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OASE 13 DOET CONVENTIE NUMMER 13
Herinneringen aan de
13de Europese Conventie
van de Sons of the Desert
Amsterdam/Avifauna - 7 tot 10 juni 2019

Het is nog uitgesproken zonnig als ik 
Alphen aan den Rijn bereik, maar de 
voorspellingen zijn uitgesproken be-

roerd: blijkbaar krijgen we later opnieuw een storm 
over ons heen. Ik hoop dat mijn eerste Laurel & 
Hardy-conventie niet verziekt zal worden door het 
Nederlandse weer.

Als ik het terrein van Avifauna ben opgereden, 
zie ik al snel iemand met een fez dus ik ben niet de 
eerste Laurel en Hardy-fan die is gearriveerd. Er is 
nog ruimte genoeg op de parkeerplaats en voor de 
ingang van het hotel staat Tom Schermer met zijn 
Laurel & Hardy-orgel.

Marleen Reijnhoudt en Piet Bommer bemensen 
de Tent-receptie, dus: badge, toegangskaartje voor 
Tuschinski morgenmiddag, goodiebag met onder 
meer een onmisbaar en fraai uitgevoerd program-
maboekje en het bestelde shirt. Mijn kamer ligt 
op de begane grond en is dik in orde: dat moet wel 
lukken, de komende drie nachten. Nadat ik in het 
stadscentrum nog even een geldautomaat heb be-
zocht, omdat ik vergeten was voldoende contanten 
bij me te steken, sla ik in de Dealers Room mijn 
slag: twee grappige pins, een paar stickers en een 

kolossale fotokalender van het jaar 2000, waarvan 
ik in elk geval één foto wil gaan inlijsten.

Gaandeweg wordt het drukker: veel Engelsen, 
waaronder de dochter van de oprichter van het 
museum in Ulverston, wier zoon nu het nieuwe 
museum runt. Ik zie steeds meer fezzen en bol-
hoeden en enkelen hebben een soort fluitje of zo’n 
ouderwetse knijptoeter bij zich, die dezer dagen te 
pas maar vooral te onpas klinken.

Buiten regent het, terwijl steeds meer deelne-
mers zich present melden. ‘A lot of weather we’ve 
been having lately’ verzucht een van de Engelsen. 
Achter de zitjes in de bar staat een zwart/wit cut-
out van Stan & Ollie. De heren hadden eens moe-
ten weten dat in juni 2019 bijna 120 man uit zeven 
Europese landen en Amerika samenkomen om hun 
films en hun humor te vieren!

Voor het eerst zijn er leden van een Italiaanse 
Tent aanwezig. Voor hen is het een belangrijke 
conventie want hier presenteren zij hun plannen 
om de conventie van 2021 te organiseren en dat 
voorstel zal later in stemming worden gebracht.

Vanaf half zeven kunnen we naar binnen in Casa 
Havana, een gebouw een stukje verder het vogel-

door
rené van den abeelen

F O T O :  T O N  V A N  D E N  B E R G
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Orchid Dancers, die dansen op muziek uit Hawaii 
en Tahiti en zich tussen de verschillende nummers 
razendsnel omkleden. De dames worden ontelbare 
keren op de foto gezet en hun optreden valt in de 
smaak, want ze slagen erin Sons op de dansvloer te 
krijgen.

Buiten begint het te schemeren en in de vijver 
naast de Casa maakt een grote groep flamingo’s on-
gelooflijk kabaal. Het is een mooi gezicht: die grote, 
wonderlijke vogels tegen de achtergrond van een 
snel donker wordend bos.

‘The Outtakes’ is een viermans band die covers 
speelt van bijvoorbeeld Cream, Rod Stewart, Moo-
dy Blues en The Beatles en dat is toch wel de mu-
ziek waar verreweg de meeste aanwezigen mee zijn 
opgegroeid, dus er wordt ook behoorlijk gedanst.

Heel bijzonder is het optreden van de twaalf jaar 
jonge Sem Donkers, die er in zijn eentje in slaagt 
zowel Laurel als Hardy ten tonele te voeren en de 
Sons het clublied laat zingen!

Als ik het uiteindelijk voor gezien hou en door 
het park terugwandel, staat er een dun maansikkel-
tje aan de hemel en klinken er overal vogels. Leuke 
eerste dag!

ZATERDAG
Het is goed druk bij het ontbijtbuffet, op de 

tweede dag van de conventie. We zijn er vroeg bij, 
want het vertrek van de twee bussen naar Amster-
dam staat voor tien voor half negen op het pro-
gramma. Het waait hard en de lucht is erg grijs.

Onderweg klinkt er oude filmmuziek uit de 
luidsprekers, want voor de verschillende ritten zijn 
slim samengestelde cd’s gemaakt, zodat we al aar-
dig in de sfeer komen. 

Die bussen kunnen tegenwoordig niet meer ge-
woon Amsterdam in en dus stappen we over in ge-
charterde historische trams: twee wagens met ieder 
een volgwagen; het oudste voertuig stamt uit 1923! 

deel echt verrassend goed en de projectie verloopt 
vlekkeloos.

We verlaten het theater en de zaterdagdrukte 
in de Reguliersbreestraat maakt dat Bill en Jamie 
erg veel aandacht krijgen en telkens weer poseren 
voor foto’s. Na een korte wandeling bereiken we de 
aanlegplaats van de rondvaartboot. Het blijkt dat er 
niet alleen meer mensen opstappen dan zich had-
den aangemeld, maar dat het er zelfs meer zijn dan 
waar de reder vergunning voor heeft en dus gaan er 
een paar weer aan wal, op zoek naar een gezellige 
kroeg. De kapitein drukt ons op het hart om, als we 
bovendeks zouden gaan staan, zijn order ‘bukken’ 
ook echt serieus op te volgen, want blijkbaar ligt 
er op dit moment nog een toerist in het ziekenhuis 
die niet bukte toen er onder een van de vele brug-
gen door werd gevaren. Tja, die dingen geven niet 
echt mee.

Onderweg is hier en daar de recente stormscha-
de goed zichtbaar: op sommige plekken hangen 
omgewaaide bomen voor de helft onder water in 
een gracht.

Als er aan de horizon een brug opdoemt, roepen 
diverse Engelse Sons overdreven waarschuwend 
‘duck! duck!’ en dat wordt een running gag bij elke 
brug.

Met Paul Allen van de Saps At Sea Tent raak ik 
in gesprek over zijn enorme collectie memorabilia. 
Hij laat me foto’s van de ene na de andere vitrine 
zien; vol met vaak unieke exemplaren. Indrukwek-
kend.

Af en toe lekt een wolk wat druppels maar we 
boffen: het gaat niet serieus regenen en even na 
vier uur meren we af. Om de opstapplaats van de 
bussen te bereiken, is een wat langere wandeling 
nodig dan met name de Amerikaanse acteurs ge-
wend zijn en dus besluit een aantal Sons een tus-
senstop te maken in een van de vele kroegen die 

park in. Het ziet er fraai uit: inderdaad zo’n Cu-
baanse architectuur. Binnen worden we ontvangen 
met een glaasje prosecco en krijgen we allemaal 
een Hawaiiaanse bloemenkrans omgehangen door 
dames van de Orchid Dancers, die later op de 
avond zullen optreden.

De zaal loopt al snel behoorlijk vol. Het bestuur, 
dat volgens het Handvest van de Sons of the Desert 
geen enkel gezag heeft, zit aan een tafel met Laurel 
en Hardy-acteurs Bill en Jamie. Grand Sheikh Ro-
bert Radevan verklaart de Conventie officieel voor 
geopend en ceremoniemeester Jan van Thiel gaat 
dan met een draadloze microfoon rond om van 
elke aanwezige Tent even iemand aan het woord te 
laten.

Het buffet biedt volop keuze en wordt door het 
personeel van Avifauna goed bijgehouden. Ronduit 
indrukwekkend is de snelheid waarmee lege glazen 
en borden worden afgeruimd. René Riva denkt een 
persoonlijk record te hebben als zijn bord minder 
dan dertig seconden nadat het leeg is soepel van 
tafel wordt gegrist. Dat is voor een Graham van 
den Hoogen reden om een rol behangafplakband 
(mooi woord voor Scrabble; onthou 't!) uit zijn zak 
te halen en zijn bord aan de tafel vast te plakken als 
hij even wat te drinken gaat halen. We hebben er 
maar niet bij hem op aangedrongen uit te leggen, 
waarom iemand met zo’n rol plakband naar een 
Laurel en Hardy-conventie afreist. Sommige din-
gen moet je niet willen weten.

Marc de Coninck, hoofdman van de Belgische 
Me and My Pal Tent presenteert zijn boek De 
muziek van Laurel & Hardy, dat zowel in het Ne-
derlands als Engels verkrijgbaar is: wetenswaardig-
heden over liedjes van lang geleden die in de films 
van het duo voorkomen. Daar moet aardig wat 
research in zijn gaan zitten. Dat boek is eigenlijk 
meteen de link met het programma van de rest 
van de avond: muziek! Eerst een optreden van de 

Aangekomen op 
het Rembrandtplein 
doen Bill en Jamie 
een mooi toneel-
stukje als ze tegelijk 
willen uitstappen 
en helemaal op zijn 
Stan en Ollie’s klem 
komen te zitten. Wij 
genieten en argeloze 
voorbijgangers (en 
dat zijn er nogal wat 
op die locatie) weten 
niet wat ze zien. Een 
korte wandeling naar 
het Tuschinski The-

ater trekt ook heel wat bekijks en het blijft grappig 
om de reacties van het publiek te zien. Vrijwel ie-
dereen reageert met een soort enthousiaste verte-
dering, het beste bewijs voor de impact die Laurel 
en Hardy hebben gehad.

Voor het theater wordt een groepsfoto gemaakt 
en na ons te hebben verzameld in een overvolle 
foyer kunnen we naar Zaal 1, waar verreweg de 
meeste stoelen worden ingenomen door Sons.

Ik word aangeschoten door Robert Radevan 
met de vraag of ik straks met enkele anderen op 
het podium het clublied wil zingen. Hoewel ik 
niet verwacht dat dit het begin van een glanzende 
carrière zal worden, vind ik het wel erg leuk om 
mee te doen en als na wat inleidende woorden 
wordt gevraagd of ‘de kernleden’ naar voren willen 
komen, ga ik inderdaad maar op weg en beklim 
ik het podium. Met vijf andere Sons en Bill en 
Jamie doe ik mijn best op ‘We are the Sons of the 
Desert’. Donald MacKenzies orgelspel maakt dat 
de schade beperkt blijft en dan is het tijd voor de 
filmvoorstelling. Eerst twee films zonder geluid, 
digitale versies van Lobster Films in Parijs, waar-
voor Donald dus voor live orgelbegeleiding zorgt: 
The Finishing Touch over de rampzalige bouw van 
een houten woning en Leave ‘Em Laughing over de 
hilarische gevolgen van een verdoving met lachgas 
tijdens een tandartsbezoek. Extra leuk vind ik het 
om een paar filmlocaties te herkennen van mijn 
bezoek aan Culver City in 2017. Busy Bodies (op 
35mm!) blijft een van mijn favorieten en te horen 
aan de lachsalvo’s in de zaal ben ik niet de enige 
die er nog altijd veel plezier aan beleeft. Ook de 
hoofdfilm Our Relations wordt vertoond vanaf een 
35mm-film. Het is een zeker vijftig jaar oud exem-
plaar dat nauwgezet is gerestaureerd door René 
van Vught. De beeldkwaliteit is voor het grootste 

Bloemenkransen en prosecco…

‘Duck! Duck…!

…er wordt druk gefotografeerd…



8 9Supplement Blotto Magazine #69

twee bussen gaan we op weg naar Utrecht, waar 
we om te beginnen een groepsfoto maken voor het 
prieel in Lepelenburg en daar vervolgens het le-
gendarische spel Pee-Wee spelen. Jan van Thiel zet 
zijn leven op het spel door in het veld te gaan staan 
met de taak vlaggetjes te planten op de plek van de 
verste slagen. Zo’n beetje iedereen poogt een paar 
houten sigaren het veld in te meppen. Met sterk 
wisselend succes en veel hilariteit. Bij sommigen 
vertrekt de sigaar nimmer van het plankje, maar 
er zijn een paar Sons die het ding niet alleen wel 
degelijk weten te raken, maar het dan ook nog het 
vele meters wegslaan. Het is een ideale ochtend om 
te Pee-Weeën: vrijwel geen wind, aangename tem-
peratuur, een vrijwel verlaten parkje... Heerlijk!

We gaan aan boord van twee rondvaartboten 
voor een trip door de Utrechtse grachten. Er wordt 
op verschillende plekken hard gewerkt aan het 
verstevigen van de kade, want sommige stukken 
zijn intussen echt onbetrouwbaar geworden en dat 
kun je niet hebben. Ik vaar mee op de boot waar 
Ton van den Berg zijn vak als stadsgids voor ons 
uitoefent en hij vertelt niet alleen in het Engels, 
maar ook in onvervalst Utrechts over gebouwen, 
grachten, bedrijven en nog veel meer.

Als we een brug naderen, wordt inmiddels stan-
daard ‘duck! duck!’ geroepen ook al zitten we in een 
overdekt schip en zal niemand zijn hoofd stoten 
tegen de brugrand. Net als gisteren probeert Paul 
Allen dan wanhopig duidelijk te maken dat de 
vogel op zijn fez helemaal geen duck ìs, maar een 
ostrich! Die fez is overigens een soort mobiel pin-
museum: er zitten er tientallen opgeprikt. Plastic 
exemplaren, maar ook tinnen en zilveren. Al met al 
weegt het ding dan ook aanzienlijk meer dan een 
fez-naturel.

Als we ontschepen, zijn we min of meer om de 
hoek van het Louis Hartlooper Complex waar we 
even wat te drinken nemen. Na een half uurtje 
freewheelen gaan we Zaal 1 binnen om het enige 
exemplaar op deze wereld van A Bankrupt Honey-
moon te zien; de door Perfect Day Tent opgespoor-
de solofilm uit 1926 van Oliver Hardy. Babe speelt 
in deze rolprent een taxichauffeur en het is beslist 
een grappige film. Net als gisteren in Tuschinski bij 
de films zonder geluid hebben we ook hier live be-
geleiding: Daan van den Hurk speelt piano en zorgt 
voor toepasselijke deuntjes. Ton is ‘explicateur’ die 
de Nederlandse ondertitels vertaalt in het Engels. 
De restauratie door het Filmmuseum ‘Eye’ heeft 
vruchten afgeworpen, want het ziet er doorgaans 
heel goed uit.

In de leuke foyer gebruiken we een eenvou-

we passeren. Bij Fonteyn op de Nieuwmarkt kun je 
natuurlijk wel als vier duo’s binnenkomen om wat 
te drinken, maar een groep van acht man weigeren 
ze te bedienen. Een uitermate vreemde policy die 
waarschijnlijk het gevolg is van te makkelijk geld 
verdienen. Café Cuba waardeert zijn klanten wél en 
dus strijken we daar neer.

Als we wat later weer op pad gaan en ik achter 
Bill en Jamie loop, valt me op dat Bill Stan Laurel 
echt tot in de finesses speelt: net als zijn voorbeeld 
heeft hij de hakken van zijn schoenen verwijderd 
om dat aparte loopje te krijgen.

De terugrit naar Avifauna verloopt rustig: we zijn 
allemaal een beetje moe.

Tussen zeven en negen wordt het diner gevormd 
door Live Cooking op de eerste etage van Casa 
Havana. Na afloop neem ik me voor om deze sessie 
maar niet al te gedetailleerd aan mijn personal trai-
ner op te biechten, nu we met elkaar juist op zo’n 
goede voet staan. Vooral het dessert moet enorm 
slecht voor me zijn, want anders kan het onmoge-
lijk zo lekker smaken.

Om half tien gaat in de Zwanenzaal de traditio-
nele Quiz van start. Eric Woods, in het dagelijks le-
ven Grand Sheik van de Come Clean Tent, heeft de 
vragen opgesteld en presenteert de quiz. Hij maakt 
er een erg leuke show van. Het zaaltje zit vol en er 
wordt veel gelachen. Al met al beslist de aanpak en 
de sfeer die Stan Laurel zeker op prijs had gesteld. 
Het wordt me al heel snel duidelijk dat ik toch echt 
alleen maar heel gewoon van de films van de dikke 
en de dunne geniet, en dat ik me in de verste verte 
geen kenner kan noemen. De vragen gaan zó ver 
dat ik alleen maar hoofdschuddend kan toehoren, 
maar ik vind dat ze verbazend vaak correct worden 
beantwoord. Als ik in totaal misschien twee vragen 
kon beantwoorden, mag ik mijn handen dichtknij-
pen. maar het team België/Zwitserland haalt 31 
punten en wordt dan ook winnaar met twee punten 
voorsprong op Nederland. Engeland is derde met
26 punten.

Italië presenteert aansluitend de plannen voor de 
organisatie van de volgende Europese Conventie, 
die van 2021. In een eenvoudig, maar grappig clipje 
wordt opgesomd wat de bedoeling is en de reac-
ties lijken positief. Maandag wordt er gestemd. En 
daarmee komt een einde aan het programma van 
de tweede dag.

ZONDAG
Pinksterzondag begint met een heel wat aange-

namer uitzicht dan de zaterdag: een grotendeels 
blauwe lucht en er staat ook veel minder wind. Met 

dige lunch en dan 
wordt het tijd om 
de binnenstad te 
verkennen. Dat kan 
‘georganiseerd’ in 
twee groepen met 
als gids Ton of Peter 
Gieling of op eigen 
houtje. Je kunt 
er natuurlijk ook 
voor kiezen op het 
dichtstbijzijnde ter-
ras neer te ploffen, 
als je er maar voor 
zorgt dat je aan 
boord bent als de bus om 16:20 vertrekt.

Ik ga alleen op pad en raak snel gewend aan de 
verwonderde blikken en af en toe besmuikt gegie-
chel als ik passeer met mijn fez en sjerp. Eén stom-
verbaasde kleuter roept dat mamma toch vooral 
naar mijn staart moet kijken! 

De rit naar Alphen verloopt vlot, want het is erg 
rustig op de snelwegen.

Om zeven uur ’s avonds begint het banket. Als 
de deuren opengaan, komen Bill en Jamie in vol or-
naat naar buiten om te vertellen dat het vanavond 
allemaal helaas niet kan doorgaan en dat we mor-
gen maar terug moeten komen. Een hoop gelach en 
dan worden we binnengelaten. Eerst wordt er ge-
toast: sowieso door de man die dit allemaal in gang 
heeft gezet en er gelukkig ook vanavond weer bij is: 
Bram Reijnhoudt. Hij brengt de allereerste toast in 
herinnering die de Exhausted Ruler John McCabe 
op de eerste Europese Conventie in 1993 voor hem 
op een servetje schreef: ‘Let’s raise our glasses to the 
man who brought us here all together, to Stan!’

Het banket, waar je dus eigenlijk moet aanzit-
ten zonder ergens aan te zitten, laten we ons goed 
smaken: op het eten bij Van der Valk valt echt niets 
aan te merken.

We hebben intussen kunnen bewonderen wat 
diverse Sons hebben gepresteerd om aan de Fancy 
Dress mee te doen en ze hebben er erg hun best op 
gedaan.

Tegen de tijd dat de maaltijd op zijn eind loopt, 
beginnen de leden van ‘Dean And The Moonboys’ 
hun spullen te installeren. Behoorlijk jonge muzi-
kanten met een in mijn ogen Britse aanpak die ont-
zettend energiek jaren 50-rock ‘n roll spelen, maar 
zelfs ook Nederlandstalig werk uit ‘‘t Schaep Met 
De Vijf Poten’ ten gehore brengen. Het staat als een 
huis! Een succesvolle afsluiting van dag drie!

MAANDAG
Omdat er op de laatste 

dag geen excursie meer 
op het programma staat, 
hebben we maandag 
langer om te ontbijten 
en veel Sons grijpen dat 
aan om een beetje uit te 
slapen. Als ik even na 
half acht het restaurant 
binnenloop, is het daar 
nog behoorlijk rustig. 
Dat kun je niet zeggen 
van het naastgelegen vo-

gelpark: allerlei merken vogels 
kwetteren dat het een lieve lust is en op het terras 
krijg ik gezelschap van een kraai die mij ontzettend 
sympathiek vindt, zolang ik tenminste kruimels 
gooi. De voorbereidingen voor het vertrek worden 
getroffen: het welkomstspandoek bij de ingang 
wordt van het hek gehaald en Tom Schermer haalt 
zijn Laurel en Hardy-orgel uit de busstalling.

Het is tijd voor de Grand Council. Het voorstel 
van Italië om daar conventie nummer veertien te 
organiseren wordt in stemming gebracht en una-
niem aanvaard. Eric Woods raadt de andere Sons 
aan wat Italiaans te gaan leren om de communi-
catie in 2021 zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
De Perfect Day Tent wordt gecomplimenteerd met 
en bedankt voor de organisatie, er volgen nog wat 
updates over andere conventies die in de pen zijn 
en met het uit volle borst zingen van het clublied 
wordt de dertiende Europese editie afgesloten. In 
de Dealers Room gaan nog wat laatste souvenirs 
van de hand en in de tentoonstellingsruimte wor-
den de unieke items behoedzaam klaargemaakt 
voor de thuisreis.

Goodbye! Bye!
We’re going now! Goodbye! 

—René van den Abeelen

De eerste toast…
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THURSDAY - PRE-CONVENTION in ZANDVOORT-ON-SEA

LEFT: Ron Brouwer, Son of the Desert from the start of the Perfect Day 
Tent,  poses with Bill and Jamie in front of his café. ABOVE: studying the 
menu. BELOW: having a beer. RIGHT: the food was fine too.

THURSDAY - PRE-CONVENTION in ZANDVOORT-ON-SEATHURSDAY - PRECONVENTION in ZANDVOORT-ON-SEA
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FRIDAY - CONVENTION STARTS HAWAIIAN STYLE 

LEFT: Tom Schermers organ played L&H songs to welcome the delegates arriving at the Avifauna hotel.
Delegates were received by Vice Sheikh in Charge of Hotel Accommodation, Piet Bommer. For the first 
time since the first European Convention, back in 1993, a delegation from Italy adorned an international 
convention with their presence, here posing with (left) Perfect Day GS Robert Radevan (see also page 26).
ABOVE: the hula dancers had the undivided attention from most of the conventioneers.
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During the ‘Parade of Tents’, 
it was MC Jan who did the 
parading, moving from table to 
table, here introducing the UK  
‘Midnight Patrol’  tent.  INSERT 
BELOW: Later,  Joanne and 
Anthony enjoyed  a midnight 
dance on the strains of the 
rock band ‘The Outtakes’. 

SATURDAY - AMSTERDAM - TUSCHINSKI - LIVE COOKING

Tourist coaches are nog longer admitted in 
downtown Amsterdam. On Saturday morning 
our coaches dropped us at the city’s edge, where 
two vintage streetcars were waiting to take us 
to the Rembrandt Square, close to the Tuchinski 
Theatre.
ABOVE: Navigating the narrow streets with a 
streetcar dating from 1923 isn’t everybody’s job. 
RIGHT: Arrival at Rembrandt Square.

The surprise of the 
evening was  a one-man 
play about Laurel and 
Hardy, starring 12 year 
old Sem Donkers, who 
was not only the sole 
performer but also the 
writer of the sketch. 
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The convention delegates mingled with the general public for a film show in the Tuschinski.  We chose Our 
Relations as the feature. This film had its première in this same cinema in the summer of 1937, titled De 
Tweelingbroers (The Twin Brothers). The vintage movie palace Tuschinski, founded by Abraham Tuschinski 
in 1921 in downtown Amsterdam, is a national monument of the Netherlands, now managed by Pathé.

ABOVE: The Tinishing Touch was one of three short films shown before intermission. Donald MacKenzie 
from London played a live soundtrack on the Wurlitzer-Strunk organ. 
BELOW: To the surprise and amusement of the mixed audience, the convention delegates among them 
chanted the Sons of the Desert hymn. On stage a line of lead singers, with Master of Ceremonies  Michael 
Helmerhorst conducting.
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Jamie McKenna and Bill Leavy performed on the stage of Tuschinski Theater. Free time in Amsterdam in the afternoon.  Many conventioneers decided to take part in a cruise on the 
canals. In the background the Montelbaans Tower, dating from 1512. On the foreground a Grand Sheikh, 
dating from 1960.
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SUNDAY - UTRECHT - LH-COMPLEX - PEE-WEE- - QUIZ

Back at the Convention Hotel, an exceptional dinner was had by all. The ‘live cooking’ buffet was an event 
fondly remembered by many delegates from a previous World Convention in Avifauna (in 2008).

Delegates pose in Lepelenburg, a public park in Utrecht. After pee-wee (Alan Priestley was the winner) and 
a cruise on the city’s canals we disembarked at the Louis Hartlooper Complex for lunch and a film show.
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Louis Hartlooper (above right) was a popular ‘explicator’ in Utrecht in the first days of the silents. In the 
mulltiplex named after him  we saw the Hardy solo A Bankrupt Honeymoon (1926), once a missing tworee-
ler, but found back and restored in the Netherlands. Daan van den Hurk played a soundtrack on the piano 
and Ton van den Berg (in front of the screen) was a modern  ‘explanator’, explaining the Dutch intertitles.

We cannot imagine a convention without a quiz, nor can we imagine one without Eric Woods as quiz mas-
ter. His assistant this time is Roger Robinson, Grand Sheikh of the Saps at Sea.
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ABOVE: fancy dress at Sunday night. Some of the competitors. BELOW: the winners, from left to right Roger 
Robinson (as Hardy in Helpmates, 2nd prize), Stephan Kirsten (as Finlayson, 1st prize), Emma Perry (as 
Thelma Todd, 3rd prize)

Not long after rock’n’roll band ‘Dean and the Moonboys’ started playing, a conga line sprang into action, 
headed by black-eyed Roger (mimicking Oiver Hardy in Helpmates). BELOW: Roger and Paul Allen (flanking 
the female drummer) pose with the members of the band. 
 Dean (extreme right, wearing a dress) declared:  ‘Great audience, just a bit weird.’
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MONDAY - GRAND COUNCIL - NEXT STOP: ITALY!

During the Grand Council on Monday morning the ceremonial pine-
apple was passed by the Grand Sheik of the Perfect Day Tent (extreme 
right) to the delegation from Italy. From left to right: Carlo Airaghi, An-
tonio Stella and Giancarlo Manfredini.

The 14th European Convention will be held in Prato, historic city in 
Tuscany not far from Florence. Hosting Tent will be the Block-Heads 
(Teste Dure), who have Prato as their oasis. They will be assisted by the 
Blotto Tent of Italy. More elsewhere in this issue of Blotto Magazine.

Thanks to everyone 
who helped to 
make the 
13th Convention
in Avifauna 
a succes.

IT’S still very sunny when I reach 
Alphen aan den Rijn, but the 
predictions are quite bad: apparently 

there’s another storm on its way. I hope 
my first Laurel & Hardy convention will 
not be ruined by the Dutch weather.

When I hit the Avifauna site, there’s 
already someone with a fez walking 
around so I am not the first Laurel and 
Hardy fan to arrive. There’s still plenty 
of room in the parking lot and in front 
of the hotel entrance is Tom Schermer 
with his Laurel & Hardy organ.

Marleen Reijnhoudt and Piet Bommer staff the 
Tent reception, so: badge, ticket for Tuschinski 
tomorrow afternoon, goodie bag with an 
indispensable and beautifully executed program 
booklet and the shirt I ordered. My room on the 
ground floor is perfectly fine: this will do very 
well for the next three nights. After visiting a cash 
machine in the city center because I forgot to carry 
enough cash with me, I made my move in the 
Dealers Room: two funny pins, a couple of stickers 
and a colossal photo calendar from the year 2000, 
of which I want to frame one photo.

Gradually it gets busier: many British delegates 
have arrived, including the daughter of the founder 
of the museum in Ulverston, whose son now runs 
the new, relocated museum. I see more and more 
fezzes and bowler hats and some carry a kind of a 
whistle or an old-fashioned squeeze bulb horn with 
them. Oh dear…

Outside it’s raining now while more and more 
participants present themselves. “A lot of weather 
we’ve been having lately,” one of the English sighs.

Behind the seats in the bar is a black & white 
cardboard cutout from Stan & Ollie. I wish these 
gentlemen had lived to know that in June 2019 
almost 120 people from different countries would 
assemble to celebrate their films and their comedy!

 For the first time members of an Italian Tent are 
present. For them this is an important convention 
because they will present their plan to organise the 
2021 convention and their proposals will be voted 
on later.

From half past six we can enter Casa 
Havana; a building a little further inside 
the bird park. It’s really nice: it even 
looks Cuban. When we enter we are 
welcomed with a glass of prosecco and 
we all get a Hawaiian flower wreath 
from ladies of the Orchid Dancers who 
will perform later in the evening.

The room quickly becomes quite 
crowded. The members of the board 
of Perfect Day, the organising tent, sit 
at a table with Laurel and Hardy actors 

Bill and Jamie. Grand Sheikh Robert Radevan 
officially declares the Convention open and master 
of ceremonies Jan van Thiel walks around with a 
wireless microphone to ask someone from every 
participating tent to introduce themselves.

The buffet offers plenty of choice and is properly 
maintained by the staff of Avifauna. The speed with 
which empty glasses and plates are cleared is very 
impressive. René Riva thinks he has a personal 
record when his plate is flaked off smoothly less 
than thirty seconds after it is empty. This is reason 
for Graham van den Hoogen to take a roll of 
wallpaper masking tape out of his pocket to fix his 
plate to the table when he leaves to get a drink. 
We didn’t ask him to explain why one travels to a 
Laurel and Hardy convention with masking tape 
in his pocket; some things you just don’t want to 
know.

Marc de Coninck, head of the Belgian My 
Pal Tent, presents his book The Music of Laurel 
& Hardy, which is available in both Dutch and 
English: interesting stories about the songs that can 

Recollecting the 13th European Convention of the 
Sons of the Desert 

by René van den Abeelen

Graham fixes
his plate
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be heard in the team’s films. Marc 
must have done lots of research 
for this. The book is more or less 
a link with the program for the 
rest of the evening: music! First 
a performance by the Orchid 
Dancers, who dance to music 
from Hawaii and Tahiti and 
change very quickly between the 
different songs. The ladies are 
photographed countless times 
and their performance is certainly 
appreciated: they even manage to 
seduce Sons to join for a dance. 
It starts to get dark outside and 
in the pond next to the Casa a 
large group of flamingos makes 
an incredible noise. It’s a beautiful 
sight: those large, wonderful birds 
against the backdrop of a rapidly darkening forest.

The Outtakes is a four-man band playing covers 
of, for example, Cream, Rod Stewart, Moody Blues 
and The Beatles. It is the music that by far the 
majority of those present grew up with, so there’s 
lots of dancing.

Very special is the performance of the twelve 
year old Sem Donkers who manages to play all 
by himself both Laurel and Hardy and makes his 
audience to sing the club song!

When it’s time for bed and I walk back to the 
hotel through the park, there’s a thin crescent 
moon in the sky and birds are everywhere.

Nice first day!

SATURDAY
It is quite busy at the breakfast buffet on the 

second day of the convention. We arrive early, 
because the departure of the two coaches to 
Amsterdam is scheduled for 8:20. The wind is 
strong and the sky is very gray.

Our buses can no longer simply enter 
Amsterdam and so we switch to chartered 
historic trams: two streetcars, each with a trailer; 
the oldest vehicle dates from 1923! Arriving at 
Rembrandtplein, Bill and Jamie engage in a routine 
as if they both want to get out at the same time and 
get completely stuck the way Stan and Ollie would. 
We enjoy it and unsuspecting passers-by (and 
there are quite a few at that location) are amazed. 
A short walk to the Tuschinski theater also attracts 
a lot of attention and it’s funny to see the reactions 
of the audience. Almost everyone responds with a 
kind of enthusiastic affection; proof of the impact 

that Laurel and Hardy had.
A group photo is made in front 

of the theater and after we have 
assembled in a crowded foyer we 
can go to Screen 1 where by far 
the most seats are taken by Sons.

Robert Radevan asks if I want 
to sing the club song on stage 
with a few others. Although 
I do not expect this to be the 
start of a glorious career, I do 
enjoy participating and when 
after some introductory words 
‘the core members’ are invated 
to come forward, I climb the 
stage. Together with five other 
Sons and Bill and Jamie I do my 
best at ‘We are the Sons of the 
Desert’. Donald MacKenzie’s 

organ play limits the damage and then it’s time 
for the film show. First two films without sound, 
with Donald providing live organ support: The 
Finishing Touch about the disastrous construction 
of a wooden house and Leave ‘Em Laughing about 
the hilarious consequences of an anesthetic with 
laughing gas during a dental visit. For me it’s very 
special to recognize a few film locations from 
my visit to Culver City in 2017. Busy Bodies (on 
35mm!) remains one of my favorites and judging 
from the laughing bursts in the room I am not the 
only one who still enjoys it very much. The main 
film Our Relations is also shown from a 35mm 
film. It is a some 50 year old specimen that has 
been meticulously restored by René van Vught. 
The image quality is for the most part really 
surprisingly good and the projection is smooth.

We leave the theater and the bustle in the 
Reguliersbreestraat on Saturday means that Bill 
and Jamie get a lot of attention and continuously 
pose for photos.

After a short walk we reach the dock of the 
tour boat. It appears more people are aboard 
than had registered and worse, there are more 
passengers than the boat is licensed for. So a few 
people go back ashore in search of a cozy pub. 
The captain urges us, if we were to go to the upper 
deck, to seriously follow his ‘stoop’ order, because 
apparently at the moment there’s still a tourist in 
hospital who did not duck when the ship neared a 
bridge. And no: those things don’t really give in.

Along the way, recent storm damage is clearly 
visible here and there: in some places, fallen trees 
lie half-flooded in the canal.

When a bridge looms on the horizon, several 
English Sons shout exaggeratedly ‘duck! duck! “ It 
becomes a running gag at every bridge.

With Paul Allen from the Saps At Sea Tent I get 
into a conversation about his huge collection of 
memorabilia. He shows me pictures of one display 
after the other; full of often unique specimens. 
Impressive.

Occasionally a cloud leaks a few drops but we are 
lucky: it is not going to rain seriously and we moor 
a little after four. To reach the boarding point of the 
buses, a somewhat longer walk is needed than the 
American actors in particular are used to, and so a 
number of Sons decide to make a stopover in one 
of the many bars that we pass. At Fonteyn on the 
Nieuwmarkt you can of course come in as four duos 
to have a drink, but a group of eight they refuse to 
serve. An extremely strange policy that is probably 
the result of making money too easily. Café Cuba 
does appreciate its customers, so we settle there.

When we leave a bit later and I walk behind Bill and 
Jamie, I notice that Bill really plays Stan Laurel to the 
fine details: just like his example, he has removed the 
heels of his shoes to get that peculiar walk.

The drive back to Avifauna is quiet, we’re all a bit 
tired.

Between seven and nine dinner is in the form of 
a Live Cooking Event at te first floor of Casa Ha-
vana. When we’re finished I decide not to confess 
in too much detail about this meal to my personal 
trainer, now that we are on the best of terms these 
days. Especially the dessert must be bad for me, or 
it couldn’t have tasted as good as it did.

At 9:30 PM the traditional quiz starts in the 
Swan Room. Eric Woods, 
Grand Sheik of the Come 
Clean Tent, has concocted 
the questions and presents 
the quiz. He makes it into a 
pleasant show. The room is 
crowded and there’s plenty 
of laughter.  It becomes clear 
to me that I’m just a simple 
admirer of the films of ‘de 
dikke en de dunne’ but abso-
lutely no connoisseur. The 
questions go far; all I can do is 
listen, shaking my head, and 
be amazed about the many 
correct answers.  I’d be lucky if 
I could answer two questions 
correctly at the most. But the 
combined Belgian/Swiss team 

wins  31 points and takes first place with a two 
points lead over the Netherlands. The UK is third 
with 26 points. 

Subsequently Italy presents de proposals for the 
next Euroean Convention, in 2021. A simple but 
funny video clip sums up what the intentions are 
and the reactions seem positive.  On Monday a 
vote will be taken. And this concludes the second 
day of the program..

SUNDAY
Whitsunday starts with a much better weather 

outlook than the day before: the sky is blue for the 
most part and there’s less wind. Two coaches take 
us to the city of Utrecht, where we start with a 
group photo in the Lepelenburg Park, followed by 
another installment there of the legendary game 
Pee-Wee. Jan van Thiel risked his life by taking po-
sition in the field to mark the farthest throw with 
a flag. Almost everyone tried his or her luck to hit 
the wooden cigar. With widely varying success and 
much hilarity. Sometimes the cigar never departs 
from its  base. However, some Sons manage to 
hit the pee-wee and send it many yards into the 
field. It’s an ideal morning for the game: no wind, a 
pleasant temperature and the park almost deserted. 
Lovely!

We board two tour boats for a trip over the medie-
val Utrecht canals. At several places work is in pro-
gress to strengthen the quays; some stretches have 
become unreliable. I am on the boat where Ton 
van den Berg exercises his profession as official city 
guide. He tells about buildings, canals, businesses 

and much more, not just in Eng-
lish but also in authentic Utrecht 
dialect.

When we are near a bridge, 
cries of ‘duck, duck!’ have be-
come the standard warning, even 
though we are on a boat with a 
roof over our heads. Like yester-
day Paul Allen desperately tries to 
explain that the bird on his fez is 
not a duck, but an ostrich! By the 
way his fez is like a pins museum; 
dozens are stuck into the fabric, 
plasic pins but also specimens 
made of tin and silver. All in all 
the thing is considerably heavier 
than a fez natural.

When we disambark we are 
more or less around the corner of 

Sem

Paul 
… it’s an ostrich…!
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the Louis Hartlooper Complex, where we can have 
a drink. After half an hour of freewheeling we enter 
one of the screening rooms to see the only existing 
35mm copy of A Bankrupt Honeymoon, a Hardy 
solo from 1926 discovered in the Netherlands. 
Babe is a taxi driver in this tworeeler; it’s quite a 
funny movie.  Like yesterday in Tuschinski with 
silent films we have live accompaniment. Daan van 
den Hurk plays the piano and Ton is ‘explicator’, 
translating the Dutch intertitles into English. The 
restoration by the Amsterdam filmmuseum ‘Eye’ 
has shown its worth: on the whole the film looks 
very good. 

In the foyer we have a simple lunch and then it’s 
time to explore the city’s centre. We can do this ‘or-
ganised’ in two groups with Ton or Peter Gielings 
as guides, or on our own. Of course you can also 
drop down on the closest terrace, as long as you are 
on time for departure of the bus at 4:20 PM. 

I decide to go on my own, getting used very soon 
to the questioning looks or furtive giggling when I 
pass by with my fez and sash. One perplexed tod-
dler urges his mom to look at my tail!  

We have a smooth trip back to Alphen and Avi-
fauna, it’s a very quiet Sunday on the motorways.

The banquet starts at seven in the evening. When 
the doors open, Bill and Jamie come out to say that 
unfortunately the festivities have been canceled 
and that we will have to come back tomorrow. Lots 
of laughter and we are let in. It’s time for the official 
toasts. The first one, to Stan, is made by the man 
who set all this in motion and fortunately is with us 
tonight: Bram Reijnhoudt. He remembers the first 
European Convention in 1993 when the Exhausted 
Ruler John McCabe made the toast and wrote the 

     EUROPESE CONVENTIES
      SONS OF THE DESERT

1993  1e - Rolduc - Nederland - Mei 28-31
1995  2e - Rolduc - Nederland - Juni 2-5
1997  3e - Rolduc - Nederland - Mei 16-19
1999  4e - Rolduc - Nederland - Mei 21-24
2001  5e - Düsseldorf - Duitsland - Sept. 21-24
2003  6e - Avifauna - Nederland - Juni 6-9
2005  7e - Itzehoe - Duitsland - Sept. 16-19
2007  8e - Dublin - Ierland - Augustus 23-27
2009  9e - Gent - België Augustus 7-10
2011 10e - Rolduc - Nederland - Juni 10-13 
2013                     geen conventie

2015 11e - Berlijn - Duitsland Juni 19-21
2017 12e - Gent - België Augustus 4-7 
2019 13e - Avifauna - Nederland Juni 7-10

planned:

2021 14e - Conventie - Prato - Italië
2023 15e - Conventie - Dublin - Ierland

words for him on a napkin: “Let’s 
raise our glasses to the man who 
brought us here all together; to 
Stan.”

The banquet is splendid: there is 
really nothing to complain about 
as it comes to the food at Van der 
Valk’s hotels. In the meantime 
we have been able to admire 
what various Sons have done to 
participate in the Fancy Dress and 
they have done their very best.

By the time the meal comes to 
a close, ‘Dean and the Moonboys’ 
begin to install their stuff. Pretty 
young musicians with what looks 

to me a British approach to their music. They play 
incredibly energetic 50’s rock’n’roll, but also Dutch-
language songs from a popular sixties sitcom. 

MONDAY
Because no excursion is planned on the final 

day, we have more time for breakfast on Monday 
and many Sons take the opportunity to sleep in a 
little. When I enter the restaurant just after half 
past seven, it’s still pretty quiet there. It’s different 
in the neighbouring bird park: all kinds of brands 
of birds are chattering and screaming. On the 
terrace I get company of a crow who finds me 
extremely sympathetic, as long as I throw crumbs. 
Preparations for the departure are being made: the 
welcome banner at the entrance is removed from 
the gate and Tom Schermer removes his Laurel and 
Hardy organ from the bus shed.

It is time for the Grand Council. Italy’s proposal 
to organise convention #14 is put to the vote and 
unanimously accepted. Eric Woods advises the 
other Sons to learn some Italian for the sake of 
communications in 2021.

The Perfect Day Tent (oasis 13) is complimented 
with and thanked for organising the 13th edition. 
We receive updates about other conventions that 
are being worked on and the 13th European is 
closed with, again, the singing of ‘We are the Sons 
of the Desert’. 

In the Dealers Room some last souvenirs are sold 
and in the exhibition space the unique items are 
carefully prepared for the journey home.

Goodbye! Bye! 
We’re going now! Goodbye!

—René van den Abeelen

… having the time of our lives …




