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Humorist Veelzijdige Hugo Blum imiteerde Charles Chaplin

De man met de
lachende benen

Hugo blum trad op als ‘humorist excentriek’. Hij deed alles:
speelde piccolo, zong levensliedjes en gaf humoristische
voordrachten in de vaudevilletheaters van amsterdam –
ook de onfatsoenlijkste. beroemd werd hij met zijn foutloze
imitatie van Charlie Chaplin.

T
Martin Maas
amSterdam

oen Hugo Blum een
klein jongetje was,
wilde hij operazanger worden, maar
hij kwam eerst in
aanraking met het
toneel. In 1901 voerde
de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel in
de Stadsschouwburg Julius Caesar van William
Shakespeare op. De achtjarige Hugo mocht
meedoen als figurant, waarbij hij een Romeinse
jongeling moest voorstellen. Hij kreeg ervoor
betaald: 30 cent per avond. Blum zou daarna
nog als ‘korist’ in een opera optreden, maar
operazanger werd hij niet.
Hij werd geboren als Hugo Hendrik Blum op
20 december 1892 op de Prinsengracht, zoon
van dienstbode Fanny Blum, afkomstig uit Pruisen. Hugo’s vader trouwde niet met Fanny en
zou Hugo ook niet als zijn zoon erkennen.
Na zijn schooltijd ging Hugo werken. Met weinig succes: twaalf ambachten, dertien ongelukken. Met een paar voordrachten uit zijn hoofd
ging hij bruiloften en partijen af. Na een vergeefs toelatingsexamen voor de toneelschool
belandde hij in de wereld van het café chantant.
In 1911 trad hij op als humorist op de kermis in

Hij diende in het cabaret
in de Nes als camouflage
voor de drinkvrouwen:
‘Het was een gouden tijd’

Haarlem, verkleed als vrouw. In de Amsterdamse cabaretwereld ontwikkelde hij zich tot
gentleman-humorist. Vanaf 1919 trad hij op in
smoking en noemde zich ‘humorist excentriek’.
Een strohoed waarvan de rand was afgeknipt,
zorgde voor het excentrieke.

Camouflage van de drinkvrouwen

Hugo Blum had volop werk, tot hij in 1916 tijdens de mobilisatie in militaire dienst moest.
Hij kwam bij het militaire cabaret van Reinoud
van der Hilst, dat speelde voor de militairen op
de forten rondom Amsterdam. Zijn karige soldij
vulde hij aan met optredens in de Empire in de
Nes, een cabaret met een niet al te beste reputatie. “Ik diende er voor de camouflage van de
drinkvrouwen,” vertelde hij later. “Het was een
gouden tijd.”
Na de Eerste Wereldoorlog keerde Blum terug
op de planken in Amsterdam, met Heintje
Davids, Lou Bandy en Kees Pruis in de musical

→ Beeld uit de film Bet naar de Olympiade uit 1928,
met Hugo Blum als Charlie Chaplin.

Oranje Hein, van en met Louis Davids. Verder
zong hij levensliedjes en gaf humoristische
voordrachten; hij werd in advertenties behalve
humorist excentriek ook parodist en coupletzanger genoemd, soms ook ‘de man met de
lachende benen’.
Een dik belegde boterham verdiende hij er
evenwel niet mee en het leven was slopend.
Blum trad op in cafés, restaurants en hotels,
schouwburgen, theaters, concertzalen, cabarets,
bioscopen, verenigingsgebouwen en dancings.
Hij stond op de kermis in allerlei plaatsen, op
feestavonden van verenigingen en verleende
zijn belangeloze medewerking aan voorstellingen voor de Amsterdamse diamantbewerkers,
zieke kinderen en alleenstaande bejaarden.

Succesnummer

In 1920 kwam er verbetering in zijn situatie. Bij
Blum thuis hing een groot portret van hemzelf
als de wereldberoemde komiek Charlie Chaplin
aan de muur. Op een avond belde de directeur
van een circus bij hem aan, op zoek naar een
clown. Blum maakte hem duidelijk dat hij geen
clown was, maar de circusdirecteur vond dat
geen probleem. Hij wees op het portret aan de
muur en zei ‘dat hij zoiets ook wel kon gebruiken’. Blum zou bij hem als Chaplin-imitator per
avond tien gulden gaan verdienen. Hij ging
akkoord.
Een paar dagen later reisde hij naar een klein
dorp boven in Noord-Holland, waar het kermis
was. Toen hij bij de circustent aankwam, kon hij
zich omkleden op een weilandje tussen de paarden. Publiek was er nauwelijks; de piste, of wat
ervoor moest doorgaan, was zo gammel dat
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Toen Blum het eens wilde
proberen in het ‘ernstige
genre’, begon men al te
lachen toen hij opkwam

Filmcarrière
Als Chaplin trad Hugo
Blum ook op in de
films Bet zit in de
penarie (1927) en Bet
naar de Olympiade
(1928). En in de
toneelversie van de
krantenstrip Jopie
Slim en Dikkie Bigmans, die in 1921 in De
Telegraaf verscheen,

een vertaling van het
origineel Billy Bimbo
and Peter Porker uit
de London Evening
Standard. Blum
speelde mee als
Dikkie Bigmans, maar
ook als Chaplin – het
stuk had kennelijk
een heel flexibele
verhaallijn.

Vaer wel 1972

midden tussen de boeren, en haalde achttien
gulden op.
Als Charlie Chaplin reeg hij daarna het ene
succes aan het andere. Als er in een bioscoop
een Charlie Chaplinfilm werd gedraaid, stond
Blum op het toneel als de ‘zogenaamd echte’
Chaplin. De respons in de pers was hartelijk:
‘Zijn imitatie van de bekende Charlie Chaplin
was éénig, eenig leuk’ en ‘op de maat der muziek
beweegt hij oogen, ooren, mond, neus en kin
tegelijk.’ Hij had daarnaast ‘excentrieke zang
nummers’, die hij meestal zelf maakte.
Toen Blum het een keer wilde proberen in het
‘ernstige genre’, begon het publiek al te lachen
toen hij opkwam. Daar is hij toen maar niet mee
doorgegaan; zeker in de crisisjaren was er meer
behoefte aan humor. De Chaplinimitatie bleef
een vast onderdeel van zijn werk.
Blum trouwde in 1929 in Amsterdam met Jaco
ba Stolk. In 1936 vierde hij zijn 25jarig artiesten
jubileum in Walhalla, in de Amstelstraat; de
Nederlandse Artiesten Organisatie eerde hem
met haar hoogste onderscheidingsteken, het
gouden clowntje. Zijn veertig en zijn vijftigjarig
jubileum vierde hij in De Brakke Grond. Op die
laatste avond traden Johnny Jordaan, Heintje
Davids en Kees Pruis op. Het Parool noemde het
allemaal ‘dolle jool’, met Blum ‘in 1961 als uit een
andere wereld.’ Iedereen trad belangeloos op;
hij kreeg behalve de eer ook de inkomsten.
Hugo Blum bleef optreden tot hij de zeventig
ver was gepasseerd. Hij overleed in Amsterdam
op 11 mei 1971.

Sloop Philips-Duphar

→ De dichtgemetselde fabriek aan de Hemdijk. FOTO NATIONAAL ARCHIEF
Twee jaar na verplaatsing van de pro
ductie naar de nieuwe locatie aan de
Ankerweg verhindert de oude fabriek
PhilipsDuphar aan de Hemdijk nog
steeds de verbreding van het Noord
zeekanaal. Niemand weet wat aan
te vangen met de gevaarlijk giftige
stoffen, zoals dioxine, die zijn vrij
gekomen bij de productie van gewas
beschermingsmiddelen.
Op 4 november 1972 lekt een plan
uit van Rijkswaterstaat voor sloop
onder uitgebreide veiligheidsmaat
regelen. De slopers zullen worden

Dit is bewerking van een aflevering uit de Ons
Amsterdam-reeks ‘Markante Amsterdammers’.

voorzien van beschermende kleding
en bijgestaan door een medisch team.
Bij de sloop zal de fabriek nat worden
gehouden, om het opwaaien van stof
zoveel mogelijk te voorkomen.
Het idee om het besmette bouw
puin te laten afzinken in zandputten
in het IJmeer, stuit op kritiek van
milieudeskundigen. Ook de gemeen
te Amsterdam is terughoudend.
Bij een eerdere reinigingsactie van
de fabriekshallen hebben schoon
makers ernstige huidaandoeningen
opgelopen.

Amsterdammer 1966

Gerard Reve vrijgesproken

Gerard Kornelis van het Reve wordt
donderdag 3 november 1966 door
de Amsterdamse rechtbank
ontslagen van rechts
vervolging. De schrijver
stond terecht wegens
godslastering in het
tijdschrift Dialoog en
zijn boek Nader tot U,
waarin hij God had
voorgesteld als ezel
die de schrijver vervol
gens ‘tegennatuurlijk’ in
bed had bezeten.
Hoewel de officier van justitie
100 gulden boete eist, is de rechtbank
van oordeel dat de uitlatingen wel

kwetsend en godslasterlijk zijn
‘gezien het traditionele gods
beeld’, maar niet smalend.
De officier van justitie
gaat in hoger beroep.
Vooralsnog is er meer
goed nieuws
voor de auteur. Op
5 november ontvangt
hij de gemeentelijke
Romanprijs 1966 en
4000 gulden voor zijn
boek Op weg naar het
einde.

→ Gerard Reve in 1966, op weg naar
het Paleis van Justitie. FOTO ANP

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

FOTO JENNIFER GIJRATH

Blum erdoorheen zakte. De volgende dag ging
de voorstelling wegens gebrek aan belangstel
ling niet door. Blum kreeg geen cent betaald. Hij
ging daarop naar het plaatselijke café, waar veel
volk was, en vroeg of hij er mocht optreden. Hij
deed zijn Chaplinnummer boven op een tafel,

Amsterdam zit vol verborgen schat
ten. We rijden, fietsen of lopen er
dagelijks langs. Maar hoe goed ken
nen we de stad? Vorige week stonden
we bij de waterstoep in de Gulde
handsteeg, vernoemd naar een bier
brouwerij die hier gevestigd was,
waar schepen in het Damrak konden
worden gelost. Deze waterstoep is de
enige die is overgebleven in Amster
dam. Winnaar van het abonnement
op Ons Amsterdam is Frans van
Zaanen. Welke historische plek
zoeken we deze week? Inzendingen
voor maandag 12.00 uur naar
zoekplaatje@parool.nl. Onder de
goede inzendingen verloten we een
jaarabonnement op Ons Amsterdam.
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