detectiveserie 
die gebaseerd was op populaire misdaadnovel-
les uit Amerika: Nick Carter, le roi des détectives. 
De gelijkenis met Feuillade vinden we echter 
iets later terug, wanneer Éclair – net als Feuil-
lade daarna – een serie uitgeeft waarvan de titel 
rechtstreeks verwijst naar de crimineel: Zigomar 
(Jasset, 1911). Een promotiecampagne van Éclair 
schrijft het succes van Zigomar, en aldus ook het 
nog grotere succes van Fantômas en Les Vampi-
res, toe aan “the strange and the fantastic within 
the very real fabric of modern life.” (8)

Les Vampires verschilt echter op een belang-
rijk vlak van de hiervoor vermelde series, want 
de belangrijkste slechterik is een vrouw. In hun 
strijd tegen het kwade komen Philippe Guéran-
de en Oscar Mazamette (die overigens eerst zelf 
een vampire was) verschillende schurken tegen 
die zichzelf hoofd van Les Vampires noemen, 
maar die verdwijnen als sneeuw voor de zon in 
de loop van de reeks, terwijl één figuur vanaf de 
derde aflevering (Le Cryptogramme Rouge) een 
constante wordt: Irma Vep. Gespeeld door de 
charmante Musidora, geboren Jeanne Roques, 
is Irma Vep – een anagram voor “Vampire” – de 

ultieme belichaming van de zachte onderbuik 
van Parijs: sexy, edoch zeer verraderlijk. Gau-
thier en Lacassin noemen haar de eerste Franse 
“vamp” (2006, p.75), en criticus/dichter Robert 
Desnos herinnert zich zelfs nog zijn natte dro-
men: “Musidora, how beautiful you were in Les 
Vampires! Do you know that we dreamed of you 
and that when evening came you entered our be-
drooms without knocking, dressed in your black 
tights?” (9). Hij legt de kracht van Les Vampires, 
net zoals de andere surrealisten dat ook ten dele 
deden, bij het hoge droomgehalte van de serie 
dat volgens hem alles te maken had met “love 
and sensuality”.

De primeur stond echter weer niet op naam 
van Feuillade. Les Vampires was grotendeels een 
reactie op het succes van de in Amerika gepro-
duceerde Pathé-misdaadserie The Perils of Pau-
line (Gasnier & MacKenzie, 1914), die in 1915 
– drie weken na Les Vampires - in Frankrijk 
heruitgebracht werd onder de naam Les Mystè-
res de New York. Het publiek kon serial queen 
Pearl White aan het werk zien als Pauline, de 
heldin van de serie, die haar leven moet verde-
digen tegenover haar voogd die uit is op haar 
erfenis. Feuillade gaf natuurlijk een interessante 
wending aan het woord serial queen door van 
Irma Vep de belichaming van het kwade te ma-
ken, een vrouw die voor niets terugdeinst. Le-
zers die ondertussen het Irma Vep-virus al te 
pakken hebben, moeten zeker eens kijken naar 
de Franse filmmaker Olivier Assayas’ hommage 
aan de Franse schone, Irma Vep (1996), waarin 
Jean-Pierre Léaud als neurotische filmmaker 
een remake van Les Vampires wil maken met 
Chinese schone Maggie Cheung als fetisjactrice 
par excellence. 

Staging is the name of the game

Stilistisch gezien is Les Vampires iets spaarza-
mer dan Fantômas. Feuillade was een regisseur 
die te plaatsen is in de Europese staging-traditie 
die vaak, niet helemaal correct, lijnrecht tegen-
over de Amerikaanse montagetraditie geplaatst 
wordt. Staging duidt op de plaatsing en bewe-
ging van acteurs in de ruimte, hetgeen filmisch 
gezien, omdat de camera slechts één perspectief 
op de actie biedt, zorgt voor veel dynamiek in 
het kader. In contrast met het theater kunnen 
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alle toeschouwers door de optische wetten van 
het filmische medium dus van dezelfde invals-
hoek genieten, en daarom ook alle kleine ver-
anderingen opmerken die door acteurs getoond 
of geblokt worden. Veel Europese filmmakers – 
Léonce Perret, Benjamin Christensen, Maurice 
Tourneur en Yevgeni Bauer om er maar enkele 
te noemen – maakten gebruik van deze tactiek 
om de aandacht van de kijkers te sturen en be-
nadrukten daarbij de diepte in het kader zodat 
er op verschillende niveaus simultaan informa-
tie gegeven kon worden door acteurs of voor-
werpen. De genoemde filmmakers die deze tac-
tiek gebruikten waren echter flamboyanter dan 
Feuillade in de compositie van hun kaders, ze 
gebruikten sterke voorgronden om diepte extra 
te benadrukken, zetten maskers over hun kader 
om ze esthetisch te versterken, en wendden zeer 
vaak expressieve lichteffecten aan die – met alle 
andere effecten – zorgden voor een zeer pictu-
rale, of schilderachtige, esthetiek. 

Feuillade was zeker niet vies van het pictu-
rale. In Les Vampires zitten immers genoeg ico-
nisch-esthetische momenten, maar zoals David 

Bordwell al opmerkte, buitte Feuillade de mise-
en-scèneconventies van zijn tijd uit met “an al-

most diagrammatic sobriety” (10). De bekende 
openingsscène van de eerste aflevering van Les 

Vampires, La Tête coupée, is exemplarisch voor 
Feuillades stijl in Les Vampires. De setting is het 
kantoor van Mondial reporter Philippe Gué-
rande, waarin we zien hoe twee mannen – beide 
relatief gecentreerd in het kader – aan een tafel 
zitten te discussiëren, terwijl een derde – Oscar 
Mazamette – met zijn hand op zijn hoofd ge-
spannen zit te lezen op een geïsoleerde plaats 
linksachter in het kader. Als de gespannen po-
sitie van Mazamette nog niet duidelijk bleek, 
maakt Feuillade het de kijker op subtiele wijze 
iets duidelijker door, met de entree van Guéran-
de door de open deur centraal achteraan in het 
kader, Mazammette het hoofd te laten oprich-
ten met een schuldige blik in de ogen. De deur 
achteraan in het kader is een klassiek middel in 
de mise-en-scènetraditie om de diepte in het 
kader te benadrukken, zodat er actie ontstaat 
op verschillende diepteniveaus in het kader en 
er gespeeld kan worden met de voor- en achter-
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grond. Net zoals in een poppenkast, die met een 
laterale blindheid van personages speelt, maak-
ten regisseurs als Feuillade gebruik van diepte 
– en dat hoefde zelfs niet veel diepte te zijn – om 
zonder te knippen de toeschouwer meer kennis 
te geven dan de personages in het shot. Als we 
verder gaan in wat nog steeds een ononderbro-
ken openingsshot is in Les Vampires zien we dit 
principe geïllustreerd. Guérande komt binnen 
in zijn kantoor in long shot en verandert de 
compositie van het shot wanneer hij naar zijn 
bureau op de voorgrond loopt, omdat hij nu in 
medium long shot komt. Hierdoor verandert de 
spanning in het kader, aangezien de zenuwach-
tig glurende Mazamette nu een opmerkelijke 
achtergrondfiguur wordt. Vervolgens bukt onze 
heldhaftige reporter zich om zijn gesloten lade 
te openen, om snel te ontdekken dat er niets 
meer in ligt. Hij richt zich langzaam op, en ter-
wijl hij dat doet kopieert een zittende Mazame-
tte zijn beweging in de achtergrond, waardoor 
onze stille vermoedens bevestigd worden dat 
laatstgenoemde wel eens heel schuldig zou kun-
nen zijn. Een verbaasde Guérande richt zich tot 
de twee mannen die mee aan zijn bureau zitten 
om hen het nieuws mee te delen, en de kijker 
wordt ingelicht door een tussentitel – die Feuil-
lade relatief schaars gebruikte – dat zijn dossier 
over Les Vampires gestolen is. Mazamette pro-
beert ondertussen netjes de kamer te verlaten 
in de achtergrond, maar net wanneer hij elegant 
gekadreerd wordt door de deur ziet Guérande 
hem wegglippen en roept hij hem terug. Het 
kader-in-kaderspel was overigens ook een vast 
stijlelement in de jaren 10 en een dat, nu nog 
steeds, gebruikt wordt om esthetische zowel als 
narratieve redenen. Deze kanttekening terzijde 
zien we hoe Mazamette op het matje geroepen 
wordt en onmiddellijk beschuldigd wordt door 
Guérande. Ondertussen duurt de sequentie al 
twee minuten, met als enige cuts tot hiertoe drie 
tussentitels. Er volgen nog twee minuten waar-
in Guérande het dossier uit de binnenzak van 
Mazamette haalt en hem confronteert met zijn 
wandaad. Omdat de actie zich nu voornamelijk 
op de voorgrond afspeelt, snijdt Feuillade regel-
matig naar een close-up van respectievelijk het 
dossier, een foto van Mazamette en zijn kinde-
ren, en een brief van de oppas van Mazamette 
die achterstallig loon opeist. Omdat de nerveuze 

dief het medelijden van Guérande kan winnen, 
besluit die om hem te laten gaan voor de door 
zijn collega’s gesommeerde politie arriveert, 
hetgeen een eed van eeuwige trouw ontlokt aan 
Mazamette. The beginning of a beautiful friend-
ship. 

Het is opmerkelijk om te zien hoe Feuillade 
in de rest van de serie steevast op dezelfde sti-
listische principes terugvalt. Zo is er in (op één 
na) elk shot in de volgende acht minuten van La 
Tête coupée – interieur én exterieur – een deur 
centraal in het kader waar de actie vandaan 
komt en/of naartoe gezogen wordt. Op een oc-
casionele pan- of tiltbeweging na blijft Feuilla-
des camera statisch de actie registreren zoals die 
zich ontwikkelt, en als hij snijdt in Les Vampires 
is het meestal naar een diëgetisch interessante 
close-up van een document, of naar een came-
rapositie op de as dichter naar de personages toe 
om hen in medium shot of medium close-up te 
brengen ter vergroting van de expressiviteit. 

Het spaarzame van Feuillades long-take cho-
reografie in deze prachtige misdaadserie heeft te 
maken met een aantal factoren. Zo zijn de sets 
allicht ook om economische redenen simpel ge-
houden, zodat de focus enkel op de actie komt 
te liggen. Lichteffecten en andere stilistische 
tierlantijntjes van die aard zijn verspreid over 
de tien afleveringen, zodat het picturale aspect 
niet overheerst, maar af en toe een des te gro-
tere indruk nalaat als het opduikt. Een andere 
belangrijke factor is natuurlijk ook de spanning 
die gegenereerd wordt in Les Vampires. De lange 
- op voorhand gerepeteerde - opnamen van 
Feuillade hebben geen snelle montage nodig 
om spanning te creëren, de dynamiek ligt beslo-
ten in de frames die geregistreerd worden. Een 
laatste factor was een economische. Feuillade 
staat bekend om het grote aantal films dat hij 
draaide in een korte periode en kon dat enkel 
verwezenlijken door een efficiënte manier van 
werken met een vaste crew. De stijl die Feuil-
lade hanteerde had niet zoveel planning nodig 
als een door montage geregeerde stijl en aange-
zien hij per afgewerkte meter film werd betaald, 
was het in zijn voordeel om zoveel mogelijk te 
draaien zonder al te veel preproductie. David 
Bordwell merkt hierbij op dat Feuillade zijn 
scripts effectief ook ging uitbreiden naarmate 
hij meer begon te snijden in zijn films (2005, 
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p.82). De optelsom van deze factoren, gecombi-
neerd met het feit dat Feuillade zijn acteurs met 
stem en fluitje zeer precies door de opnames 
heen coachte om een goede timing te krijgen, 
maakt van Les Vampires “crisp, unobtrusive ci-
nematic narration […] a kind of optimal design 
within the 1910s long-take tradition” (Bordwell, 
2005, p.76).

Safety last

Zonder al te sterk in te willen gaan op de me-
taforische connotaties van Les Vampires, tenslotte 
een misdaadserie in volle oorlogstijd, valt wel op 
te merken hoe het gevoel van onveiligheid gecul-
tiveerd wordt. De contemporaine stad wordt, op 
modernistische wijze, een doolhof waarin die-
venbendes ongemerkt kunnen vergaderen - en 
dansen - in ongure cafés, zoals Le Chat Huant in 
Les Vampires, en waar niets is wat het lijkt. Het is 
echter niet enkel de stad, maar de private ruimte 
tout court. Op het platteland blijken statige kas-
telen vol geheime gangen en intriges te zitten, en 
personages worden zelfs meermaals letterlijk uit 
de privacy van hun eigen huis ontvoerd, of in de 
luren gelegd door ontrouw personeel. Richard 
Abel verwoordt het mooi door te stellen dat “the 
black-clad criminals of […] Les Vampires are al-
most magically adept at manipulating, to their 
own advantage, the spaces in and around Paris 
[…] they  can commandeer automobiles, scramble 
about moving trains, disappear around corners 
and down manholes, and creep unseen over the 
rooftops of the city” (11). Het inventieve gebruik 
van locaties is een constante in Les Vampires, en 
bij het filmen van buitenopnames werd er vaak 
voor gezorgd dat op diagonale wijze de loop- of 
rijlijnen van personages in de diepte konden wor-
den vastgelegd om spanning en intensiteit te cre-
eren door personages van diep in de achtergrond 
de camera te laten naderen en hen zo dichter in 
beeld te brengen. 

Om even terug te komen op filmproductie 
in oorlogstijd is het interessant op te merken 
dat, na een redelijk abrupte halt van de Franse 
filmproductie met de komst van de Eerste We-
reldoorlog, Feuillades Les Vampires de eerste 
filmserie was die werd uitgebracht in oorlogs-
tijd, op 13 november 1915. Het plaatselijke cen-
suurorgaan was in deze crisistijd echter niet zo 

happig op de verheerlijking van misdaad, die 
overigens sterke gelijkenissen vertoonde met de 
anarchistische activiteiten van de Bonnot-bende 
die in 1912 Parijs terroriseerde, en besloot en-
kele afleveringen van Les Vampires tijdelijk te 
verbieden (Abel, 1987, pp.73-74). Ondanks het 
feit dat Feuillade vaak de meester van de popu-
laire cinema wordt genoemd, moet dat dus niet 
noodzakelijk gelijkgesteld worden aan een con-
formistisch ideaal. Dat geldt overigens ook voor 
het vaste genrelabel dat Les Vampires meekrijgt. 
Feuillade was evenzeer vermaard om zijn komi-
sche series met kindsterren Bout-de-Zan (René 
Poyen) en Bébé (René Dary), en bij momenten 
is er dus ook een portie humor aanwezig in Les 
Vampires. Klassiek is het metafilmisch acteren 
van Marcel Lévesque die, als Mazamette, het 
niet kan laten contact te zoeken met de kijker in 
de vorm van knipogen en andere gebaren wan-
neer hij onder de indruk is van iets – meestal 
zijn dat mooie dames. Het grappigste moment 
is echter allicht dat waarop Feuillade zijn don-
kere humor bovenhaalt en een filmliefhebbende 
bankbediende laat vermoorden na een bezoek 
aan een cinematempel, Gaumont-Palace nog 
wel. Hiermee werpt hij de kijkers een macabere 
knipoog toe, zodat ze niet te snel beginnen te 
denken dat ze veilig in hun stoeltjes zitten. 

First class entertainment

Feuillade hield zichzelf en zijn publiek ech-
ter geen lapje voor de ogen. Hij wist dat ze voor 
afleiding en amusement kwamen, en aangezien 
hij de generische zee al van kust tot kust bevaren 
had deed hij dan ook zijn best om zijn stempel 
te drukken op elke film zodat die, ongeacht het 
genre, in de smaak viel bij het publiek: “A film 
is not a sermon, nor even a lecture, much less a 
puzzle, but a divertissement for the eyes and 
mind. The quality of this divertissement is measu-
red according to the interest of the public for which 
it was made. To think otherwise would mean that 
the cinema is not what it is: the popular art of our 
time.” (12) Reden te over dus om Les Vampires 
spoedig in huis te halen en te bekijken, om de sti-
listische hoogstandjes van Louis Feuillades mise-
en-scène, de voluptueuze vormen van Irma Vep, 
of, beter nog, omdat Louis zegt dat het plezant is. 
En wie ben ik om hem tegen te spreken?Le
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Voetnoten
(1) Gauthier, Patrice & Lacassin, Francis. Louis Feuillade: Maître du Cinéma Populaire. Parijs: Découvertes Gallimard, 

2006.
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De dvd-box is uitgegeven door Arti<cial Eye en hee= een totale speelduur van 389 minuten. De episodes zijn zwart-wit, maar 
sommige zijn getint, aangegeven als colour-tinted black and white; de aspect ratio is 4:3. 

De box bevat de volgende <lms:
1. La Tête coupée (30min.) 2. La Bague qui tue (12min.) 3. Le Cryptogramme rouge (38min.) 4. Le Spectre (32min.) 5. L’Évasion 
du mort (34min.) 6. Les Yeux qui fascinent (52min.) 7. Satanas (41min.) 8. Le Maître de la foudre (48min.) 9. L’Homme des poi-
sons (48min.) 10. Les Noces sanglantes (54min.)

De extra’s zijn een aantal leuke, vroege kort<lmpjes van Feuillade: 

1. La Bous-bous-mie (1907, 8min.) 2. Une Dame vraiment bien (1908, 4min.) 3. La Légende de la <leuse (1908, 8min.) 4. L’Orgie 
romaine (1911, 8min.) 5. Le Réveil de l’artiste (1916, 2min.)
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