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Door Phil van Tongeren

‘Voor het uitkomen van de film begonnen de 
anonieme telefoontjes. Er was een inval in het 
appartement waar ik werkte, boven bioscoop 
Parisien op de Nieuwendijk in Amsterdam. 
Er zijn mensen binnengedrongen, die alles 
overhoop hebben gehaald. Maar dat archief was 
er niet. Dat lag op dat ogenblik geloof ik bij co-
scenarist Pieter de Vos. Ik heb toen wel meteen 
een kopie gemaakt. Dat het nog zo leefde, 
had ik eigenlijk niet gedacht. Ze hebben zoals 
gezegd niets gevonden bij mij en toen is er iets 
gebeurd waarvan ik tot op de dag van vandaag 
niet begrijp dat ik het gedaan heb. 

Toen de film al liep in de bioscoop, kwam 
er op zeker moment een journalist bij mij op 
bezoek, op de Nieuwendijk, die zei dat hij over 
de hele achtergrond een boek wilde maken. 
Of hij het archief mocht hebben. Ik vond het 
een leuk initiatief, dus ik heb dat hele archief 
meegegeven. Maar het was kennelijk iemand 
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Het 
kaartje dat hij had achtergelaten, dat klopte 
helemaal niet, en ik heb hem en het archief 
nooit meer teruggezien.’

Corruptie
In februari van dit jaar spreek ik met regisseur 

Ben Verbong over zijn tweede speelfilm, De 
schorpioen. Het was in 1984 niet de eerste keer 
dat hij te maken kreeg met anonieme tele-
foontjes. Rond zijn debuut, Het meisje met het 
rode haar uit 1981, over verzetstrijdster Hannie 
Schaft, was er al gedoe geweest: bedreigingen 
uit de hoek van oud-SS’ers, een kogelbrief en 
tijdens de première zelfs bommeldingen in 
bioscopen in Amsterdam, Den Haag en Rotter-
dam. Drie jaar later bleek Verbong met opvolger 

De schorpioen opnieuw een open zenuw te 
hebben geraakt. Belangrijke subplot van de 
thriller is de moord op een militair die er anno 
1948 achter komt dat Nederlandse officieren in 
het geheim wapens verkopen aan Indonesische 
opstandelingen. Verbong en De Vos baseerden 
zich op een waargebeurde geschiedenis die op 
28 februari 1948 plaatsvond in de kampong 
Genteng bij Lembang op West-Java. Die avond 
werd vaandrig Rob Aernout, die meende 
bewijzen in handen te hebben van corruptie 
binnen het Nederlandse leger, vermoord tijdens 
een bezoek aan een bevriende kapitein, Otto 
Müller von Czernicki. Officieel door een in de 
buurt rondzwervende bende, officieus door 

Aernouts eigen mensen, met medeweten van de 
kapitein. Duidelijk is dat voor Verbong en De 
Vos de tweede lezing een stuk aantrekkelijker 
was om als aanjager van een thrillerplot te 
fungeren. Tijdens het schrijven legden de twee 
een uitgebreid archief aan over de zaak. En ze 
bleken dus niet de enige geïnteresseerden.

Standrechtelijke executies
Telkens wanneer op enig moment het koloniale 

verleden van Nederland wordt opgerakeld, heb 
je de poppen aan het dansen. Nog voor zijn 
première lokte De Oost (2020) van regisseur 
Jim Taihuttu, op basis van de trailer, woedende 
reacties uit van het Veteranenplatform en de 
Molukse organisatie Maluku4Maluku. Taihuttu 
had zijn hoofdpersoon, kapitein Raymond 
Westerling, van een Hitlersnor voorzien, terwijl 
zijn soldaten rondliepen in een een zwart 
uniform in plaats van het standaardgroen. 
Een misselijke toespeling op de SS, luidde de 

De Schorp ioen
Van de beerput en de doofpot

38 jaar later

Vaandrig Rob Aernhout
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beschuldiging. In januari 2022 diende zich 
het volgende relletje aan, ditmaal rond de ten-
toonstelling Revolusi! in het Amsterdamse 
Rijksmuseum, gewijd aan de jaren 1945-1949.

Een Indonesische curator bestempelde de term 
Bersiap - waarmee de gewelddadige vervolging 
van Nederlanders, Indo-Europeanen en andere 
niet-inlanders door Indonesische strijders wordt 
aangeduid - als racistisch. Een maand later was 
het opnieuw raak, toen het in opdracht van de 
overheid geschreven rapport Onafhankelijkheid, 
dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 
1945-1950 openbaar werd gemaakt. Conclusie: 
het door het KNIL (Koninklijk Nederlandsch-
Indisch Leger) tijdens de twee zogenaamde 
politionele acties gepleegde geweld was niet 
incidenteel maar structureel van aard. Voor 
het Comité Nederlandse Ereschulden ging 
het mea culpa nog niet ver genoeg: ‘Er is één 
dader, en dat is Nederland’. Het Nederlands 
Veteraneninstituut zag het anders; onze jongens 
waren ook maar gestuurd. ‘Zij hebben grote 
offers gebracht en zijn kameraden verloren, en 
voelen daarvan tot op de dag van vandaag de 
pijn.’

Het is niet goed of het deugt niet.
Geen wonder dat Nederlandse filmmakers 

tot voor kort niet stonden te dringen om 
een boekje open te doen over ons weinig 
verheffende naoorlogse koloniale verleden. 
Voor je het weet gaat het niet over de film, maar 
over smaad, laster en geschiedvervalsing. Vóór 
De Oost waren er Oeroeg (Hans Hylkema, 
1993), naar de novelle van Hella Haasse, en 
Gordel van Smaragd (Orlow Seunke, 1997), die 
beide overigens voor weinig deining zorgden. 

Dan maakte De schorpioen heel wat meer 
los. Intimiderende telefoontjes, insluipers, 
een BVD’er in vermomming, en hernieuwde 
interesse van pers en politiek in een duistere 
affaire met een op zichzelf beperkte betekenis.

Misschien was het omdat Verbong als eerste 
het deksel van de beerput een eindje optilde, 
dat zijn film tot een cause célèbre wist uit te 
groeien. Want welbeschouwd staat de in een 
lange flashback verpakte Indonesische subplot 
vooral in dienst van een weidser thema. Verbong 
in een interview met Trouw: ‘De Schorpioen 
gaat over macht. Wat mij in dat thema het meest 
interesseert, zijn mensen die een onrechtvaardige 
situatie niet accepteren en - desnoods tot de 
dood toe - hun recht proberen te halen.’

Wespennest
Vrachtwagenchauffeur Loe Wolff (Peter 

Tuinman), vergokt in een achterzaaltje van 
een morsig café een fors bedrag van Wissing, 
de baas van het metaalbedrijf waar Wolff in 
dienst is. In plaats van Wolff aan te geven, 
gooit Wissing (Adrian Brine) het met hem op 
een akkoordje. Wissings bedrijf probeert een 
Hongaarse ingenieur - het is 1956, het jaar van 
de Hongaarse opstand tegen het stalinistische 
bewind - naar Nederland te halen. Hij is bereid 
de kwestie te vergeten als Loe zijn paspoort, 
en identiteit, afstaat aan de Hongaar. In ruil 
daarvoor krijgt Wolff een nieuw paspoort, op 
naam van ene William Kemp, en wat geld om 
de reis naar Amerika te bekostigen, waar hij 
zijn ex-vrouw en kind wil opzoeken. Dat er 
een addertje onder het gras zit, blijkt wanneer 
Wolff de volgende dag in de krant leest dat 

hij is omgekomen bij een ongeluk met zijn 
vrachtwagen. Wolff, die in het pension waar hij 
verblijft het animeermeisje Anna (Monique van 
de Ven) heeft ontmoet, heeft ineens veel minder 
haast om naar Amerika te vertrekken. 

Het gevoel erin te zijn geluisd laat hem niet los 
en hij komt erachter dat de man wiens naam en 
identiteit hij heeft overgenomen degene moet 
zijn die bij het ongeluk is omgekomen. 

Tegen de zin van Anna zet hij alles op alles om 
de waarheid te achterhalen. Kemp (Henk van 
Ulsen) bleek betrokken te zijn bij een handvol 
moorden in het naoorlogse Indonesië van 1948 
- onder meer op een vaandrig (Huub Stapel) 
- met als aanleiding de illegale wapenhandel 
tussen Nederlandse officieren en Indonesische 
opstandelingen. Steeds verder waagt Wolff zich 
in het wespennest dat zich langzaam maar zeker 
ontpopt als een doofpotaffaire van de hoogste 
orde. Uiteindelijk is het zijn naïviteit die hem 
de das omdoet. ‘Ze laten mij ervoor opdraaien,’ 

Monique van de Ven en Peter Tuinman
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stelt hij tegen het eind van de film ontgoocheld 
vast.

Laffe moord
Wie zich in de historische werkelijkheid achter 

de intrige verdiept, de moord op vaandrig 
Willem Aernout tijdens diens bezoek aan 
kapitein Otto Müller von Czernicki, raakt 
al snel verstrikt in een wirwar van feiten, 
meningen, geruchten en verdachtmakingen. 

Om te beginnen bij het begin: op vrijdag 5 
maart 1948 publiceert Het Dagblad: uitgave 
van de Nederlandse dagbladpers te Batavia 
onder de kop ‘Laffe moord in Lembang’ een 
gedetailleerde weergave van de gebeurtenis die 
zes dagen eerder, op 28 februari, plaatsvond.

‘Zaterdagavond J.l. omstreeks half elf, terwijl 
de heren in huis zaten te praten, hoorde men een 
hond buiten fel aanslaan. Beide heren zijn toen 
gewapend, de een met een karabijn en de andere 
met een tommygun naar buiten gegaan voor 
een onderzoek. Men liep het pad voor het huis 
af, dat naar de Junghuhnweg leidt. Ergens langs 
het pad stilstaand om te luisteren naar ketjapi-
muziek uit een nabij-gelegen warong, viel er 
plots van circa drie a vier meter afstand een 
schot. De heer Aernout slaakte een zucht en viel 
dodelijk getroffen neer.

Vlak daarop klonken nog meer schoten, 
kennelijk afgevuurd in de richting van Lt. M. v. 
Cz. die zich haastig in zijn woning terugtrok, 
omdat zijn tommygun haperde. Er bleek 
toen, dat men ook op het huis schoten loste, 
zowel van de vóór- als van de achterzij. Lt. 
M. v. Cz. deed daarop het licht uit. Eindelijk 
lukte het hem vanuit het huis vuur terug te 

geven. Het politiedetachement te Lembang 
werd gealarmeerd door het geluid van de 
schoten, waaronder het automatische vuur 
speciaal opviel. De detachementscommandant, 
inspecteur Krijger, vergezeld van enige politie-
mannen, reden in een jeep naar het huis van 
M. v. C. dat aan alle kanten omsingeld bleek te 
zijn door de bende. De politiemannen hebben 
stelling genomen en op de bende teruggevuurd, 
die daarop de benen nam. Het stoffelijk over-

schot van vaandrig Aernout werd door de zorg-
en van de politie naar het Juliana-ziekenhuis 
vervoerd. Het slachtoffer laat een vrouw en twee 
kinderen achter.’

Met de veroordeling van een bendelid leek de 
kous in eerste instantie af. Maar generaal Simon 
Spoor, in 1946 benoemd tot legercommandant 
in Nederlands-Indië, was niet overtuigd en gaf 
opdracht de geruchten over corruptie binnen 
de Nederlandse gelederen te onderzoeken. Die 
taak ging ironisch genoeg naar de verre van 
onbesproken Raymond Westerling. De uitkomst 
van diens naspeuringen was onbevredigend: 
hoewel verdacht, bleef Müller von Czernicki 
bij gebrek aan hard bewijs buiten schot. Dat 
het dossier niet stante pede gesloten werd, is 
te danken aan Frans van der Putten, in 1948 
oprichter van de Bond voor Burgerpersoneel 
bij Militaire Inlichtingen. Van der Putten beet 
zich vast in de zaak en verzamelde allerhande 
materiaal dat vanaf vrijdag 1 september 1950 
de basis zou vormen van een vijftiendelige 
artikelenreeks in het huis-aan-huiskrantje 
De Leidsche Post. Klokkenluider Van der 
Putten stond overigens deels model voor de 
figuur van Wolff in De schorpioen, zoals De 
Nederlandsche Post uit de film eenvoudig te 
herleiden valt tot de De Leidsche Post. 

Toen ook de landelijke pers lucht kreeg 
van de zaak, zag de toenmalige Minister van 
Oorlog Hans s’ Jacob zich genoodzaakt een 
een onderzoekscommissie in te stellen. Die 
commissie, geleid door de fiscale advocaat 
Zaaijer, kwam tot de conclusie dat Van der 
Puttens beschuldigingen elke grond misten. 
Case closed? Toch niet. De onvermoeibare 
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Van der Putten, sinds het begin van de jaren 
vijftig in dienst van het Ministerie van Oorlog, 
bleek een hoofdpijndossier op zich. Pogingen 
van s’ Jacobs opvolger Visser om zich van zijn 
lastige ambtenaar te ontdoen, leidden in 1962 
tot Vissers val, met als collateral damage dat de 
zaak Aernout weer volop in de belangstelling 
kwam te staan. Op 21 oktober 1961 publiceerde 
de Telegraaf een reconstructie onder de kop 
‘Schoten in de nek velden Aernout’, met als 
suggestieve toevoeging ‘Dit was het begin van 

een reeks opzienbarende sterfgevallen.’ Aernout 
zou zijn bevindingen hebben gedeeld met Jaap 
Houbolt, hoofdredacteur van het Bataviaans 
Nieuwsblad, die op zijn beurt de jurist W. L. 
Haye informeerde, werkzaam bij de krijgsraad 
in Bandoeng. Haye overleed drie dagen later, in 
november 1948; Houbolt in augustus 1950, kort 
voor hij naar Nederland zou vertrekken om de 
regering in te lichten. Inderdaad: opzienbarende 
sterfgevallen. Het kost weinig moeite de hoofd-
redacteur als inspiratiebron te zien voor de 
eveneens onder mysterieuze omstandigheden 
om het leven komende journalist Ducroo 
(Edwin de Vries) uit De schorpioen.

Wapenverzameling
Fast forward naar 1984. Geïnspireerd door 

de film van Verbong stort journalist Peter 
Schumacher zich op de zaak. Voor NRC 
Handelsblad zet hij alle feiten en theorieën nog 
eens op een rij, voornamelijk op basis van het 
onderzoek uitgevoerd door Westerling. Daarin 
blijkt zelfs plaats voor een Hollandse, of liever 
gezegd Indonesische variant van de magic bullet 
die we kennen uit de complottheorieën rond 
de moord op John F. Kennedy. Als Aernout 
tijdens een wandeling met kapitein Müller von 
Czernicki vanuit de bosjes zou zijn beschoten, 
waarom zijn er in de bungalow van de kapitein 
dan kogelgaten gevonden die erop wijzen 
dat er binnenshuis is geschoten? Bovendien 
bevatte de wond in Aernouts nek schroei- en 
kruitsporen, wat erop duidde dat hij van dichtbij 
moest zijn neergeschoten. En ten slotte hebben 
Von Czernicki’s bedienden Westerling verteld 
dat ze die avond ‘iets roods’ hadden moeten 

opdweilen.
Terwijl Schumacher zijn stukken in NRC 

publiceert, schrijven twee journalisten van 
De Waarheid, Bart Luirink en Piet Hoens, 
over de dubieuze nasleep van weer een ander 
sterfgeval. Na het overlijden van de excentrieke 
ex-conservator van het legermuseum Kurt 
Görlitz op 28 augustus 1984, wordt diens 
Haagse woning in grote haast leeggehaald 
door de politie en de Explosieven Opruimings 
Dienst. Görlitz beschikte over een enorme 
wapenverzameling, wat de aanwezigheid van 
de EOD verklaart. Maar wapens zijn niet het 
enige dat in beslag wordt genomen. Luirink en 
Hoens melden dat 14.000 kilo aan documenten 
is geconfisqueerd én vernietigd. De conclusie 
van het duo: ‘Mogelijkerwijs hebben Görlitz’ 
activiteiten voor de Inlichtingendienst in 
Indonesië in het algemeen en eventuele 
kennis inzake de moord op de vaandrig mede 
aanleiding gegeven tot een snelle verwijdering 
van Görlitz’ papieren bezit.’ De zaak Aernout 
blijkt een gift that keeps on giving.

Wikipedia
Fast forward naar 2010 wanneer dezelfde 

Schumacher in zijn met medewerking van 
Gerard de Boer tot stand gekomen boek De 
zaak Aernout: hardnekkige mythes rond een 
Indische moord ontrafeld een opmerkelijke 
volte-face maakt en al zijn eerdere bevindingen 
in de prullenbak kiepert. Van der Putten 
is ineens heldhaftige klokkenluider af. De 
commissie Zaaijer had toch gelijk: Aernout 
is vermoord door een bende, en niet door 
samenzwerende Nederlandse officieren die hun 

Klokkenluider Frans van der Putten
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handeltje in gevaar zagen komen. Schumacher 
schrijft dat hij eerder door zowel Van der Putten 
als Verbong op het verkeerde been is gezet. 
‘Eerlijkheidshalve moet hier worden opgemerkt 
dat ook ik kritiekloos citeer uit het van Van der 
Putten afkomstige ‘verslag’ van het gesprek met 
Spoor. Ook geloof ik voetstoots het verhaal 
van Verbong dat hij bij het maken van De 
Schorpioen ‘bedreigd’ zou zijn geworden.

Verbong geeft later ruiterlijk toe dat deze 
leugen niets anders dan een ordinaire PR-stunt 
van hem is geweest.’ Student Agnes Cremers 
die in haar masterscriptie Publieksgeschiedenis 
Dienstplicht, doofpot, oorlog en liefde (2013) 
uitgebreid stilstaat bij De schorpioen en zijn 
achtergronden, schrijft: ‘Waar Verbong dit heeft 
toegegeven, vermeldt Schumacher niet.’ En al is 
het op zichzelf geen bewijs van het tegendeel, 
ook tegenover mij ontkent Verbong ooit te 
hebben beweerd dat het om een PR-stunt ging.

Schumachers boek is de voorlopig laatste 
stuiptrekking van de zaak Aernout. Een 
jaar eerder had de toenmalige Minister van 
Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst op 
grond van nieuw onderzoek al officieel afstand 
genomen van de conclusie van de commissie 
Zaaijer, die de vaandrig had gediskwalificeerd 
als praatjesmaker. Ter Horst: ‘Met de kennis die 
nu beschikbaar is over de gebeurtenissen in het 
toenmalige Nederlands-Indië stel ik vast dat de 
heer Aernout belangrijk en nuttig werk heeft 
verricht op het gebied van corruptiebestrijding.’

Schumacher is het niet op alle punten met 
haar eens, maar schrijft aan het slot van zijn 
boek: ‘Na meer dan zestig jaar heeft de minister, 
al dan niet volledig door haar ambtenaren 

ingelicht, met de rehabilitatie van vaandrig 
Robert Aernout echter op waardige wijze een 
streep willen zetten onder een affaire die veel te 
lang heeft geduurd. Het is de familie van harte 
gegund, maar het verleden heeft helaas bewezen 
dat bij het trekken van dergelijke conclusies 
voorzichtigheid geboden blijft. Zeker in de zaak 
Aernout.’

Pikant: het aan Rob Aernout gewijde lemma 
op de online encyclopedie Wikipedia volgt 
braaf de lijn Schumacher. De ‘eindeloze en 
hardnekkige speculaties en complot-theorieën’ 
worden nadrukkelijk naar het rijk der fabelen 
verwezen. Dat lijkt strijdig met een van de 
basisregels van Wikipedia: ‘neutraliteit van de 
inhoud’. Dat onderaan de pagina slechts wordt 
doorverwezen naar publicaties van Schumacher 
en De Boer is veelzeggend. Blijkbaar heeft de 
redactie even zitten dutten.

Klaverjassen
Voordat we definitief verdwalen in deze 

jungle van meningen, aannames en hele en halve 
waarheden, kappen we ons door de dichte 
begroeiing een weg terug naar de film zelf.

De schorpioen gaat op donderdag 13 sep-
tember 1984 in première, net als onder meer 
De versierders van St. Tropez, Streets of Fire, 
Blame It on Rio en Amityville: De bezetene. De 
publiciteit zet in beeld en tekst in op de twee 
hoofdrolspelers. In de advertentie staat, boven 
de hoofden van een gespannen kijkende Peter 
Tuinman en Monique van de Ven, te lezen: ‘Hij 
vecht terug, zij vecht voor hem.’

Het Vrije Volk had in januari van dat jaar al 
een kijkje genomen op de set in het troosteloze 

plaatsje Wimereux in Normandië - stand-in 
voor de Nederlandse kust - waar Loe Wolff 
een kamer huurt in een pension, vlak naast 
de nachtclub waar Anna animeermeisje is. De 

verslaggever dompelt zich verlekkerd onder 
in de druilerige atmosfeer ter plekke. ‘In één 
van de vervallen huizen is de kantine, annex 
kleedkamer, annex wachtruimte ingericht. De 
wachtenden kunnen kiezen: óf de radio aan, 
óf de kachel. De ervaring heeft geleerd, dat 
de stoppen springen wanneer beide apparaten 
tegelijk worden ingeschakeld. De kranten die 

Ben Verbong ten tijde van de première

index
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her en der in de kantine liggen zijn drie dagen 
oud, dus is het klaverjassen geblazen.’

In Indonesië, waar op locatie wordt gedraaid, 
krijgt Verbong een klein voorproefje van 
wat hem later aan negativiteit in Nederland 
te wachten staat. Verbong in Trouw: ‘Nee, 
moeilijkheden met de Indonesische autoriteiten 
hebben we niet gehad, toen we daar aan 
het draaien waren. Frappant was wel dat de 
Nederlandse ambassade in Indonesië elke 
medewerking heeft geweigerd. Die wilden 
kennelijk hun vingers niet branden. We waren 
daar tegelijk met het Nederlands boksteam, dat 
met groot vertoon werd ontvangen. Wij niet, 
en we kregen ook geen enkele hulp.’ Verbong 
nu: ‘Je merkte aan alles, ze wilden dat gewoon 
niet. Dus: ik moest die scripts laten lezen; wat 
wordt er gezegd, wat wordt er beweerd. Als die 
gevoeligheid zo groot is, dan moet daar dus veel 
meer aan de hand zijn.’

Solitaire wezens
In september 1984 is de stemming onder 

de makers uitgelaten, als producenten Chris 
Brouwer en Haig Balian daags voor de première 
kunnen melden dat de internationale rechten 
zijn verkocht aan het Britse Thorn EMI. De 
Telegraaf kopt wat prematuur: ‘De Schorpioen 
bij première wereldsucces’. Verbong komt in 
interviews in kranten en tijdschriften uitvoerig 
aan het woord over zijn film, die niet zozeer 
over een specifiek geval gaat, maar over 
machtsmisbruik in het algemeen.

Vrachtwagenchauffeur Loe Wolff is geen partij 
voor de kongsi van konkelende hoge officieren 
en politici, terwijl Anna het slachtoffer is 

van mannen in het algemeen. Op geopolitiek 
niveau is het al niet anders. De Indonesiërs 
werden onderdrukt door de Nederlanders, 
en in 1956, het jaar waarin het verhaal zich 
afspeelt, maakten de Russen een gewelddadig 
einde aan de Hongaarse opstand. In de film zien 
en horen we op tv en radio de gebeurtenissen 
voorbijkomen, een niet te missen parallel met de 
zogeheten politionele acties van nog geen tien 
jaar daarvoor.

De namen van de personages zijn al evenmin 
specifiek, eerder symbolisch voor hun rol 
in het geheel. In een interview met Plug, het 
tijdschrift van het Cultureel Jongeren Paspoort, 
zegt Verbong hierover: ‘Een wolf is een beest 
dat zich ergens in vastbijt en niet meer loslaat. 
(...) Wissing is de man die de sporen van het 
verleden uitwist. ‘Snijder’ fileert dieren, ‘Kemp’ 
vecht.’ Maar Wolff is niet alleen een lone wolf, 
hij is ook het dier uit de titel, zo legt Verbong in 
De Groene Amsterdammer uit: ‘Schorpioenen 
zijn heel solitaire wezens, ze zijn niet sociaal 
(...). Een schorpioen is ook altijd op de vlucht, 
opereert hoofdzakelijk in het donker, hij slaat 
pas toe als hij wordt aangevallen.’

In Trouw trekt de regisseur de Indonesische 
doofpotaffaire door naar het heden: ‘Wat me 
op het moment het meest bezig houdt, wat me 
steeds weer kwaad maakt, is de passiviteit en 
de inertie van intellectuelen en kunstenaars van 
onze generatie. Hun totale onverschilligheid 
over wat er nu om ons heen gebeurt: corruptie, 
fraude, machtsmisbruik. Ja, inderdaad het 
Ik-tijdperk. Daar wilde ik met deze film op 
reageren. De film gaat over het geweld dat 
vandaag gebeurt, al speelt ie in 1956 en grijpt ie 
terug op de periode 1947-49.’

Uit het interview blijkt verder dat Indonesië 
pas in versie drie van het scenario een plaats 
kreeg. Waarmee nog eens wordt onderstreept 
dat de film niet gaat over de naoorlogse 
koloniale periode per se, maar over daders en 
slachtoffers, Goed en Kwaad, thematiek die van 
alle tijden is.

index

Verbong en Theo van de Sande op de set van 
De schorpioen in Indonesië
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Tegelse cineast
De verwachtingen na het nationale én 

internationale succes van Verbongs Het meisje 
met het rode haar zijn hooggespannen. Een deel 
van de pers is enthousiast. Peter Slavenburg 
van Het Vrije Volk noemt de film ‘subliem’ 
en prijst met name het camerawerk van Theo 
van de Sande: ‘Zijn idee om neon als basislicht 
te gebruiken is geniaal: de koele, kille en 
vaak donkere beelden zeggen meer over de 
omstandigheden waarin Loe Wolff verkeert dan 
een half dozijn tekstschrijvers hadden kunnen 
bedenken.’ Peter van Bueren sluit zich daar in 
De Volkskrant bij aan. Ook voor hem is het 
aandeel van ‘grootmeester-cameraman’ Van de 
Sande essentieel voor het geheel van de film. 
Van Bueren gaat in op de Indonesische subplot, 
maar vindt deze van ondergeschikt belang. ‘Het 

filmdrama was in essentie hetzelfde gebleven 
wanneer die hele Indonesische achtergrond 
achterwege was gebleven.’ Daarentegen betreurt 
Joyce Roodnat in NRC Handelsblad dat de 
Indonesië-episode al snel weer wordt ingeruild 
voor het Loe Wolff-verhaal. ‘De in Indonesië 
voorgevallen intriges en moorden waarover hij 
leest, krijgt het publiek fragmentarisch te zien 
in flashbacks. De gebeurtenissen voltrekken 
zich aan boeiende figuren, zijn zeer apart van 
spanningsboog en sfeer en spreken tot de 
verbeelding. Maar helaas. We moeten terug naar 
Loe Wolff en zijn kleurloze ellende, want de 
‘Affaire Aernout’ is niet het onderwerp van de 
film.’

Hoe het oordeel ook uitvalt, vrijwel alle 
recensenten zijn het erover eens dat Verbong 
- mede dankzij cameraman Theo van de Sande 

- een fraai werkstuk heeft afgeleverd, dat nog 
iets te melden heeft ook. Om met W. Wielek-
Berg van Trouw te spreken: ‘Als het een mis-
lukking is, is het een mislukking op niveau.’ 
Het Limburghs Dagblad herinnert de lezer 
er bovendien aan dat de regisseur uit de eigen 
regio afkomstig is: ‘Nieuwe film van Tegelse 
cineast’ staat er trots boven de recensie die de 
film omschrijft als ‘van het begin tot het eind 
spannend en interessant.’

Het communistische dagblad De Waarheid is 
daarentegen uitgesproken negatief over de film, 
waarvan alleen al de ronkende voorpubliciteit 
recensent Mark-Paul Meyer in het verkeerde 
keelgat is geschoten. ‘Haast niemand heeft 
de film gezien en iedereen meent nu al dat 
De schorpioen een meesterwerk is.’ Over het 
camerawerk verschilt Meyer drastisch van 
mening met zijn collega’s: ‘te overdadig’. En 
over de historische achtergrond: ‘Ik heb dikwijls 
een enorme distantie gevoeld, zo zeer dat die 
hele corruptie-problematiek mij eigenlijk onver-
schillig liet.’ Frank Zaagsma noteert in Het 
Parool een vergelijkbare bedenking: ‘Voor een 
politieke thriller over een affaire van zo’n dertig 
jaar geleden, heeft Verbong zich zo omzichtig 
opgesteld dat je bijna gaat geloven dat de Indo-
nesische kwestie nog steeds omgeven is met 
taboes.

Groene film
Peter van Bueren van De Volkskrant vond 

de vermenging van fictie en historische 
werkelijkheid niet goed uit de verf komen en 
speculeerde: ‘De constructie van het scenario is 
(...) op z’n minst niet perfect en dat zou wel eens 
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een element kunnen zijn dat een bioscoopsucces 
van De schorpioen in de weg gaat staan.’

De film trok inderdaad minder bezoekers dan 
de kleine 600.000 voor Het meisje met het rode 
haar, zo’n 240.000 volgens Verbong zelf. Met 
een brede grijns: ‘Piet Ruivenkamp, filmcriticus 
van de Haagsche Courant, zei tegen mij: 
“Meneer Verbong, dit is een groene film - met 
groen licht gemaakt, bedoelde ‘ie - en groene 
films, die lopen niet.” Dan, serieuzer: ‘Mensen 
willen winnaars zien, zich met winnaars 
kunnen identificeren. En in dit geval waren wij 
Nederlanders dader én verliezer.’

Nog steeds is hij van mening dat de media het 
onderwerp hebben laten liggen. ‘Als het zeg 
maar een schandaal was geworden, hadden de 
mensen willen zien wat er beweerd wordt in de 
film. Want die baseert zich echt op feiten. Kijk, 
iedere film moet een raakpunt hebben met het 
publiek van dat moment. Ik heb net Toen ik je 
zag gedraaid, naar het boek van Isa Hoes. Isa is 
natuurlijk populair en Anthonie Kamerling nog 
steeds een soort icoon, maar wat er aangeroerd 
wordt, is dat je aan die publieke aandacht ten 
onder kan gaan. Daar steek ik dus op in. Het 
meisje met het rode haar ging niet alleen over 
de oorlog, maar vooral over de positie van de 
vrouw en dat haakte weer aan bij Dolle Mina.

Die brug naar de actualiteit moet je heel direct 
kunnen maken bij een historische film. Bij 
De schorpioen kon die alleen gemaakt worden 
wanneer de pers het belang had gezien van 
wat de film naar voren bracht. Dat deed dus 
niemand. Ouwe meuk, dachten ze. Dat ze daar 
geen gelijk in hebben gekregen, daar ben ik 
natuurlijk wel een beetje blij mee.’

Gezeik of rechtszaken
Verbong, die zich had voorgenomen drie 

films te maken met historische Nederlandse 
gebeurtenissen als uitgangspunt, wilde na 
De schorpioen aan de slag met De prins-
gemaal, over prins Hendrik, de echtgenoot 
van koningin Wilhelmina. In 1989, drie jaar 
na de aankondiging van het project, kopte de 
Volkskrant ‘Angst voor Oranje fnuikt film 
Verbong’. Financiers en omroepen durfden 
hun vingers niet aan het ‘hete’ onderwerp 
te branden, aldus de regisseur, waarop het 
samen met Willem Jan Otten geschreven script 
voorgoed op de plank belandde. Verbong nu: 
‘Toen dat allemaal niet doorging, dacht ik: ik 
ga het maar ‘s wat rustiger aan doen, want ik 
heb iedere keer gezeik of rechtszaken.’ Die 
koerswijziging betaalde zich aanvankelijk uit 
met respectabele bezoekcijfers voor De kassière 
(1989) en De onfatsoenlijke vrouw (1991). De 
thriller De flat (1994) flopte in Nederland, maar 
werd wel aan 21 landen verkocht. In de tweede 
helft van de jaren 90 verlegde Verbong zijn 
werkterrein naar Duitsland, waar de televisie 
zijn voornaamste werkgever werd en hij nog 
zeven bioscoopfilms maakte. Trots is hij op het 
drieluik Honigfrauen uit 2017, waarin tijdens 
het vakantie-uitje van twee Oost-Duitse zusjes 
anno 1986 de tegenstelling tussen Oost en West 
op scherp komt te staan. Een poging de serie 
bij een Nederlandse omroep onder te brengen, 
strandde. Verbong: ‘Jammer dat zo’n mooi 
politiek drama, verhuld als een liefdesverhaal 
tussen jonge mensen, niet wordt opgepikt. Als 
je die serie ziet, begrijp je het bestaan van de 
AFD (het rechts-extremistische Alternative für 

Deutschland-pvt), begrijp je waarom die mensen 
zich minder voelen en hun zelfrespect zijn 
kwijtgeraakt bij de Duitse eenwording.’

Toen ik je zag, Verbongs eerste Nederlandse 
speelfilm in bijna dertig jaar, wordt februari 
2023 in de bioscopen verwacht.

De hierboven genoemde bronnen Dienstplicht, 
doofpot, oorlog en liefde (Masterscriptie 
Publieksgeschiedenis, Agnes Cremer, 2013) 
en De zaak Aernout (Peter Schumacher mmv 
Gerard de Boer, Aspekt, 2009) zijn integraal op 
internet te vinden.

Met dank aan Ben Verbong en Egbert Barten
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De eerste verplicht te vertonen korte films 
die volgden op het ToBis Hollandsch Nieuws 
(dat sinds januari 1941 tot een verplicht 
te vertonen programmaonderdeel was 
aangewezen; het UFA-journaal volgde op 24 
juli 1942) waren de in opdracht van het DVK 
geproduceerde ‘shorts’ Met Duitschland voor 
een nieuw Europa!, Met Duitschland voor een 
vrij Nederland, Met Duitschland tegen het 
kapitalisme, Een nieuwe tijd breekt baan en 
Werk en Winst-actie.

De voorzitter van de Bioscoopbond, H.M. 
van Triet, stuurde de exploitanten op 7 januari 
1942 circulaire nummer 3: ‘Bij beschikking van 
den Secretaris-Generaal van het Departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten is voor 
verplichte vertooning aangewezen de film De 
nieuwe tijd breekt baan, lengte 409 meter. Deze 
film moet in onmiddellijke aansluiting op het 
ToBis Hollandsch Nieuws nummer 2, welk 
journaal vanaf Vrijdag 9 Januari aanstaande gaat 
rouleeren, worden vertoond.’

De nieuwe voorzitter van de Nederlandse 

Bioscoopbond Jan Teunissen, opvolger 
van Van Triet, ondertekende op 28 januari 
1942 circulaire nummer 18 ‘voor de leden-
bioscoophouders’: ‘In opdracht van de 

Film en Bioscoop in 
Nederland onder
Duitse Dictatuur

deel
 2 (v

an 2
)
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Duitsche autoriteiten is voor verplichte 
vertooning aangewezen de film Germaansche 
Vrijwilligers in de Waffen-SS, lengte 720 meter. 
Deze film moet in onmiddellijke aansluiting 
op het ToBis Hollandsch Nieuws nummer 
5, welk journaal vanaf Vrijdag 30 Januari 
aanstaande gaat rouleeren, worden vertoond. 
Wij vestigen er nogmaals nadrukkelijk Uw 
aandacht op, dat voor de film Germaansche 
Vrijwilligers in de Waffen-SS geenerlei reclame 
mag worden gemaakt. Ook mag deze film niet 
in de programma-aankondigingen worden 
opgenomen.’

Draaide Veit Harlans beruchte Jud Süss vanaf 
eind januari 1941 publicitair ondersteund door 
uitvoerige krantenrecensies, raambiljetten 
en dagbladadvertenties nog ‘gewoon’ in de 
bioscopen, de Staatscourant van 28 augustus 
1941 publiceerde besluit nummer 1 van de 
secretaris-generaal van het DVK van 22 augustus 
1941, ter uitvoering van het besluit van 9 juli 
1941 betreffende het verplicht stellen van de 
vertoning van ‘bepaalde’ films:

Artikel 1
De Secretaris-Generaal van het Departement 

van Volksvoorlichting en Kunsten verplicht 
alle ondernemers van bioscopen in Nederland 
in het tijdvak van Vrijdag 22 Augustus 1941 tot 
en met Donderdag 30 April 1942, volgens een 
door den Nederlandschen Bioscoopbond - na 
instelling van het Filmgilde door het Filmgilde 
- op te stellen plan, in openbare voorstelling de 
volgende film te vertoonen: De eeuwige Jood 
(Der ewige Jude), in Nederland voor openbare 
vertooning toegelaten onder nummer I 931.

Artikel 2
De Secretaris-Generaal voornoemd kan in 

bepaalde gevallen van de in het vorige artikel 
genoemde verplichting ontheffing verleenen.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op den dag zijner 

afkondiging.

De eeuwige Jood, door ‘filmminister ‘Joseph 
Goebbels ‘staatspolitiek en artistiek waardevol’ 
geacht, kwam veertig weken ná de première in 
Duitsland in de Nederlandse bioscopen. Terwijl 
de antisemitische speelfilms Jud Süss en Die 
Rothschilds hier vrij kort na de eerste Duitse 

voorstellingen gingen lopen. Voor de reden van 
die vertraging zijn achteraf een aantal redenen te 
bedenken.

Uit ervaring met het Duitse publiek wist men 
dat de ‘impact’ van de pseudo-documentaire, 
die volgens de nazi’s het Jodendom toonde 
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‘zoals het werkelijk is’, zoveel sterker was dan 
bij quasi neutrale ‘kostuumfilms’ als Jud Süss en 
Die Rothschilds. De eeuwige Jood vormde door 
de wrede rituele slachtscènes, de mensonterende 
beelden uit Poolse getto’s en het ophitsende 
commentaar een ware ‘Nervenprobe’. Een cine-
matografische voorbereiding op en legitimatie 
van de vernietiging van joden. Dat kon dus wel 
eens verkeerd uitpakken. Tijdens de Februari-
staking ontstond in 1941 bijvoorbeeld openlijk 
massaal verzet tegen de Jodenvervolging. 
Misschien verwachtte de bezetter oproer in de 
bioscopen tijdens vertoning van De eeuwige 
jood, met als gevolg opnieuw op grote schaal 
anti-Duitse manifestaties.

Een verklaring voor het late roulement zou 
ook kunnen zijn dat er een Nederlandse versie 
van moest worden gemaakt. 
Voor het aantonen van de raciale 
laagheid van joden kon niet 
worden volstaan met Nederlandse 
voettitels in het beeld. In een 
tijd zonder digitale audiovisuele 
technieken was nasynchronisatie 
een nogal tijdrovend karwei. Een 
ander aspect is dat er voor de film, 
met vijf kopieën uitgebracht, een 
strak draaischema moest worden 
opgesteld.

Toegegeven, het zijn gissingen. 
De ware reden voor het late 
uitbrengen van De eeuwige Jood 
in Nederland is niet gemakkelijk 
meer te achterhalen. Zeker is dat 
joden zelf niet in de bioscoop 
hebben kunnen vaststellen wat 

regisseur Fritz Hippler voor smerigs had mede 
te delen in De eeuwige Jood. Als ze dat toen 
al hebben willen weten. Vanaf week 1 van 
1941 werd joden, zoals bekend, de toegang tot 
bioscopen ontzegd.

In 1941 bracht de combinatie UFA/ToBis 
hier 82 Duitse films uit. Centra Film deed met 
permissie in sprookjesfilms; Odeon (waarover 
Van Triet weer de scepter zwaaide) had een 
paar Transit-films in de aanbieding en Aafa 
distribueerde vrijgegeven Vlaamse speelfilms van 
vóór 1940 De Witte, Janssens tegen Peeters, Met 
den helm geboren en Janssens en Peeters dikke 
vrienden. In 1941 waren de populairste films 
van UFA: Der Gasmann, Das Herz der Königin, 
Der Postmeister, Kora Terry, Rosen in Tirol, 

Jud Süss, Nanette, Wunsch konzert, U-Boote 
westwärts en ...reitet für Deutschland. ToBis 
deed goede zaken met Operette, Hauptsache 
glücklich, Jugend, Der ungetreue Eckehart, 
Traummusik, Ihr Privatsekretär, Herz modern 
möbliert, Kampfgeschmader Lützow en So 
gefällst du mir.

In 1942 haalden, van de films die in dat jaar 
werden uitgebracht, Quax der Bruchpilot (de 
Duitse versie van George Formby’s It’s in the 
Air), Die grosse Liebe en Wiener Blut de hoogste 
recettes. Naar de De eeuwige Jood, volgens de 
Duitsers een ‘politischen Aufklärungsfilm’, keek 
het publiek daarentegen niet om, ondanks (of 
misschien juist door) een aantal breedvoerige 
besprekingen in de gelijkgeschakelde dagbladen 
en een buitengewoon eng affiche.

Het Nieuwsblad van het Noorden 
van 4 oktober 1941 liet al in de 
eerste zin van de recensie weten dat 
het hier een verplicht te vertonen 
film betrof. Een dappere ‘slip of 
the pen’, want de leider van het 
Filmgilde c.q. de overgenomen 
Bioscoopbond liet pers en 
exploitanten weten dat in publicaties 
niet tot uitdrukking mocht worden 
gebracht ‘dat de vertooning van de 
onderwerpelijke film verplicht is’.

Het Nieuwsblad vervolgde: ‘Zij 
werd voornamelijk opgenomen in 
de ghetto’s in Polen, kort nadat de 
Duitschers dit land hadden bezet, en 
is samengesteld door Fritz Hippler 
naar een idee van dr. E. Taubert. In 
de inleiding, die Hippler bij de film 
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schreef, verklaarde hij onder meer dat de Joden 
niet dargestellt worden, zij toonen zichzelf 
zooals ze zijn. “Geen enkel beeld is in deze 
film opzettelijk, geen enkele Jood werd tot een 
bepaalde handeling of houding gedwongen. 
Aanleiding tot het componeeren van deze film 
was het feit dat wij met de onderwerping van 
Polen meteen in het bezit kwamen van alle 
bekende Joodsche ghetto’s en schuilplaatsen, 
waaruit in hoofdzaak het Jodendom van Europa 
voor een groot deel van de rest van de wereld 
wordt gerecruteerd.”

‘De film Der ewige Jude was een vervolg op 
de gelijknamige tentoonstelling die in 1937 
door Duitsland trok. De titel verwijst naar de 
legende van de wandelende jood, schoenmaker 
Ahasverus, die door Jezus werd veroordeeld tot 
onsterfelijkheid en eeuwig ronddolen.

De eeuwige Jood was niet populair bij het 
Nederlandse publiek en al evenmin bij de 
bioscoopexploitanten. Er moest vijfenzeventig 
gulden aan filmhuur voor worden betaald en 
de verplichte vertoning betekende, door de 
geringe belangstelling van het publiek, flinke 
inkomstenderving. Bioscopen draaiden de film 
soms met nog geen tien man in de zaal.

In Die geheimen Lageberichte des 
Sicherheitsdienstes der SS werd terecht 
opgemerkt dat alleen het politiek actieve deel 
van de bevolking de film kwam bekijken en 
dat het typische bioscooppubliek grotendeels 
wegbleef. In een anoniem verslag van eind 1943, 
dat zich in het Centraal Archief Bijzondere 
Rechtspleging van het Ministerie van Justitie 
in Den Haag bevindt, staat dat niet alleen 
Nederlanders verstek lieten gaan maar dat zelfs 

Duitse soldaten weigerden halve entreeprijzen 
te betalen voor wat zij kernachtig noemden: 
‘Propagandascheisse!’

Boekillustrator Hans Borrebach maakte voor 
De eeuwige Jood een ronduit afstotelijk affiche, 
een bij Van der Drift in Delft in een oplage van 
duizend stuks gedrukt reclamebiljet met daarop 
een griezelige ‘joodse rattentronie’ die menigeen 
de lust ontnam de film te gaan zien. Je zou bijna 
zeggen: een subtiele verzetsdaad van Borrebach. 
Niet iedereen wilde dat echter, nadat de bezetter 
was verjaagd, beamen.

Speelfilms en ‘documentaires’ waarin de joden 
werden vereenzelvigd met alles wat ziek en 
verdorven is, konden hier over het algemeen 
niet rekenen op veel bezoekers. In Duitsland 
lag dat anders. Daar wordt Jud Süss, waarin het 
racistische een ‘esthetische’ vorm had gekregen, 
in recente studies beschouwd als de meest 
succesrijke propagandafilm van het Derde Rijk. 
Geraffineerd kreeg het publiek voorgeschoteld 
hoe joodse mannen seksbelust op jonge ‘arische’ 
vrouwen aasden en hoe gluiperig en werkschuw 
ze eigenlijk waren. Geldwolven met haakneus, 

erger dan ratten.
Door de onophoudelijke anti joodse 

propaganda raakten velen in de bezette 
gebieden, ook al hadden ze de films niet gezien, 
er in toenemende mate van overtuigd dat hen 
mogelijk iets ontging. Misschien zou ergens toch 
wel zoiets als ‘een joods vraagstuk’ bestaan, of 
minstens ‘een joodse kwestie’.

Het roulement van verplichte propagandafilms 
werd geregeld door de afdeling Filmzaken van 
het DVK, die onder leiding stond van Albert J. 
Richel. Een vastgesteld roulatieschema moest 
worden aangehouden. Dat gold onder meer 
voor Der ewige Jude en Feldzug im Westen, 
waarvan men in 1941 en 1942, toen de schaarste 
aan filmmateriaal nog niet zo ernstig was, vijf 
kopieën per titel liet uitgaan.

Alle gewone, dat wil zeggen de niet politieke 
en zogenaamd ‘vrije’ c.q. onverplichte Duitse 
films kwamen hoofdzakelijk van UFA/ToBis 
in Amsterdam. Dat kantoor bepaalde in welke 
bioscoop de films konden worden ingezet om 
er het meeste publiek mee te bereiken. Tussen 
UFA/ToBis en de bioscopen bestonden ‘meer 
jaren overeenkomsten’, wurgcontracten eigenlijk 
waaraan exploitanten geen enkel recht konden 
ontlenen. Ze hadden slechts plichten.

De bioscopen moesten drie jaar lang álles 
wat UFA/ToBis aanbood uitbrengen, de term 
‘verplichte film’ was volstrekt overbodig, 
weigeren een aangewezen film te draaien deed 
geen bioscoopeigenaar. Alle Duitse hoofdfilms 
waren op die manier verplicht, de bioscopen 
zaten er aan vast, ze hadden geen zeggenschap 
over de programmering en waren geen baas in 
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eigen huis.
Voor De eeuwige Jood, de meest virulente 

racistische en xenofobe film uit de geschiedenis 
stelde het nationaalsocialistische ‘ministerie’ 
DVK een afzonderlijk draaischema op. 
Controleurs gingen na of de bioscopen De 
eeuwige Jood wel ordentelijk projecteerden. In 
de week van 3 tot en met 9 oktober 1941 draaide 
de film in Alhambra in Amsterdam, City in 
Den Haag, Capitol in Rotterdam, Rembrandt 
in Arnhem en de Concertgebouw-bioscoop in 
‘s-Hertogenbosch.

De eeuwige Jood werd op 23 april 1942 
ingezet in De Schinkel in Purmerend, Rex in 
Vaals, Grand in Ubach over Worms en Luxor 
in Doetinchem. Daarna zou De eeuwige Jood 
nog tot en met 10 juni 1942 in vijfentwintig 
kleine bioscopen moeten worden vertoond. 
Hoewel het DVK de verordening daartoe op 
30 maart 1942 al had laten uitgaan, kregen 
de bioscoophouders een op 22 april 1942 
gedateerd schrijven waarin stond dat de film 
De eeuwige Jood na donderdag 30 april 1942 
‘niet langer verplichtend’ was. Het DVK voegde 
daar geruststellend aan toe dat de bioscopen 
na die datum de film wél vrijwillig konden 
vertonen. De eeuwige Jood is in ruim honderd 
Nederlandse bioscopen te zien geweest, na de 
‘vervaldatum’ 30 april 1942, voor zover nog is na 
te gaan, nergens meer.

Het vaste draaischema voor verplichte films 
negeerden de bioscopen voorzichtig als het 
om bijwerkfilms ging. Volgens een mededeling 
in Film en Kultuur van het Filmgilde wisten 
kennelijk niet alle bioscopen goed raad met 

het roulatieschema. Nummer 1 van de eerste-
weeklijst stuurde de film na een week naar de 
nummer 1 van de tweede-weeklijst, enzovoorts. 
Dat gold voor nummer 2 van de eerste-week-
lijst, nummer 3, nummer 4, tot nummer 25 toe. 
Dat systeem werkte in de praktijk niet.

Film en Kultuur nummer 9 van 1944: ‘Nog 
altijd blijken er ondernemers te zijn, die niet 

weten, dat de rouleering van voor verplichte 
vertooning aangewezen films, wordt verzorgd 
door het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten, afdeeling Filmzaken, Prinsessegracht 
21 te ‘s-Gravenhage. Zoodat het herhaaldelijk 

gebeurt, dat zij zich met klachten, betreffende 
het niet ontvangen dezer films, tot het Filmgilde 
wenden. Ook komt het dikwijls voor, dat van 
de niet - of te late - ontvangst van zulke films in 
het geheel geen, of wel zeer laat aangifte wordt 
gedaan.

‘Om deze redenen wordt er hier nog eens 
speciaal de aandacht op gevestigd, dat men 
zich aangaande beschadiging, niet - of te late 
- ontvangst van verplichte films of verloren 
gegane doorzendadviezen onmiddellijk, per 
telefoon of telegram, in verbinding hoort 
te stellen met het Hoofd van de Afdeeling 
Filmzaken van genoemd Departement, telefoon 
nummer 180130. Hoewel hiertoe tot heden 
niet werd overgegaan, wordt thans ernstig 
overwogen hen, die oorzaak zijn van het niet 
vertoonen eener verplicht gestelde film, in het 
vervolg door oplegging van een boete te straffen. 
Men zij dus gewaarschuwd!’

Om de haverklap werden 
bioscoopexploitanten vanuit Den Haag in 
gezwollen nationaalsocialistisch taalgebruik 
schriftelijk gewaarschuwd. Daar bleef het bij, uit 
onmacht werd even een keel opgezet, er werd 
verder geen actie ondernomen. Soms was er 
aan de kant van het bioscooppersoneel sprake 
van een recalcitrante houding. NSB-voorman 
Mussert, die begin april 1943 in de hal van de 
Rembrandt-bioscoop aan de Oude Gracht in 
Utrecht door een quasi onnozele suppoost 
om zijn kaartje werd gevraagd, beklaagde zich 
daarover bij Filmgilde-leider Teunissen.

Die liet op 17 april 1943 circulaire nummer 36 
uit gaan voor de leden: ‘Ik vestig Uw aandacht 
er op, dat de Leider van het Nederlandse Volk te 
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allen tijde toegang heeft tot alle filmtheaters in 
Nederland, vanzelfsprekend zonder voorzien te 
zijn van een toegangsbewijs.’

Het Filmgilde bestierde alles in het 
film- en bioscoopbedrijf. Wim Kubbenga, 
‘Hoofdambtenaar 2de klasse’ van de Neder-
landsche Kultuurkamer en bestuurder van 
de vakgroepen Filmtheaters en Film-verhuur 
van het Filmgilde, bestookte bioscoop-

directies permanent met circulaires over 
NSB-projectieplaatjes als: ‘Steunt als goede 
Nederlanders Mussert in zijn zwaren strijd. Juist 
nu!’, ‘Met Mussert voor een nieuw Nederland 
in een nieuw Europa’ en: ‘De toekomst van 
Nederland. Een brochure van Mussert’. 
Wim Kubbenga mopperde op 30 oktober 
1942 in circulaire nummer 166: ‘Wellicht ten 
overvloede vestig ik hierbij nog Uwe aandacht 
op het bepaalde bij circulaire 
nummer 104, d.d. 3 Juli 
1942, hierop neerkomende, 
dat de politieke plaatjes 
gelijkelijk verdeeld tussen 
de overige diapositieven 
vertoond moeten worden 
en als eerste noch als laatste 
mogen worden ingezet.’

Hier wordt, met uw 
welnemen, een sprong 
voorwaarts gemaakt van 
bijna een halve eeuw. 
Begin juni 1990 bereikte 
schrijver dezes via uitgeverij 
De Arbeiderspers een 
éénregelige brief: ‘Graag zou 
ik met u een gesprek willen 
hebben over het boek De 
bioscoop in de oorlog en 
ik stel het op prijs daarvoor een afspraak met 
u te maken.’ Afzender: bovengenoemde Wim 
Kubbenga.

Ik ontmoette in Amsterdam een alleen-
wonende drieënzeventigjarige slanke welbe-
spraakte man die in zijn jonge jaren ‘een knappe 
vent’ moet zijn geweest. Er was thee en er 

waren stroopwafels, ‘een Joodse lekkernij’ 
voegde de gastheer er aan toe. Kubbenga: ‘U 
schreef een gemoedelijk boek, De bioscoop 
in de oorlog. Alleen is het jammer dat ik er 
in wordt genoemd. Al jaren werkte ik bij de 
Bioscoopbond en in het begin van de oorlog 
ging ik met al het personeel over naar het 
Filmgilde van de Kultuurkamer. Ik voel me niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van die door 

mij namens die Kultuurkamer ondertekende 
circulaires. Een onbeduidende bediende belast 
met schrijfwerk, dat was mijn functie daar.’

De ex-Kultuurkamerklerk omschreef zijn 
Haagse werkplek aan het Koningin Mariaplein 
als ‘een kermis’. Hij zag Jan Teunissen een 
keer achter zijn bureau met een dienstpistool 

Jan Teunissen (L) en Wim Kubbenga maart 1943

index
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jongleren en riep: ‘Jan, ben je belazerd? Doe dat 
ding weg, je maakt nog brokken!’ Teunissen was 
volgens Kubbenga in wezen ‘een flapdrol’, in 
tegenstelling tot Albert Richel die hij ‘een kreng’ 
noemde. Kubbenga: ‘Ik heb Miedema en andere 
bioscoopboeren nog geholpen aan Ausweisen. 
De Wijs, met wie ik een kantoor deelde, had die 
ergens uit een la gejat.’

Tot aan zijn dood in 1997 heb ik Wim 
Kubbenga regelmatig bezocht. Hij vertelde 
honderduit over zijn tijd bij de Kultuur-
kamer, zette de paraafjes van twaalf Kultuur-
kamercollega’s op een rij zodat ik alsnog kon 
nagaan van wie memo’s en verordeningen 
afkomstig waren. Na de bevrijding nam de 
Bioscoopbond hem niet meer in dienst: ‘Veel 
mensen die er zaten waren fout geweest. Maar 
ik kwam er niet meer in, ik wist teveel.’ Op een 
gegeven moment overhandigde Kubbenga me 
vier dikke dossiermappen: ‘Neem alsjeblieft 
mee, die rommel.’ Die rommel bleek uit een 
gedeelte van het Kultuurkamerarchief te be-
staan. Begin 1945 had hij, uit historisch besef, 
successievelijk wat documenten mee naar huis 
genomen. Zoals hij het zei: ‘Voor je weet maar 
nooit.’

Terug naar de bezettingsjaren, terug naar de 
leider van het Filmgilde Jan Teunissen. Die had 
schriftelijk al vaker laten weten ontstemd te 
zijn over het ijltempo waarin reclameplaatjes 
in bioscopen over het doek gingen. Teunissen 
sommeerde op 19 maart 1942 in circulaire 
nummer 43 van het Filmgilde: ‘Teneinde 
moeilijkheden voor de exploitanten te voor-
komen wijs ik er met nadruk op, dat zij er op 

hebben toe te zien, dat de vertooningsduur van 
de betrokken plaatjes zoodanig is, dat iedere 
bezoeker de gelegenheid heeft rustig en volledig 
van het geprojecteerde plaatje kennis te nemen.’

Tijdens zijn verblijf in de Strafgevangenis 
in Scheveningen maakte Teunissen zich in 
november 1945 nóg druk over die plaatjes. 
In een verhoor zei hij: ‘Ik kan mij herinneren 
dat ik Van den Bergh eenmaal bij mij heb 
ontboden, omdat hij verantwoordelijk was 
voor het vertonen van een reclameplaatje met 
het opschrift: ‘Laat-ie fijn zijn!’ Dit plaatje was 
in een bioscoop vertoond onmiddellijk achter 
het journaal, dat bestond uit een film van de 
begrafenis van Generalkommissar Schmidt. Eén 
en ander getuigde niet van fijngevoeligheid.’ 

Het ToBis Hollandsch Nieuws nummer 27 
van 1943 bevatte de onderdelen In Memoriam 
Generalkommissar z.b. V. Fritz Schmidt, De 
rouwdienst in Den Haag en De plechtige 
bijzetting in München. Ergens in Nederland 
heeft een operateur begin juli 1943, na deze 
verfilmde uitvaartplechtigheden, de tekst: ‘Laat-
ie fijn zijn!’ geprojecteerd. Dat de Haagsche Post 
van 3 juli 1943 een kort bericht over de dood 
van Schmidt ironisch besloot met: ‘Zijn leven is 
strijd geweest. Hij ruste in vrede’ ontsnapte aan 
de censuur.

Bioscoopdirecties konden geen kant op, er 
waren geen mogelijkheden onder de steeds 
benepen wordende voorschriften uit te komen. 
Het publiek moest worden voorgezet wat de 
Duitsers wilden. Wie er als exploitant niet 
aan wenste mee te doen, had er bij wijze van 
spreken alleen aan kunnen ontsnappen door zijn 
bioscoop in brand te steken of zijn aanmelding 

bij de Kultuurkamer c.q. het Filmgilde te 
herroepen. Waarna men niet langer in het bedrijf 
werkzaam kon zijn. De Amsterdammer Piet 
Ooms, tijdens de bezetting bij UFA/ToBis in 
Amsterdam werkzaam als vertegenwoordiger en 
‘booker’, heeft bevriende bioscoopexploitanten 
wel eens vrij kunnen stellen van vertoning 
van antisemitische hoofdfilms en korte en 
propagandafilms. Op het UFA/ToBis-kantoor 
knoeiden Ooms en een zekere mevrouw 
Schuitemaker daartoe met de roulatieschema’s.

Op grote schaal zal dit niet zijn gebeurd 
want er werd via de Opsporingsdienst 
van de Nederlandse Kultuurkamer streng 
gecontroleerd. Desalniettemin: de directie van 
de Munt-bioscoop in Enkhuizen schreef op 12 
juni 1945 ten gunste van Piet Ooms: ‘Genoemde 
Heer Ooms heeft mij gedurende de Duitsche 
bezetting met raad en daad terzijde gestaan, om 
het vertonen van propagandafilms te saboteren. 
De films met politieke inslag werden door 
hem steeds door amusementsfilms vervangen. 
De Heer Ooms heeft zelfs bevestigingen voor 
politieke tendenz-films uit het archief gelicht 
en vernietigd, tevens de noteringen in de 
boeken uitgestuft, waardoor bijvoorbeeld een 
film als Heimkehr, die driemaal voor mij heeft 
ingestaan, nooit in Enkhuizen ter vertoning 
werd gebracht.’

Toegegeven, als het klopt heeft Ooms 
als werknemer van UFA/ToBis in stilte 
niet onbelangrijk verzetswerk verricht. De 
meerderheid in de bioscoopbranche schikte 
zich gedwee naar de grillen van de bezetter. 
Verplichte journaals en dito bijwerk, films als 
Der ewige Jude, Die Rothschilds, Ich klage an, 
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Heimkehr en Jud Süss en militante 
hoofdnummers als Feldzug im 
Osten en Sieg im Westen, ze waren 
allemaal keurig in de bioscopen te 
zien: ‘Bespreek tijdig Uw plaatsen om 
teleurstelling te voorkomen!’

Het behoorde tot de uitvoering van de 
richtlijnen die het Rijkscommissariaat 
in Den Haag van de nazitop in Berlijn 
ontving, het was allemaal onderdeel van 
de plannen die het Grootduitse Rijk 
met Nederland had: het in cultureel 
en politiek opzicht heropvoeden van 
de bevolking, waarin het Germaanse 
bewustzijn moest worden opgewekt. 
Seyss-Inquart, die op de verjaardag van 
de Führer op 20 april 1941 bevorderd 
werd tot SS-Obergruppenführer, moest 
Nederland eerst maar eens omvormen, 
daarna zou Hitler wel zien.

In het verlengde van deze 
hersenspinsels stonden de 
verordeningen, besluiten, 
circulaires en voorschriften van het 
Rijkscommissariaat, het DVK en 
het Filmgilde van de Kultuurkamer 
waarmee die doelstelling binnen 
het film- en bioscoopbedrijf werd 
nagestreefd. De lijst verplicht te 
vertonen korte en lange films is 
gevarieerd en omvangrijk. Een ieder die 
tijdens de oorlog met enige regelmaat 
naar de bioscoop ging zal het gehele 
nationaalsocialistische repertoire 
hebben gezien.

Henk W. Hagenberg, stafmedewerker 

van de Bioscoopbond, iemand die 
daar in oorlogstijd ‘in het geheim veel 
goeds deed’ volgens diezelfde Bond, 
vertelde me op 2 maart 1989: ‘Het 
publiek kwam maar wat graag naar de 
bioscoop. Alle zalen zaten driemaal 
per dag vol. De mensen bleven maar 
komen, er werden dagen van tevoren 
kaartjes besteld. Er bestond zelfs 
zwarte handel in kaartjes voor de 
zaterdagavond. Daar werd de dubbele 
prijs voor betaald.’

Judith F. L. Herzberg: ‘Zou het soms 
gevaarlijk zijn geweest in de oorlog 
niet naar de bioscoop te gaan?’

Ja opa, laat verder maar, ik ga 
Netflixen!

Thomas Leeflang
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‘Het is mij een behoefte, mijn verwondering 
te uiten over het feit, dat klaarblijkelijk de 
Centrale Keuringsraad de film […] welke thans 
bij Tuschinski gedraaid wordt, heeft goedgekeurd.’ 
Fritz Langs M: Eine Stadt sucht einen Mörder 
zorgde in Nederland voor laaiende enthousiaste én 
geschokte reacties.

Door Barend de Voogd

Tegenwoordig wordt de film die Lang in 
1931 naar een scenario van Thea von Harbou 
maakte beschouwd als een meesterwerk. De 
psychologische thriller waarin zowel politie als 
onderwereld jacht maken op een pathologische 
kindermoordenaar maakte een wereldster van 
Peter Lorre. Aan de film – de op een na laatste 
van Langs’ expressionistische Duitse periode 
en misschien wel een van de eerste serial killer 
movies – is tot op de dag van vandaag van alles 
te ontdekken en op te merken. Ik beperk me tot 
de eerste reacties in Nederland, waar de film op 

vrijdag 16 oktober 1931 in première ging in het 
Haagse City Theater. Kranten en tijdschriften 
geven goed inzicht in de argumenten die er 
tussen 1931 en 1933 voor en tegen de film 
gewisseld werden – en hoe die verschillen van 
onze huidige opvattingen over de film.

Triomftocht door Nederland
Er werd in ons land reikhalzend uitgekeken 

naar M. Fritz Lang, immers, was de beroemde 
maker van Der müde Tod (1921), Dr. Mabuse, 
Der Spieler (1922) en Die Nibelungen (1924). 
Latere films als Metropolis (1927), Spione 
(1928) en Frau im Mond (1929) vielen bij de 
Nederlandse critici weliswaar minder in de 
smaak, maar Lang had nog altijd een reusachtige 
reputatie. Dit zou bovendien zijn eerste 
geluidsfilm worden.

Het Haagse City Film liet bioscoop-
exploitanten al op 12 december 1930 weten het 
Nederlandse alleenvertoningsrecht verworven te 

hebben van Mörder unter uns, zoals de film toen 
nog heette. Incidentele advertenties in vakblad 
Nieuw weekblad voor de cinematografie 
(NWC) schroefden in de maanden daarna de 
verwachtingen verder op: ‘FRITZ LANG 
bericht, dat het snijden en monteeren van zijn 

: De ontvangst in Nederland
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nieuwe film bijna gereed is. Kort na Paschen kan 
de première tegemoet gezien worden.’

Er was vooraf ook redactionele aandacht. 
NWC deed bijvoorbeeld verslag van de Berlijnse 
première op 15 mei 1931. ‘De Hardenbergstraat 
scheen geheel gevuld ter eere van die film-
gebeurtenis. De auto’s en menschenmassa’s 
versperden den Bürgersteig voor het Ufa-paleis 
aan den Zoo. […] Verschenen waren alle bij de 
film geïnteresseerden, alle markante koppen 
uit het geestelijke, artistieke Berlijn, uit de 
financieele wereld, de vertegenwoordigers der 
bureaux en ministeries waren te zien. De geheele 
filmwereld van Berlijn woonde de succesvolle 
première bij.’ NWC merkte niet alleen op 
dat beide voorstellingen waren uitverkocht, 
maar ook de aanwezigheid, voor en na de 
voorstellingen, van ‘een tot discussie bereide 
menigte.’ Het Utrechtsch nieuwsblad drukte in 
juni een artikel af van Thea von Harbou waarin 
de scenarioschrijfster het thema van de film 
toelichtte.

‘DEZE FILM WORDT DE GROOTSTE 
SENSATIE VAN HET SEIZOEN!’ beloofde 
City Film aan de bioscoophouders. Directeur 
Jacobus ter Linden stond er persoonlijk voor 
in: ‘Ondergeteekende verklaart hiermede in zijn 
langjarige loopbaan zelden een zoo sterke film 
te hebben gezien.’ ‘Benut uw kans! Wanneer 
het ooit uw eigen belang was om een film in uw 
theater te brengen, dan was het wel deze film.’

Een ‘triomftocht door geheel Nederland’ 
zou het worden – en lang gecirculeerd heeft 
de film inderdaad. M was tussen oktober 1931 
en oktober 1933 in zeker 52 verschillende 
bioscopen te zien. In het oog springend waren 

de Nederlandse première in Den 
Haag op 16 oktober, de Rotterdamse 
première in het Grand Théâtre op 
20 november, die in Utrecht in het 
Rembrandt Theater op 8 januari 
1932 en de Amsterdamse première in 
Tuschinski op 29 januari. De film was 
in 1932 vrijwel altijd wel ergens te zien. 
O.a. in Arnhem, Groningen, Tilburg 
en Leeuwarden en zelfs in plaatsjes 
als Tegelen, Zutphen en Zaandijk. Na 
januari 1933, met de komst van de 
geluidsversie van Siegfried en de eerste 
berichten over Langs nieuwe film, Het 
testament van dr. Mabuse, verflauwde 
de belangstelling.

Of M hier werkelijk ‘de grootste 
sensatie’ was? Op grond van het 
rapport van de filmkeuring en een 
enkele overlapping van voorstellingen 
is aannemelijk dat er nooit meer dan 
twee kopieën in omloop zijn geweest. 
Veel bezoekers in Enschede, grapte 
de recensent van Tubantia, hadden 
misschien liever Der Kongress tanzt in 
hun theater gezien. De recensent van 
het Algemeen Handelsblad beklaagde 
zich er medio 1932 over dat het 
publiek stormliep voor de romantische 
komedie Die Privatsäkretarin, maar 
films als M had laten ‘vallen als 
een baksteen.’ Dat lijkt me iets te 
somber, maar feit is dat de meeste 
bioscoopgangers in die jaren in 
de ban waren van Hollywood- en 
operettefilms.

index
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Vampier van Düsseldorf
City Film was in de aanloop tot de première 

opvallend vaag over de precieze inhoud van 
M. De advertenties in NWC grossierden in 
weinigzeggende hyperbolen: ‘Er bestaat geen 
machtiger, geen aangrijpender, geen moderner 
film […] Geen film is er ooit zoo in geslaagd een 
juist beeld te geven van hedendaagsche sociale 
verhoudingen van het hedendaagsche leven’ 
en ‘Geen film gaf ooit zoo zuiver de moderne 
politiemethoden weer, gaf ooit zoo sensationeel 
de toestanden weer in donker Berlijn…’

Lang heeft later verschillende verhalen verteld 
over de totstandkoming van M, soms zelfs 
ontkent dat de film op actuele gebeurtenissen 
was gebaseerd, maar het lijdt geen twijfel 
dat het script onder meer geïnspireerd was 
op de Duitse seriemoordenaar Peter Kürten. 
Ook in Nederland kende men die gruwelijke 
geschiedenis. Nederlandse kranten schreven in 
1929 uitgebreid over de mysterieuze moorden 
en, na Kürtens arrestatie in mei 1930, de 
huiveringwekkende bekentenissen van Der 
Vampir von Düsseldorf.

Maar zelfs nadát de eerste recensies van M 
verschenen waren, aarzelden bioscopen nog 
het Beest bij de naam te noemen. In september 
1932 adverteerde Cinema Americain in Roosen-
daal bijvoorbeeld met: ‘… een enormen 
strijd: De geheime dienst der internationale 
recherche en De onderwereld organisatie 
eener wereldstad. Waarin vereenigd zijn: 
De Hyena’s der Maatschappij, Lichtschuwe 
Vrouwen, De meest gevaarlijke individuen onzer 
samenleving.’ Sensationeel genoeg, maar tegen 
wie politie en onderwereld ten strijde trokken 

bleef onbenoemd. Tuschinski 
was in januari 1932 nóg vager: 
‘M behandelt een vraagstuk van 
ACTUEELE BETEKENIS. […] 
RESERVEERT Uw plaatsen 
voor Vrijdagmiddag. U krijgt 
iets bijzonders te zien en te 
hooren.’ Krantenlezers wisten 
waarschijnlijk uit de recensies 
wel waar de film over ging, maar 
het publiciteitsmateriaal hield 
zich regelmatig op de vlakte. Het 
hiernaast afgedrukte affiche van 
het Scala Theater in Tegelen was 
de uitzondering, niet de regel.

Die schroom is ook niet zo 
verbazingwekkend. De Wet tot 
bestrijding van de zedelijke en 
maatschappelijke gevaren van de 
bioscoop was in 1926 ingevoerd 
en in kranten en tijdschriften 
in het verzuilde en nog altijd 
zeer religieuze Nederland 
werd veel polemiek gevoerd 
tegen ‘het bioscoopkwaad’. 
Bioscoopexploitanten wilden 
hun publiek graag lokken, maar 
er liever niet van beschuldigd 
worden de film uit sensatielust te 
vertonen.

Vuige sensatie
Tevergeefs, natuurlijk. Luc 

Willink, recensent van het liberale 
dagblad Het Vaderland, reageerde 
al de dag na de première: ‘Hoe 
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ter wereld is men ertoe gekomen 
deze stof te verfilmen?’ Over de 
artistieke kwaliteiten van een film 
over ‘zóó iets gluiperigs als een 
sexueelen moord op kinderen 
met àl de bijkomstigheden, die 
men daar nog heeft weten bij te 
verzinnen’, wilde hij het niet eens 
hebben. Een ‘bijzonder schadelijk 
filmwerk’, was het, dat ‘walging’ 
opwekte.

‘Door de scenario-
schrijfster Thea von Harbou 
ontleend aan de historische 
figuur van Peter Kürten 
en getransformeerd tot 
kindermoordenaar. Door 
den regisseur Fritz Lang 
met àl het raffinement van 
zijn kunnen in scène gezet, 
uitgesponnen in duizend 
details: heel het door en 
door zieke en verrotte van 
een individu, dat bezeten is 
door den lust, door de niet 
te onderdrukken neiging, 
kinderen mee te nemen en te 
slachten. Door den debutant 
Peter Lorre gespeeld met 
àl de overtuiging en het 
aannemelijke van zulk een 
verloren ziel, die moorden 
móét, die bang en ziek is, 
die in zichzelf mompelt 
en fluistert, die voor den 

spiegel gezichten trekt en in de 
pupillen van zijn waanzinnige 
oogen staart…
Onze kinderen…
Ook in ons eigen land staan zij 
bloot aan de mogelijkheid, dat 
een erotisch ontaard individu 
ze meelokt, ze afmaakt. Wij 
pogen onze kinderen te 
waarschuwen, dat ze vooral 
n o o i t met vreemden zullen 
meegaan…
Moeten we dan niet b l ij 
zijn, dat zulk een film ons dit 
feit nog eens nadrukkelijk 
voor oogen houdt? Is het 
dan niet dwaas daartegen te 
opponeeren?
Wel, wij moeten óók voor 
oogen houden, dat de drukte 
van het verkeer op straat 
gevaarlijk is. En als iemand 
door de tram wordt overreden 
en een zeil of een laken wordt 
over het misvormde lijk gelegd, 
dan haalt geen onzer het in 
zijn hoofd, dit op te lichten en 
eens een kijkje te nemen op de 
bloedige massa.’

Opvallend zijn de beeldende 
en lugubere beschrijvingen. 

Willinks belangrijkste argument 
was dat je naar zoiets akeligs niet 
zou moeten willen kijken – waarna 
hij de horror van M nog eventjes 
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heel gedetailleerd bij de lezer tot leven wekte. 
Ook een zekere S. Carmiggelt deed een duit in 
het zakje, in een artikel dat in december 1931 in 
De Indische courant stond afgedrukt. ‘Ziekelijke 
uitbuiting van een onsympathiek gegeven,’ 
stond erboven. ‘M [is] een typisch tijdsbeeld 
geworden. In de advertenties voor dit filmwerk 
heeft met groote schreeuwende letters gestaan: 
“M werd in verschillende landen verboden”. 

En het theater was propvol. Men verdrong 
zich bij de kassa’s. Waren al die mensen zoo 
benieuwd naar de waarschuwing? Of was het 
een ziekelijke nieuwsgierigheid naar deze vuige 
sensatie?’ De latere schrijver van cursiefjes en 
Kronkels eindigde zijn artikel uiteraard met een 
anekdote. ‘Een jong meisje zei na afloop van M 
tot haar galant: “Ach, ik had het me véél erger 
voorgesteld”. Deze uitlating typeert Lang’s 

jongste werk volkomen.’
En zo ging het voor sommigen dus al snel 

niet meer om de film, maar om het ‘tijdsbeeld’, 
het morele verval van een filmmaker en 
-publiek dat voor zoiets naar de zalen kwam. 
‘Zullen we nu ook moeten gaan beleven, dat 
de massa, het beruchte “geëerde publiek” 
tussen wereldjournaal en laatste Micky 
Mause [sic] onthaald wordt op de tragiek der 
minderwaardigen?’ vroeg het katholieke De 
Morgen zich vertwijfeld af. De boekenrecensent 
van De Volkskrant gooide de film op één 
hoop met een boek over de Hongaarse 
lustmoordenaar Sylvestre Matuschka. ‘Men 
late dus én de lectuur van bedoeld boek en 
een bezoek aan M maar achterwege, zoo goed 
als men ook geen proef op zich zelf neemt of 
arsenicum u wel kwaad zou doen, of dat u 
langer dan 5 minuten in een strop kunt hangen.’

Psychische infectie
Willink, Carmiggelt en de boekenrecensent 

van De Volkskrant gaven lucht aan hun hevige 
geschoktheid – de Rooms-Katholieke arts Theo 
H. Schlichting, tevens gemeenteraadslid te 
Amsterdam, probeerde de schadelijkheid van M 
te bewijzen. Het vertonen van zulke misdaden 
‘is juist in dezen tijd hoogst gevaarlijk,’ 
betoogde hij in een ingezonden brief aan De 
Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad.

‘Want vooreerst is er een groot 
aantal menschen, die geheel vrij en 
meester willen zijn, en daarvoor veel 
zouden willen opofferen, anderzijds 
toont de groote massa sadistische en 
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masochistische literatuur, die men voor 
vele Amsterdamsche winkelvensters zag 
uitgestald, dat de gedachten, die het begin 
zijn van lustmoord, vrij sterk verspreid 
zijn. Bovendien is de kennismaking met 
dergelijke dingen besmettelijk; een feit, 
dat psychische infectie genoemd wordt. 
[…] De praktijk b.v. van de psychanalyse 
heeft getoond, welke begeerten al niet door 
insinuatie in den mensch kunnen worden 
opgewekt – en niet terstond of ooit weer 
beheerscht worden.  In zekeren zin zijn 
zelfs de heenwijzingen naar den lustmoord 
in deze film gevaarlijker dan de volledige 

afbeelding. Dit 
laatste zou een 
vlucht uit de 
bioscoop ten 
gevolge hebben, het 
eerste maakt dat 
de fantasie, willens 
of onwillens, er 
mee bezig blijft. 
En zooals ik reeds 
gezegd heb, er 
zijn er velen, die 
verlangen naar het 
land der zwarte en 
wanhopige verruk- 
kingen.’

De brief van Schlichting werd instemmend 
aangehaald door de eerder genoemde Volks-
krant-recensent. Ook A. van Domburg, de 
filmcriticus van De Tijd, viel Schlichting bij. 
Hij beschuldigde Lang en Von Harbou ervan 

Kürtens misdaden te trivialiseren.

‘De smakeloosheid van Lang (of Thea?) 
moet wel zeer ver gaan om het leed dat de 
moordenaar Peter Kürten veroorzaakte, 
alleen te kunnen zien als een filmanecdote, 
die de moeite van het vertellen loont. Men 
doet dat nu eenmaal niet. Peter Kürten 
heeft nog te zeer in onzen tijd geopereerd, 
dan dat wij zijn bedrijf op een afstand 
zouden kunnen zien, zonder wonden 
open te rukken die de eerste jaren niet ge-
heeld zullen worden. En – wat misschien 
erger is – door deze interpretatie van de 
stof, zal een naïef of niet naïef publiek de 
practijken van Kürten gaan zien, ontdaan 
van haar misdadigheid en min of meer 
aantrekkelijk door de mysterieuse heroïek 
die er omheen hangt. Hier komt bij dat 
Lang met volle overgave den uitstekenden 
acteur Lorre aan het woord laat, wanneer 
deze hartstochtelijk betoogt, dat hij door 
een o n w e e r s t a a n b a r e macht tot de 
moorden gedreven wordt en er eenvoudig 
niets tegen doen kan. Niets is gevaarlijker 
dan deze z.g. onweerstaanbare machten te 
propageeren bij den mensch, die immers 
zoo gaarne aanneemt dat hij machteloos 
staat tegenover hartstocht…’

Opvallend, want juist Van Domburg 
was binnen de katholieke zuil vaak degene 
geweest die het voor films opnam tegenover 
zedenprekers. Hij verdedigde in 1926 
bijvoorbeeld het communistische Pantserkruiser 
Potemkin tegen pogingen de film te censureren 

of te verbieden. Toch schreef ook hij, net als 
Schlichting, ‘dat de film M verboden moest 
worden.’

De gedachte dat M de bioscoopbezoeker 
psychische of morele schade zou kunnen 
berokkenen bleef niet tot de katholieke zuil 
beperkt. Het sociaaldemocratische dagblad Het 
Volk schreef bijvoorbeeld ook dat ‘bij zwakke 
naturen de kans op geestelijke infectie […] toch 
wel wat àl te groot is.’ Die zorg is in talloze 
artikelen terug te vinden en in talloze gradaties. 
Zelfs de recensent van de Haagsche courant, die 
verder heel lovend was over de ‘zeer bijzondere 
film, die een geweldige indruk achterlaat’, 
verkeerde in dubio. ‘… is deze film wel geschikt 
voor vertooning onder de groote massa?’

Gesprek van de dag
Menno ter Braak wees M categorisch af in het 

tijdschrift De Filmliga, zij het niet op morele 
gronden. M was in zijn ogen ‘een tweeslachtig 
product’ en Lang een regisseur die met elke 
commerciële wind meewaaide. ‘Hij lijkt een 
artistiek geweten volkomen te missen.’

‘De film M heeft Lang met een maximum 
aan handigheid geconstrueerd, zonder 
een sensationeel gegeven voor een braaf 
publiek kwetsend te vertolken, maar 
toch met behoud van de sensationele 
spanning, die het artikel film nu eenmaal 
verkoopbaar maakt. […] Het gesol met den 
kindermoordenaar is weerzinwekkend, 
n i e t om het onderwerp, maar omdat 
men voelt, hoe Lang met zijn onderwerp 
solt zonder partij te kiezen. M wordt 

Theo H. Schlichting
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daardoor een wee compromis tusschen 
een probleemstelling en een thriller, tussen 
analytisch onderzoek en “gijn”-productie. 
Talent, voorzeker, maar karakterloos, en 
karakterloos met een schijnpretentie van 
karakter.’

De recensent van Het Volk volgde dezelfde 
lijn en zette Lang en Von Harbou weg als 
‘handige veinzaards’. H.W. Sandberg, de latere 
hoofdredacteur van Het Parool, vond de film 
‘niets bijzonders’ en te lang. ‘Het is verbazend 
moeilijk, om van een gemengd berichtje in 
de krant […] kunst te maken,’ schreef hij. De 
recensent van De Morgen was iets concreter en 
bracht in dat ‘het werken met trappenhuizen, 
sprekende schaduwen en dergelike’ zo 
langzamerhand een cliché werd. Hij vond de 
dialogen ‘topzwaar’.

Zij waren duidelijk in de minderheid. Zelfs 
de mensen die verontwaardigd waren over het 
onderwerp van de film gaven meestal wel toe 
dat M met groot vakmanschap was gemaakt. 
We zagen dat bijvoorbeeld bij Willink gebeuren. 
Vooral de openingsscène met de kleine Elsie 
Beckmann en Peter Lorre’s optreden maakten 
grote indruk. Veruit de meeste recensies waren 
daarom juichend.

‘Een geniale film,’ kopte de Arnhemse courant. 
‘M heeft ons volkomen overdonderd; het heeft 
ons overbluft door de fotografische effecten, 
door de meesterlijke creaties der hoofdrollen, 
door het adembenemende, volmaakte scenario, 
door de geluids-techniek en haar toepassing; 
M heeft ons meegesleept in een razend tempo 
en ons met angstige verbazing vervuld over 

deze ongekende 
mogelijkheden van 
filmkunst.’

Lang had zich 
in de ogen van 
veel recensenten 
‘schitterend 
gerehabiliteerd’. 
Peter Lorre was de 
‘nieuwe ster aan 
het filmfirmament’. 
‘Iedere liefhebber 
van toneel moet 
deze film zien,’ 
schreef de Arnhemse 
verslaggever, ‘en ook 
zij, die nog steeds 
geen geluidsfilm 
konden waardeeren. 
Dit is hun kans! Dat 
filmliefhebbers, ook 
Filmliga-leden, deze 
film zullen moeten 
bestormen spreekt 
van zelf.’ Zijn collega 
in Apeldoorn vond het tijdens de voorstelling in 
het Centraal Theater nog lang niet druk genoeg. 
‘– het had er stampvol moeten zijn.’

Zonder iets aan hun enthousiasme af te 
doen, City Film voerde ook gewoon een zeer 
effectieve publiciteitscampagne. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit het grote artikel over M in het 
populaire tijdschrift Cinema en Theater. De 
tekst was woord voor woord overgenomen 
van de geschreven toelichting die City Film 
zelf verspreidde en die in het dossier van de 

Centrale Commissie voor de Filmkeuring 
bewaard is gebleven. Ook in andere recensies 
is de toelichting als brontekst te herkennen. 
De filmverhuurder probeerde uiteraard ook 
in te spelen op alle commotie. ‘De groote 
belangstelling, welke er bij publiek en pers voor 
deze film bestond,’ schreef City Film, ‘bleek 
wel uit de polemiek welke in het “Vaderland” 
gehouden werd.’ Bezoekers aan M werden in 
een advertentie gevraagd hun mening te geven 
en dat leverde, volgens City Film zelf althans, 
een ‘overweldigend aantal SYMPATHIE-
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BETUIGINGEN’ op. Overdrijving? 
Dat is niet meer na te gaan. Omgekeerd 
beweerde Willink óók dat er bij de 
redactie van Het Vaderland brieven 
waren binnengekomen met de oproep 
het City Theater te boycotten vanwege 
de film.

‘Er zullen vóór- en tegenstanders zijn 
van M’, stelde een slimme adverteerder. 
‘Maar hoe ge hierover oordeelt, ge 
zult grif moeten erkennen, dat ge een 
film gezien hebt, zooals ge er nog 
nooit één zaagt, een film, die om zijn 
belangwekkenden inhoud vele debatten 
zal ontlokken en daardoor het gesprek 
van den dag zal zijn.’

Geen sensatiefilm
Net als de verontwaardigde 

tegenstanders hanteerden ook de 
voorstanders van M argumenten die niet 
louter film-technisch waren. Dat waren 
er, in grote lijnen, drie.

‘… men [heeft] hier niet te doen met 
een sensatiefilm,’ schreef bijvoorbeeld 
De Grondwet. ‘Geheel deze film is als 
een groote waarschuwing: ouders past 
op uw kinderen…’ Dat was ook de teneur 
van het artikel dat Thea von Harbou schreef 
en dat al in juni 1931 onder de titel ‘Waarom 
juist zoo’n film?’ in het Utrechtsch Nieuwsblad 
stond afgedrukt. ‘De uitroep: Meer bescherming 
voor het kind klinkt zoo vanzelf sprekend 
dat het bijna banaal schijnt maar toch hebben 
slechts weinigen verstaan dat dit ’n probleem 
is, minstens even urgent als werkloosheid 

en woningnood. Daarom dus zoo’n  film. 
(…) Geen van ons heeft het recht te zeggen: 
“Wat gaat het mij aan?” Iedereen gaat het aan. 
Iedereen is verantwoordelijk!’ Volgens De 
avondpost deed de film daarom ‘belangwekkend 
preventief werk’. Sommige bioscopen pasten 
er zelfs hun advertenties op aan: ‘MOEDERS 
KOMT ALLEN “M” ZIEN’.

Het was ook het eerste punt dat City Film zélf 

maakte in de eerder genoemde schriftelijke 
toelichting op de film. M wilde, volgens 
het equivalent van de hedendaagse 
persmap, ‘een tweeledig doel dienen. 
Ten eerste een waarschuwing zijn aan de 
ouders om beter over hun kinderen te 
waken en ten tweede een opwekking aan 
het publiek om zich niet steeds tegenover 
doch aan de zijde van de politie te stellen.’

Ook dat tweede punt werd door 
recensenten opgepikt. ‘Dit is een 
waarschuwing, om het ontzettend zware 
werk van de politie te waardeeren, ook 
als eerst succes uitblijft,’ volgens de 
Arnhemse courant. Het Rotterdamsch 
nieuwsblad schreef, ‘dat men als 
publiek er de leering uit kan trekken, 
niet te roeren in een modderpoel, waar 
de justitie en de rechterlijke macht al 
moeite genoeg mee heeft.’ Veel positief 
gestemde journalisten waren daarom wat 
kritischer over het tweede deel van de 
film, waarin het dievengilde de klopjacht 
op de moordenaar inzet. Dat was ‘… een 
verzwakking,’ vond bijvoorbeeld het 
Leeuwarder nieuwsblad. ‘Het eigenaardig 
optreden van de zelfkant werkte eerder 

komisch dan dat de aanvankelijk zoo goed 
getroffen gespannen sfeer van angst en vrees 
er door verstrekt werd.’ Tegenstanders van de 
film oordeelden daarover natuurlijk harder en 
vonden het getuigen van ‘een cyniese kijk op de 
strijd tussen de politie en de onderwereld.’ 

Je kunt in dat tweede argument, net als in de 
vaak vaag opgestelde advertenties, natuurlijk wel 
enige tactische berekening vermoeden. Bij de 
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Rotterdamse première waren door de exploitant 
bijvoorbeeld ook vertegenwoordigers van de 
rechterlijke macht en de politie uitgenodigd. 
Dat verleende geloofwaardigheid aan de film 
– verschillende kranten roemden ‘de weergave 
van het moderne politioneele onderzoek, 
de recherche, ondervragingen en technische 
hulpmiddelen’ – maar benadrukte ook dat M 
ondanks alles aan de goede kant stond.

Diepe kijk in de ziel
‘Tenslotte,’ schreef City Film in de toelichting, 

‘is deze film een psychologische film. Zij geeft 
ons een diepe kijk in een menschelijke ziel, 
zij het dan ook van een psychisch abnormaal 
mensch.’ Dat derde aspect ging, met dank aan 
Peter Lorre, aan bijna niemand voorbij. De 
Arnhemsche courant:

‘Dezen abnormalen, innerlijk zieken 
mensch, die moordt omdat hij niet 
anders kan, blijven wij toch, ondanks 
zijn beestachtige handelwijze, door deze 
film zien als den medemensch, die in de 
maatschappij niet geduld kan worden om 
zijn ziekelijke afwijking, die hemzelf tot 
radeloosheid kan brengen, doch die zeer 
zeker ook niet gebaat is met de opsluiting 
in een cel.’

Het sociaaldemocratische dagblad Voorwaarts:

‘De scènes, waarin deze man optreedt […] 
zijn het werk van iemand, die het leed 
van zoo een ten volle verstaat. Er komt 
in de film een scène voor, waarin een 
van zijn moordplannen mislukt, doordat 
het slachtoffertje tijdig haar moeder 
tegenkomt. Het tooneel van den man 
daarna, zwoegend onder den druk van zijn 
moordgedachten en het Grieg-moledietje 
fluitend, dat zijn booze Ik steeds vergezeld 
– het is beklemmend en met even zuivere 
intenties weergegeven als later zijn biecht 
voor de boeven-jury.’

Zelfs Carmiggelt had met Lorre te doen 
tijdens de beroemde slotscène. ‘Dit moment 
is eenvoudig verschrikkelijk,’ schreef 
hij. Carmiggelt hekelde ‘de onbehouwen 
gevoellooze manier, waarop dit angstige mensch 
wordt gekweld’ en zag er een stuitende vorm 
van uitbuitingscinema in. De recensent van 
de Haagsche courant gaf de tegenovergestelde 
interpretatie en haalde het pleidooi van de 
door de onderwereld aangewezen ‘verdediger’ 
aan, ‘die betoogt, dat ook dit menschelijk 
wrak recht heeft op de bescherming van de 
wet.’ De vraag die dan overblijft, aldus het 
Rotterdamsch nieuwsblad, is ‘of de misdadiger 
verantwoordelijk gesteld kan worden voor 
zijn daden en gedood moet worden of als 
geesteszieke naar een inrichting moet.’ Dat het 
scenario van Von Harbou die heikele vraag 
onbeantwoord liet werd in veel recensies 
geprezen. ‘En dan wordt ge verzocht,’ conclu-
deerde De courant Het nieuws van den dag, 
‘zelf uw houding te bepalen…’

Eén interpretatie vind je tussen 1931 en 1933 
in de Nederlandse kranten niet terug, en dat 
is het idee dat onder meer in 1997 verwoord 
werd door Roger Ebert in zijn recensie van 
M: ‘What I sense is that Lang hated the people 
around him, hated Nazism, and hated Germany 
for permitting it.’ Het is tegenwoordig heel 
gebruikelijk, zoals een senior editor van Time 
Out dat deed, M te interpreteren als ‘a sonar 
listening to a pre-Nazi Germany on the cusp 
of shedding its humanity’. Ook in het Duitse 
Lexikon des internationalen Films wordt de film 
stevig in de context van de Weimarrepubliek en 
het opkomende nationaalsocialisme geplaatst.
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Onzinnig is dat natuurlijk niet, maar het blijft 
goed in gedachten te houden dat de houding van 
Lang ten opzichte van het nationaalsocialisme 
toen behoorlijk ambivalent was, dat Von 
Harbou sympathiseerde met de nazi’s en dat 
dit vooral een inzicht achteraf is. Nederlandse 
journalisten herkenden het indertijd niet in 
de film. De recensenten van Tubantia en De 
courant Het nieuws van den dag kwamen er nog 
het dichtstbij, omdat zij expliciet stilstonden bij 
M’s ‘ontstellende kijk op massapsychologie’. 
Laatstgenoemde krant beschreef bijvoorbeeld 
de scène waarin ‘menschen […] op straat door 
woedende volksmenigten bijna [worden] 
gelyncht, omdat ze aan een klein meisje gezegd 
hebben hoe laat het is.’ Maar daaraan werden 
geen gedachtes verbonden over de politieke 
ontwikkelingen bij onze oosterburen. Een jaar 
later, bij het verschijnen van Het Testament 
van dr. Mabuse gebeurde dat nadrukkelijk wél, 
al was het maar omdat die film in Duitsland 
verboden was.

De heersende opinie onder de liefhebbers 
was, dat M een spannende en uitstekend 
gemaakte film was die je waarschuwde op je 
kinderen te passen, en een knap psychologisch 
portret van een pathologische moordenaar. Een 
bredere maatschappelijke of politieke betekenis 
kreeg M toen vooral toegeschreven door de 
tegenstanders, die er zowel een weerslag van 
moreel verval in zagen, als een gevaar.

Eerste fans
En dat brengt ons terug bij de katholieke arts 

Theo H. Schlichting, die zich in de lead van dit 
artikel afvroeg waarom de Centrale Commissie 

voor de Filmkeuring de film had toegestaan. 
Ook anderen verwonderden zich daarover, al 
meende de Haagsche courant dat de filmkeuring 
‘er haar reden voor gehad [zal] hebben.’ 
Gelukkig kennen we die redenen ook. Het vier 
pagina’s tellende verslag van de zitting van de 
keuringscommissie ligt in het Nationaal Archief. 

Voorzitter Ds. C. Ferguson, N. Crielars, L. 
Brink, J.E van Staveren-Haalebos en A.F.J. 

Romswinckel behoorden tot de eersten in 
Nederland die de film zagen. De leden van de 
keuringscommissie zagen M een maand voor de 
première, op 16 september 1931. Opvallend is, 
dat ze ook drie deskundigen had uitgenodigd 
om de film met hen te komen bekijken: 
inspectrice Pierson van de Haagse kinderpolitie, 
commissaris Kramer van de criminele politie en 
hoofinspecteur Hol van de zedenpolitie.

Was de film in strijd met de openbare orde 
of de goede zeden, wilde de commissie na de 
vertoning van de politiedeskundigen weten. 
Mevrouw Pierson had eigenlijk als enige 
bezwaar, ‘dat de politie het in scherpzinnigheid 
tegen de georganiseerde misdadigers had 
moeten afleggen’ in de film. Kramer deelde die 
bedenking niet, omdat ‘de geheele misdadigers-
rechtbank op filmfantasie berust’ en zoiets 
in Nederland ‘volmaakt ondenkbaar is.’ Op 
‘zwakke naturen’ zouden sommige delen 
van de film misschien een nadelige invloed 
kunnen hebben, maar andere delen waren 
‘voortreffelijk’. Hol vond de film ‘een goede 
waarschuwing aan de ouders’.

Zou, vroeg mevrouw van Staveren-Haale-
bos vervolgens, ‘iemand, die neiging tot mis-
dadigheid heeft’, door de film niet tot misdaden 
worden aangezet of ‘zich kunnen beroepen 
op het pleidooi aan het einde van de film, 
waarin mindere aansprakelijkheid van den 
moordenaar wordt bepleit in verband met diens 
geestesgesteldheid’? Jawel, antwoordden de 
politiemensen nuchter, maar ‘ook zonder film 
[zouden] misdadigers zich hierop toch even 
goed beroepen en anders doen hun verdedigers 
het wel.’
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Achter de schermen van M. 1931
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Na het vertrek van de deskundigen ging de 
discussie nog even door. Mevrouw Crielars zag 
in de film een waarschuwing ‘voor de ouders, 
die dikwijls verregaand nonchalant zijn in het 
bewaken van hun kinderen.’ Maar zit in het 
voortdurend waarschuwen van de kinderen 
dan ‘niet het gevaar, dat zij ten slotte voor 
iedere man doodsbenauwd zullen zijn?’ vroeg 
mevrouw Van Staveren-Haalebos zich af. Rector 
Brink vreesde voor volwassenen geen nadelen, 
‘doch wel voordelen.’ Dhr. Romswinkel vond 
de film ‘uit een oogpunt van kinderbescherming’ 
mooi, maar twijfelde ‘of in die boevenrechtbank, 
die het beter wil weten dan de wettelijke 
instanties en ze feitelijk overtroeft, niet een 
propagandistische tendenz in communistische 
richting zou kunnen liggen voor het minst-
ontwikkelde deel van onze samenleving.’

Geen van de bedenkingen bleek doorslag-
gevend. Uiteindelijk luidde, met algemene 
stemmen, het oordeel van de commissie,

‘...dat deze film, ondanks het sombere 
geval, dat erin behandeld wordt en on-
danks de mogelijkheid, dat enkele zwakke 
en misdadig aangelegde personen er 
wellicht minder goed door beïnvloed 
zouden kunnen worden, voor normale 
toeschouwers geen aanwijsbare gevaren 
behoeft mede te brengen; dat zij mede 
door de ernstige en in de kritieke gedeelten 
kiesche wijze van uitbeelding noch geheel 
noch gedeeltelijk geacht moet worden in 
strijd te zijn met de openbare orde of de 
goede zeden […] dat echter het gegeven 
(kindermoord als gevolg van geestelijke 

afwijkingen) en voorts de diepe tragiek 
en de buitengewone spanning in de film 
van dien aard zijn, dat zij in ieder geval 
aan kinderen en jeugdige personen moet 
worden onthouden.’

De film werd goedgekeurd voor achttien 
jaar en ouder. Er werden geen coupures geëist. 
Voorzitter C. Ferguson voegde aan het verslag 
zelfs nog een persoonlijk P.S. toe: ‘Dit is een 
geweldige film’, schreef hij, en hij zou hem 
zijn collega’s zeker aanbevelen. Ziedaar, het 
antwoord op Schlichtings vraag: vier publici-

teitsfoto’s die ik niet heb kunnen traceren wer-
den afgekeurd, maar het lijkt er toch echt op 
dat M in Nederland zijn eerste fans al onder de 
censors vond.

Barend de Voogd

Verantwoording achterin dit nummer.

29

Fritz Lang en cameraman Fritz Arno Wagner
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Het is zelfs in FilmFun tijd geworden voor Jack 
Reacher, ten eerste omdat de reeks na 24 boeken 
door de auteur Lee Child is afgesloten en ten 
tweede omdat de held, na in twee films door 
Tom Cruise neergezet te zijn, nu in een serie 
van Amazon te zien is. Deze keer is het Alan 
Ritchson die hem in de acht delen van het eerste 
seizoen tot leven brengt. Hij is meer dan Cruise 
van een Herculische lichaamsbouw, maar om 
een geloofwaardige Reacher te zijn heb je meer 
nodig dan getrainde spierbundels.

Door Peter Cuijpers

Reacher stapt ergens in Georgia uit een bus.

Het thrillergenre
We hebben het hier over het thrillergenre 

en wat de cinema betreft over actiefilms. 

Daarbinnen zijn er weer ettelijke soorten, zoals 
vroeger de films waarin Japanse en Chinese 
kung fu en martial arts centraal stonden. Ken-
ners bespraken ze alsof de choreografie van de 
vechtscènes vergelijkbaar was met die van Jiri 
Kylian of Pina Bausch. Dat omhoogspringen 
met een dubbele schaarbeweging van de benen 
of het op schouderhoogte rondmaaien van een 
uitgestrekt been behoort inderdaad tot dezelfde 
tak van sport of kunst. Ik begrijp zelf niet 
waarom iemand bij judo wel of niet een waza-
ari of ippon krijgt, maar het is een score in een 
bekwaamheid die zelfs een gouden olympische 
medaille kan opleveren. Moet je wel talent 
bezitten en veel hebben geoefend.

En dan waren er natuurlijk de Hollywood-
varianten, ook die met Jean-Claude van Damme, 
zoals Hard target (1993) van John Woo, die 
zelf een Chinees was. Maar de latere vormen 
van dat genre lopen telkens uit op teveel bloed 
en te expliciete verwondingen, gore noemen 
de fans dat, en daar hoef je geen verstand van 
te hebben. Wel moet je er tegen kunnen. Ik 
zag op Netflix laatst een extreem voorbeeld, 
toepasselijk Xtremo (2021) genoemd, van Daniel 
Benmayor. Die speelt zich af in Barcelona en 
heeft onder andere een euvel dat bij recente 
films vaak terugkeert, namelijk dat de held 
soms tientallen personen tegelijk uitschakelt, 
vaak met automatische wapens of pistolen die 

op miraculeuze wijze steeds weer van vol-
le patroonhouders voorzien blijken te zijn. 
Hetzelfde trouwens in Darc (2018) van Julius R. 
Nasso, die ik overigens wel een stuk beter vond.

En dan de welhaast verplichte dolle auto-
ritten door het centrum van de steden en het 
havenkwartier en in de buurt van beziens-
waardigheden. Veel steden werken mee aan 
zulke filmprojecten omdat ze werkgelegenheid 
brengen en in zekere zin ook reclame maken 
voor de stad (iets wat bijvoorbeeld Chicago, 
met de hoogste misdaadcijfers van het ganse 
land, echt nodig heeft). Ik herinner me een film 
noir (maar niet de titel) waarin een auto werd 
achtervolgd in een leeg loodsengebied bij de 
haven van New York. Voor het oproepen van 
suspense is het niet nodig om een stadsbus full 
color te laten ontploffen of een tram uit de rails 
te laten lopen. Kijk maar naar Bullet (1968), 
The French connection  (1971) of Duel (1971). 
Of zeer recent The rhythm section (2020) van 
Reed Morano, waarin de hele dollemansrit 
door Tanger in één take vanuit de opgejaagde 
auto zelf is gefilmd. Toch kan spektakel ook 
vermakelijk zijn, juist als het over the top is.

Vijftig van die grote Amerikaanse politie-
wagens met zwaailicht en sirene van alle kanten 
achter één auto aan te zien sjezen is wel weer 
lollig om te zien, natuurlijk. En slecht voor het 
milieu.

JACK REACHER en de werken van hercules
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Maar om nu eindelijk een stapje dichter bij 
Jack Reacher te komen: zelf houd ik toch meer 
van kleinschaliger knokwerk, enige logica in 
de plots en geloofwaardige hoofdpersonen. 
Sommige scenarioschrijvers maken ook een 
potje van het inlassen van flashbacks, meestal 
naar een moeilijke of juist zeer gelukkige 
jeugd. Dat is niet voldoende om een figuur 
‘persoonlijkheid’ te geven en het stoort de 
handeling en de focus. Je moet kijkers liefst zo 
weinig mogelijk de indruk geven dat ze naar een 
film zitten te kijken. Het ergste zijn de actiefilms 
die spannend beginnen en dan een tussentitel 
geven zoals ’12 maanden eerder’. Dat voelt aan 
als een koude douche. Niet voor niets gingen 
reeds de klassieke tragediedichters uit van een 
eenheid van tijd, plaats en handeling. Daar 
kwamen geen flashbacks in voor. Wel toekomst-
visioenen, vooral wanneer Cassandra deel 
uitmaakte van de cast.

Natuurlijk is ‘geloofwaardig’ in een actiefilm 
een rekbaar begrip, maar er zijn grenzen. In 
een getekend stripverhaal kun je doen wat je 
wilt en mag een personage letterlijk zo plat als 
een dubbeltje zijn, maar in een film moeten 
personen van vlees en bloed zijn, of althans 
lijken, anders wordt identificatie ermee wel erg 
lastig. Daarom is in sommige soorten actiefilms 
de keuze van de hoofdrolspeler zo belangrijk en 
dan vooral in verfilmingen van boeken die juist 
om die ene terugkerende persoon draaien. In 
de reeks van tophelden in series van geschreven 
thrillers kennen we geheim agenten als Lemmy 
Caution en James Bond, en talloze boeken met 
politiemensen of privédetectives in de hoofdrol. 
Een vreemde eend in die bijt is het personage 

Jack Reacher

Ex-militair reist wat rond
Wie om welke reden ook propaganda wil 

maken voor de boeken van Lee Child en zijn 
hoofdpersoon Jack Reacher, kan gewoon 
de flapteksten van de Nederlandse edities 
citeren. Daarvan zijn in totaal één miljoen 
exemplaren verkocht. Het gaat om 24 thrillers 
plus een bundel met korte verhalen. Dat is een 
gemiddelde oplage van 40.000 exemplaren.

Uitgeverij Luitingh-Sijthoff was er zo blij 
mee dat ze als nieuwjaarswens voor 2015 
namens de directeur en 23 andere medewerkers 
het mooie boekje Reacher rules, levenslessen 
van Jack Reacher uitgaf. Daarin staan onder 
meer oneliners van de ex-militair, zoals: 
‘Eigen initiatief onder de manschappen leidt 
meestal tot tranen. Vooral als er met scherp 
wordt geschoten.’ Er zouden na 2015 nog zes 
Reacherboeken volgen.

Er zijn wel meer Europese en Amerikaanse 
schrijvers van thrillers die zulke oplagen hebben 
gehaald. Van de Amerikaanse zijn er aantal die 
ik goed ken: Michael Connelly, Karin Slaughter, 
David Baldacci, James Patterson, Harlan Coben 
en John Grisham. Er is vast nog meer en het zijn 
allemaal auteurs met bijzondere talenten, anders 
haal je dergelijke oplagen zelfs met de beste 
marketing en reclame niet.

De bedoeling van een thriller is dat de lezer 
wordt geboeid door spanning en nieuws-
gierigheid naar hoe het afloopt en/of wie 
het gedaan heeft. En het goede en vooral 
rechtvaardige moet winnen, zoals ‘ze’ in 
doktersromans elkaar moeten krijgen. Dit is 

voor de lezers puur escapisme, een behoefte 
waarin ook grootmeesters als Stephen King, 
Nicci French, Stig Larsson, Jo Nesbø, Lars 
Kepler, Deon Meyer en vele andere weldoeners 
der mensheid voorzien.

Alan Ritchson.

En dan zijn er natuurlijk thrillers in soorten 
en maten. Het kan gaan om seriemoordenaars, 
geheim agenten of overwerkte rechercheurs, 
die in een scheiding liggen of aan de drank 
zijn, maar ook om juridische slangenkuilen 
(Grisham), geestelijk gestoorde heren die een 
dubbelleven leiden, corruptie, internationale 
misdaad, ‘gewone’ whodunits, de FBI, racisme.

Wat de toestanden in de VS betreft zijn 
met name Grisham, Slaughter en Connelly 
sociologisch gezien interessant, vooral de laatste, 
met zijn Harry Bosch-reeks in Los Angeles - 
de metropool is een schouwtoneel dat de oude 
schilder van de Tuin der Lusten waardig is.
Connelly is overigens lang niet de enige die 
voor zijn boeken een vaste hoofdpersoon 
handhaaft. Bij hem zijn in recente jaren meer 
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dan bij de niet-Californische schrijvers de 
gevolgen van politieke correctheid, blm en dat 
soort dingen bijzonder goed te volgen - soms 
ietwat ironisch beschreven - en dan speciaal die 
voor het politiecorps en de politieke bemoeienis 
daarmee. De Harry Bosch-verhalen over een 
onconventionele politiedetective zijn door 
Amazon van 2014 tot 2021 verwerkt tot maar 
liefst 68 tv-episodes (6x10 en 1x8), die naar mijn 
mening bijna even goed zijn als de boeken zelf. 
Met Titus Welliver als Bosch.

Maar de held van Lee Child is Jack Reacher en 
wat identificatie en projectie betreft lijkt me dat 
iemand die vooral mannelijke lezers aantrekt. Of 
toch niet? Ik wijs op de waarderingscijfers voor 
de verfilmingen. De tv-serie heeft op Imdb tot 
nu toe een score van 8,3, maar bij mannen 8,2 
en bij vrouwen 8,4 (bij n=67.000). De films met 
Tom Cruise in 2012 en 2016 scoorden m: 7,0 en 
v: 6,8 resp. m: 6,1 en v: 6,2 (bij n=333.000 resp. 
152.000). Wel gaven 10x meer mannen een score 
door dan vrouwen, maar misschien is iemand 

als deze Reacher eigenlijk een held voor alle 
genders.

Jack Reacher is vanaf het begin van de reeks 
(1997) tot het eind een en dezelfde geweest, 
ook in psychologische zin, een eenling, die 
als een soort zwerver, zonder enige bagage, 
door de Verenigde Staten trekt, gewoon om 
het land op zijn gemak te leren kennen na een 
verleden (inclusief jeugd) als militair in talloze 
legerplaatsen in binnen- en buitenland. In het 
leger bracht hij het tot majoor bij de militaire 
politie, maar na Irak nam hij uit zichzelf ontslag 
en sindsdien geniet hij op deze manier van zijn 
vrijheid en een bescheiden pensioen.

Het is van belang hierbij meteen op te merken, 
dat Reacher niet tegen het leger of tegen oorlog 
is, of tegen law and order, maar wel tegen 
misbruik, corruptie en zinloos geweld, ook 
binnen het leger. Hij is en blijft een Amerikaans 
patriot en een plichtsgetrouwe soldaat. En de 
schrijver, Lee Child, is een Engelsman. Hij 
bekijkt de toestanden in de Verenigde Staten 
toch een beetje met de ogen van een vreemde, 
net als Reacher, die na meer dan dertig jaar in het 
buitenland te hebben gewoond en gewerkt, op 
de opleidingsperioden in West Point en elders 
na, eindelijk zijn vaderland eens van nabij kan 
bekijken. Die distantie in zijn waarnemingen is 
een aspect van zijn distantie in álles. Het hoort 
bij zijn extreem rationele geest en zijn sociale 
status als eenling.

In het eerste boek, Killing floor, stapt hij 
in het stadje Margrave (Georgia) uit een bus, 
omdat daar een obscure countryzanger heeft 
gewoond en er misschien nog iemand in leven is 
die hem heeft gekend. In de volgende boeken is 

Reacher steeds ergens anders uitgestapt, meestal 
op het platteland, en zijn hele reis biedt een 
fascinerende, bepaald niet flatteuze kaleidoscoop 
van de USA. Telkens belandt hij buiten zijn 
schuld of opzet in een netwerk van misdaad, 
geweld, corruptie, onrecht, machtsmisbruik 
en noem maar op. En damsels in distress kan 
hij ook niet in de steek laten. Dus aan zulke 
misstanden maakt hij dan een einde, als zijn 
rechtvaardigheidsgevoel hem dat ingeeft. Want 
hij doorziet alles en kan alles. En dan reist hij 
weer verder.

Ik noemde hem in de titel van dit opstel een 
Hercules, pure clickbait natuurlijk, en dat is hij 
in zekere zin ook, maar eigenlijk is hij tevens een 
dolende ridder-tegen-wil-en-dank. Hij is geen 
Don Quichot die tegen vermeende misstanden 
vecht, maar een onwillige held die op last van 
zijn geweten en zijn rechtvaardigheidsgevoel 
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tegen echte misstanden moet optreden. We 
kunnen er misschien ook een reis als die van 
Odysseus in zien - de goden weerhielden hem 
ervan snel thuis te komen - want ook Reacher 
reist rond. Alleen heeft hij geen duidelijk 
reisdoel. En dat leidt tot een epos in 24 delen. 
Deze zijn min of meer chronologisch, maar 
houden inhoudelijk geen echt verband met 
elkaar en kunnen heel gemakkelijk ‘los’ worden 
gelezen:

 [1] Killing Floor (1997), verfilmd als 
tv-serie in 2022. 
 [2] Die Trying (1998).
 [3] Tripwire (1999).
 [4] Running Blind (VS) / The Visitor 
(GB) (2000).
 [5] Echo Burning (2001).
 [6] Without Fail (2002).
 [7] Persuader (2003).
 [8] The Enemy (2004).
 [9] One Shot (2005), verfilmd in 2012.
 [10] The Hard Way (2006).
 [11] Bad Luck and Trouble (2007).
 [12] Nothing To Lose (2008).
 [13] Gone Tomorrow (2009).
 [14] 61 Hours (2010).
 [15] Worth Dying For (2010).
 [16] The Affair (2011).
 [17] A Wanted Man (2012).
 [18] Never Go Back (2013), verfilmd in 
2016.
 [19] Personal (2014).
 [20] Make Me (2015).
 [21] Night School (2016). 
 [22] The Midnight Line (2017).

 [23] Past Tense (2018).
 [24] Blue Moon (2019).

Deze lijst is zonder de korte verhalen en ook 
zonder de twee afleveringen The sentinel (2020) 
en Better off dead (2021) die Lee samen met 
zijn jongere broer Andrew het licht heeft doen 
zien. Die zijn ook best wel aardig, maar toch 
niet meer echt een onderdeel van de saga. De 
rol van smartphones, gps en computers in het 
algemeen wordt ook te overheersend. De tv-
serie, waarover straks, heeft wel een subtiele 
update aangebracht.

Reacher als held
De ex-militair Jack Reacher, die zich altijd 
‘Reacher’ laat noemen, heeft een roemruchte 
carrière in het leger gehad. Die heeft hem 
menige onderscheiding opgeleverd en ook 
enkele vrienden op hoge plaatsen. Hij is een reus 
van een vent, ergens staat te lezen dat hij 1,96 
meter lang is en 110 kilo weegt, ‘met handen 
zo groot als twee diepvrieskalkoenen’. Maar 
deze bonk kracht en spieren kan ook geweldig 
goed schieten en vechten, desnoods zo vals als 
een straatschoffie. Hij heeft een fenomenaal 

geheugen plus een vlijmscherpe analytische 
geest.

Zijn enige hartstocht lijkt de countrymuziek te 
zijn. Hij kent ook de namen van honkbalspelers 
van decennia terug. Die gebruikt hij regelmatig 
als pseudoniem om zich in te schrijven in 
motels. Onderweg speelt hij steeds muziek-
nummers af ‘in zijn hoofd’. Over seks gaat 
het vrijwel nooit, het heeft voor hem geen 
prioriteit, hoewel hij van tijd tot tijd lokaal 
wel een vluchtige relatie heeft. Vrijheid om te 
gaan en te staan wanneer en waar hij maar wil, 
dát drijft hem. En dat is een reactie op zijn 
overgereglementeerde leven in het leger (thuis al, 
zijn vader was een beroepsmilitair), waar je niets 
over je eigen bestaan te vertellen had. Niet dat 
Reacher wrok voelt, maar nu wil hij iets anders, 
het tegenovergestelde.

In veel opzichten is deze Reacher dus een 
eendimensionale figuur en van een karakter-
ontwikkeling is in de 24 boeken ook geen 
sprake. De man heeft een keuze gemaakt en 
motiveert alles wat hij doet volmaakt rationeel.

Maar dat monomane en rationele is tegelijk 
de grote charme van deze held. Je kunt er als 
het ware je klok op gelijkzetten. Hij wil zich 
niet met anderen bemoeien, hij voelt zich niet 
uit eigenbelang geroepen om bij het zien van 
onrecht in te grijpen, maar hij heeft nu eenmaal 
een geestelijke bagage van normen en waarden 
die hem soms dwingt tóch in actie te komen. En 
dan lijkt hij de problemen zelf over zich af te 
roepen. Eerst worden we in spanning gehouden 
door de vraag hoe het nu eigenlijk zit, met die 
troebele zaken. Dat is de fase van de suspense, 
zoals heel mooi in Echo burning en Nothing to 
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lose. Reacher doorgrondt ten slotte hoe het zit.
Ik probeer in dit opstel de figuur Reacher in 

een wat bredere context te plaatsen, hoewel 
de ware liefhebber daar natuurlijk totaal geen 
behoefte aan heeft. Iedereen in dit land heeft 
opinies over alles, dat is de bron van een 
gevarieerd en rijk en prijzenswaardig en vooral 
commercieel draaiend medialandschap, maar we 
hebben gelukkig ook het recht om al die opinies 
te negeren of na kennisname naar de prullenbak 
te verwijzen. Sta me dus toe nu een eindje voor 
de vuist weg te filosoferen.

Vinden we Reacher een held omdat we zélf 
graag zo slim en doortastend zouden zijn? Of is 
het omdat hij schurken en sadisten hardhandig 
op hun nummer zet, oog om oog, zeg maar, dus 
buiten de politie en de rechters om. Want dat 
onze grote vriend het recht in eigen hand neemt, 
al is het uit pure zelfverdediging en voor een 
goed doel, dat staat vast. En we geven hem groot 
gelijk.

Alan Ritchson.

In die zin repareert Reacher dus 

tekortkoningen in het geldende systeem van 
recht en wet. Dat hij dit doet, is - paradoxaal 
genoeg - een bewijs dat de samenleving nog 
zelfreinigende krachten heeft. Wel, dat is een 
opbeurende gedachte, leve de held! We hebben 
te maken met een soort feel good films. Reacher 
doet het altijd zo anoniem mogelijk, hij wil 
onopgemerkt weer vertrekken, hij begeert geld 
noch goed, en in die zin is dezelfde Reacher 
een antiheld. Niemand kent hem, niemand kan 
hem te hulp roepen, niemand weet waar hij zich 
ophoudt. Hij is een mythische figuur, die komt 
en gaat, waarin we niet echt geloven, maar wel 
willen geloven. Een nieuwe Robin Hood, een 
Zorro. Daar kun je gerust 24 boeken mee vullen.
En dan komt de vraag: hoe verfilmen we dat?

Tom Cruise en Rosamund Pike in One shot 
(2012).

One shot (2012) met Tom Cruise
De verschijning van Reacher in een 

bioscoopfilm heeft lang op zich laten wachten. 
Toen kwam Cruise in actie. Hij speelt de 
hoofdrol en heeft de film ook meegefinancierd. 

Hij zal het zelf graag gewild hebben, want 
eigenlijk is hij qua lengte en spiermassa niet een 
voor de hand liggende keuze voor dit personage, 
dus dat was voor de liefhebbers even wennen.

Ik zal het verhaal van de film naar het negende 
boek zo samenvatten dat het bekijken ervan 
verrassend genoeg zal blijven. De opnamen 
zijn in Pittsburg gemaakt. Daar heeft een 
scherpschutter vijf mensen op een boulevard 
van grote afstand neergeschoten vanuit een 
parkeergarage. De dader laat een overvloed van 
bewijzen achter en wordt al snel gepakt. Hij 
weigert echter te bekennen en zegt niets. Wel 
schrijft hij op een papiertje dat ze Jack Reacher 
moeten laten komen. Dan wordt hij door mede-
gevangenen in elkaar geslagen en ligt hij een 
aantal dagen in coma.

Tom Cruise en Rosamund Pike.

De politie kan Reacher nergens vinden, maar 
hij meldt zich uit zichzelf, want hij kent de 
dader als legitieme sniper  uit zijn tijd als majoor 
in Irak. Hij laat zich overhalen om de advocate 
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(Rosamund Pike) van de verdachte bij te staan. 
Zij wil de man verdedigen, tegen het advies 
in van haar vader (die de machtige procureur 
generaal is) en van de verantwoordelijke 
politiechef.

Reacher heeft al snel door dat de dader 
eringeluisd is en dat onder de vijf doden één 
geen toevallig slachtoffer was. Maar het is 
allemaal moeilijk te bewijzen. De advocate 
gelooft hem aanvankelijk ook niet echt, maar 
helpt niettemin. Een machtige onroerend goed-
crimineel en zijn meedogenloze handlangers en 
beulen proberen Reacher verdacht te maken bij 
de politie en uit te schakelen.

Ze hebben kennelijk hoge vrienden in het 
justitieel apparaat, maar Reacher weet zich 
te redden. Er zijn twee grote knokpartijen, 
een auto-achtervolging dwars door de stad 
en een spectaculaire shoot-out in een verlaten 
industriegebied. Ook laat Reacher tussendoor 
op een schietbaan in de provincie even zien 
hoe goed hij zelf nog kan schieten over een 
enorm lange afstand van 700 yards. Even goed 
als Bradley Cooper in American sniper (2014) 
van Clint Eastwoord. De eigenaar van die 

schietbaan, ook een exmilitair, helpt Reacher 
tijdens de finale van One shot.

De rationaliteit en slimheid van Reacher 
blijkt uit zijn waarneming en verzameling 
van gegevens, zoals het feit dat een bepaalde 
parkeermeter was bijgevuld met een kwartje 
uit 1968. Zijn gevoelens komen nauwelijks aan 
bod. Hij weet dat de verdachte in de fout was 
gegaan als soldaat in Irak, maar ook dat hij aan 
déze moorden niet schuldig is. De naïeve jonge 
advocate, kan nog heel veel van hem leren en 
beseft nauwelijks wat haar allemaal overkomt.

Ze delen niet het bed met elkaar. Echte 
gevoelens toont Reacher alleen voor een dom, 
goedgelovig gangstermeisje, nog bijna minder-
jarig, dat zich laat gebruiken om hem in een 
val te lokken. Nadat hij dit heeft doorzien en 
overleefd, adviseert hij haar de stad een poosje 
te verlaten. Maar als ze voordien bruut wordt 
vermoord, omdat ze teveel weet, wordt Reacher 
de schuld in de schoenen geschoven en krijgt hij 
twintig politieauto’s achter zich aan. Er zou ook 
wel budget zijn geweest voor vijftig.

Zo gaat dat in de Reacherverhalen. De film 
heeft momenteel een score van 7,0 op Imdb. De 
rol van de grote boef achter de schermen, the 

Zec, wordt op sinistere wijze gestalte gegeven 
door Werner Herzog, beter bekend als groot 
filmregisseur. Het naïeve tienermeisje was 
Alexia Fast. Regie en scenario staan op naam van 
Christopher McQuarrie.

Tom Cruise in Never go back (2016).

Never go back (2016) met Tom Cruise
Deze keer verlaat Reacher de eindfase van 

een eerder avontuur, waar hij een lokale sheriff 
spectaculair laat oppakken, om naar Washington 
te gaan. Daar wil hij majoor Turner (Cobie 
Smulders) voor een etentje uitnodigen, omdat 
zij hem geholpen heeft. Hij kent haar alleen van 
telefonisch contact. Zij is hoofd van de militaire 
politie, een functie die Reacher vroeger ook 
heeft bekleed, vandaar ook de titel Never go 
back.

Maar bij zijn aankomst in Washington blijkt 
majoor Turner te zijn opgepakt wegens spionage 
en Reacher krijgt te maken met onwillige 
superieuren. Er volgt dan een verhaal met nog 
meer actie dan in de vorige film. De hoofdlijn is 
dat Turner een vies zaakje van wapensmokkel 
vanuit Afghanistan op het spoor is, waar 
twee van haar mensen in koelen bloede zijn 
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doodgeschoten. Reacher weet haar door een list 
uit de gevangenis te bevrijden en samen gaan ze 
aan de slag om het complot te ontrafelen.

Daarbij vallen veel doden, want achter de wa-
penkwestie zit een machtig en meedogenloos 
kartel van misdadigers, waaronder lieden uit de 
hoogste militaire kringen.

Cobie Smulders en Tom Cruise in Never go 
back (2016).

Om Reacher in de greep te krijgen wordt hij 
gedwongen weer formeel in dienst te zijn van 
het leger (dat is bij bepaalde rangen en functies 
een optie na een vrijwillig ontslag), met als ex-
cuus dat er een vaderschapsactie tegen hem is 
aangespannen door een vrouw in Washington 
die beweert dat hij haar en haar kind in de steek 
heeft gelaten. Reacher weet van niets, maar 
gaat de eventuele dochter, Samantha (Danika 
Yarosh), die nu vijftien jaar is, niettemin op-
zoeken. Hij komt net op tijd om haar van de 
dood of een ontvoering te redden - het kartel wil 
hem onder druk zetten via degene die zij aan-
zien voor zijn dochter - en vanaf dat moment 
zijn Turner, Samantha en Reacher samen op de 
vlucht voor én het misdaadkartel, én de militaire 

politie.

Cruise, Yarosh, Smulders.

Het spoor voor het vinden van bewijzen leidt 
naar New Orleans, waar juist het carnaval 
losbarst. Er volgt daar een spectaculaire apo-
theose, waarin de leidende schurken worden 
ontmaskerd en uitgeschakeld, mede door de 
hulp van een niet-corrupte zwarte kapitein bij 
de militaire politie in Washington (die eigenlijk 
de pest had aan Reacher, omdat deze hem lang 
geleden als sergeant eens op zijn nummer had 
gezet).

Al die tijd weet Reacher niet zeker of Samantha 
misschien tóch zijn dochter is. Hij is bijzonder 
op het street wise pubermeisje gesteld geraakt, 

net als Turner, die haar enkele vechttrucjes leert. 
Ook dit punt wordt aan het einde van de film 

opgehelderd. Het meisje wordt leerling van 
een prestigieuze school, zo te zien Pembroke 
College van de Brown University, dus het komt 
wel goed met haar.

De regie van de Paramount/Skydance film 
was van Edward Zwick, die uitstekend werk 
heeft verricht, ondanks een Imdb-score van 
momenteel slechts 6,2. Misschien komt dit door 
het overvolle scenario om dit alles in 1 uur en 
58 minuten te persen. En misschien vinden 
sommigen het emotionele aspect van die leuke  
dochter te breed uitgesponnen. Het is iets dat 
in geen van de andere Reacherverhalen eerder 
of later is vertoond. Maar tegelijk is het een 
aspect dat de figuur Reacher een menselijke kant 
geeft, een zwakte zelfs. En men kan van Tom 
Cruise als acteur vinden wat men wil, maar zijn 
gezichtsexpressie kent vele gradaties van scepsis 
en focus, maar ook van betrokkenheid.
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Killing floor (2022) met Alan Ritchson
De derde verfilming tot nu toe komt van 

Amazon Original, namelijk acht delen Killing 
floor van 45 minuten. De ‘creator’ heet Nick 
Santora. Hij heeft samen met Lee Child zelf de 
boeken bewerkt tot scenario’s. Bij een productie 
van tientallen miljoenen dollars, in wezen door 
Paramount, voor alleen al het eerste seizoen 
van wat hopelijk een lange reeks wordt, mogen 
we blindelings vertrouwen dat over deze keuze 
door de afdeling kapitaal langdurig is nagedacht. 

Het verwerven van een franchise voor alle Lee 
Childs zal niet goedkoop zijn geweest.

Een heel seizoen heeft minstens een 
driedubbele speeltijd in vergelijking met een 
bioscoopfilm, althans indien een enkel verhaal 

wordt opgerekt tot acht afleveringen (met 
diverse regisseurs), zoals in dit geval. Het is een 
verfilming van de allereerste Reacher, Killing 
floor uit 1997. Het kan zijn dat de aanzienlijk 
grotere filmlengte tot traagheid en inzakkende 
spanning leidt en/of tot uitvergroting van 
irrelevante details of bijrolletjes, maar anderzijds 
is een betere sfeertekening mogelijk en een 
grondiger typering van de personages. Er is 
behoefte aan cliff hangers, maar anderzijds is het 
daarenboven mogelijk een mooie spanningsboog 
naar een grote finale op te bouwen. Beide 
vormen, speelfilm en serie, hebben dus hun 
voor- en nadelen. Voor Reacher en zijn klinische 
reactie op de omgeving waarin hij optreedt, is de 
lange vorm wat mij betreft de meest wenselijke, 
maar iemand die de actie en het narratief van de 
afzonderlijke boeken als het ware loskoppelt van 
het personage Reacher kan desgewenst de korte 
vorm geschikt achten. Maar dan wordt het al 
gauw een actiefilm zoals er dertien in een dozijn 
gaan, met als het even kan een grote car chase 
erin. Niks mis mee.

Willa Fitzgerald en Malcolm Goodwin 
(midden).

De andere nieuwigheid, naast de lange vorm, 
is de acteur die Reacher speelt, namelijk Alan 
Ritchson. Hij is een geboren en getogen 
Amerikaan, met al vele filmrollen op zijn 
naam. Hij oogt als een superman. Het is mijns 
inziens onrechtvaardig en zinloos om Ritchson 
en Cruise met elkaar te vergelijken qua hun 
acteertalent en/of hun fysieke verschijning.

Elke acteur kan een eigen Hamlet op het toneel 
zetten, bij wijze van spreken. Elke acteur kan 
een eigen Reacher op het doek brengen, tenzij 
het fysieke aspect echt een aanfluiting zou zijn. 
Iemand als Tom Cruise straalt uit hoe no-
nonsense, compromisloos en vasthoudend het 
personage Reacher is. De eerste tien minuten 
denk je misschien nog aan de Reacher zoals die 
beschreven is (groot, heel groot), maar als de 
acteur overtuigt is hij daarna Reacher geworden. 
En Ritchson doet dit ook, op zijn eigen manier.

In dit verhaal arriveert Reacher in het stadje 
Margrave in Georgia. Er is daar net een lijk 
gevonden en de ‘zwerver’ Reacher wordt als 
verdachte opgepakt, want zijn alibi (hij zat nog 
in de bus) kan niet meteen gecheckt worden.

Hij wordt in de cel gesmeten en daar ‘per 
ongeluk’ in de vleugel van de langgestraften en 
ter dood veroordeelden, hetgeen leidt tot een 
enorme knokpartij, die Reacher maar nauwelijks 
overleeft. Het korte gevecht op leven en dood 
wordt zeer geloofwaardig in beeld gebracht.

En het doet Reacher beseffen dat er méér aan 
de hand is in het stadje.
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Het is duidelijk: hier zat een opdracht achter, 
en niet alleen sommigen bij de politie zijn 
corrupt, maar ook de burgemeester en vooral 
de plaatselijke tycoon die een groot bedrijf 
bezit en het halve stadje sponsort (inclusief 
het naambord bij de toegangsweg). De lokale 
politieinspecteur (Malcolm Goodwin), een hier 
tijdelijk verdwaalde jurist van Harvard, die het 
als zwarte erg moeilijk heeft in Georgia, staat 
aanvankelijk zeer sceptisch tegenover Reacher, 
maar werkt uiteindelijk efficiënt met hem 
samen. De jonge politieagente (Willa Fitzgerald) 
is vanaf het begin op zijn hand.

Om een lang verhaal kort te maken wil ik 
alleen nog verklappen dat de dode die gevonden 
was blijkt Reachers broer te zijn (we leren hem 
alleen kennen door enkele korte en functionele 
flashbacks naar Reachers jeugd), die namens 
de CIA een onfrisse affaire op het spoor was 
gekomen en die daarom uit de weg werd 
geruimd. Nu Reacher dat weet, is hij helemáál 
niet meer te houden. Hij was zeer gesteld op 
Joe. Het leven van Reacher, de inspecteur en de 
jonge agente is ernstig in gevaar, de drie moeten 
nauw samenwerken. Op dit moment heeft de 
serie een score van 8,3 tot 8,8 in Imdb, en dat 
komt zeker ook door de goede ‘chemie’ tussen 

Ritchson en Fitzgerald en de voortreffelijke rol 
van Goodwin.

Omdat de verfilming zich niet exclusief 
richt op de spetterende, best wel expliciete 
uitbarstingen van geweld in de broeierige, 
dreigende sfeer in het stadje, maar ook rustig 
de tijd neemt voor de interactie tussen de 
hoofdpersonen ‘als mens’, juist op de woordloze 
manier die het medium film in zich heeft en 
die zo veelzeggend kan zijn, lijkt deze Reacher 
iets meer van vlees en bloed dan die van Tom 
Cruise. Er is wel een vleugje seks, maar geen 
‘romantiek’, dat zou niet passen bij het karakter 
van de lone wolf die Reacher is. Hij is al van 
nature een eenling en dat is in zijn langdurige 
legerdienst alleen maar toegenomen, en als je 
zo lang geen emotionele band met derden hebt 
willen aangaan, dan ben je er op het laatst ook 
niet meer toe in stáát, ook al zou je het willen.

In die zin kunnen we Reacher ook 
eigenlijk wel zien als een tragische held met 
bindingsangst. Hij denkt ook regelmatig aan zijn 
moeder (die een Francaise was).

Fitzgerald en Ritchson.

Een archetypische held?
Helden hebben hun eigen problemen en die 

hebben niet allemaal en niet alléén te maken 
met Freudiaanse oorzaken. Ze gehoorzamen 
hun Lot. Een van de eerse helden in de westerse 
beschaving van wie de daden zijn beschreven 
en bewierookt was de Griek Herakles, die in 
het Latijn Hercules werd genoemd. Hij was een 
halfgod - een van de vele kinderen van oppergod 
Zeus - en in een vlaag van woede en waanzin 
heeft hij zijn vrouw en drie kinderen gedood. 

Die aandrift was weer een streek van Hera, 
Zeus’ echtgenote, die Hercules al in zijn wiegje 
door twee slangen had willen laten doden, maar 
dat liet de baby natuurlijk niet gebeuren. Enfin, 
als boetedoening voor de moord op zijn vrouw 
liet Hercules zich op advies van het orakel van 
Delphi twaalf jaar commanderen door zijn neef 
Eurystheus, de koning van Mycene. In diens 
opdracht verrichtte hij zijn beroemde twaalf 
werken. Dat deed hij dus niet omdat hij het leuk 
vond om de onkwetsbare held uit te hangen of 
de mensheid van dienst te zijn, maar omdat hij 
meende tot deze boetedoening verplicht te zijn.

Dat had iets te maken met karma (de Grieken 
noemden dat anders, wij misschien ‘geweten’) 
en het passen in de eeuwige orde der dingen, 
of je nu een halfgod was of niet. Of vooral met 
zelfrespect.

Van die werken - zie verder de sandalenfilms, 
waarin ze allemaal herhaaldelijk zijn 
uitgebeeld - is het vijfde misschien het minst 
aansprekende. Dat was het schoonmaken van 
de stal van koning Augias, die al jaren niet 
was onderhouden. Er stonden daar wel 3000 
runderen. En het moest in één dag. Hercules 
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ging niet in de weer met een schop, een 
bezem en een kruiwagen, maar leidde 
gewoon twee rivierstromen om. Heel de 
stal werd schoongespoeld.

Het ging dus om een slimme actie: het 
inzetten van de juiste krachten op de 
juiste plaats en het juiste moment. Aan 
domme kracht alléén heb je niet genoeg. 
Je moet eerst een idee hebben, een plan 
maken. Zoek bijvoorbeeld het zwakke 
punt van de tegenstander, of een onlogische 
aanvalshoek, en sla dan zo hard en snel 
mogelijk toe. Tijdens de gevechten van 
man tegen man (meestal meerdere mannen 
tegelijk), licht Reacher bij monde van 
Lee Child dikwijls toe welke bewegingen 
hij maakt en waarom hij dat doet. Het is 
precies de kennis die een militair moet hebben 
van strategie en tactiek. Het is een schaakspel 
van vernuft tegen vernuft. En dat schaakspel 
heeft Reacher in 24 gevallen tot een goed einde 
gebracht - geen remises voor hem - omdat het 
hem elke keer door het lot was opgedragen. Net 
als Hercules kon hij er niet onderuit komen, dat 
stond zijn zelfrespect niet toe. In een film kun je 
de actie tonen, maar in de boeken kun je hier en 
daar bovendien wat reflectie toevoegen (en juist 
daar is Lee Child als schrijver zeer sterk in, vind 
ik).

Besluit
Humor is niet het sterkste punt van de 

Reacherboeken, maar in de axioma’s en de 
dialogen is toch regelmatig sprake van ironie, 
gevatheid en Engels understatement. Bij de grote 
sterren in de hoek van de sterke mannen vinden 

we er veel die op het witte doek of het scherm 
nauwelijks een glimlach op hun gezicht weten 
te krijgen. Dat hoeft ook niet en we willen 
helemaal niet wéten of ze thuis lieve papa’s zijn 
en helpen met de afwas. Misschien had Jason 
Statham de beste Reacher aller tijden kunnen 
worden, hij was precies het juiste type, althans 
zoals hij onder meer in The mechanic (2011) en 
Killer elite (2011) rondliep.

Ik begrijp zelf ook wel dat dit geen opstel is, 
maar bijna een ode. In een ingezonden brief over 
een heel ander onderwerp las ik onlangs in een 
krant de verzuchting: ‘Waar is Jack Reacher als 
je hem nodig hebt?’ Wel, in de film is hij er nu. 
Daar moeten we het voorlopig maar mee doen. 
Niet dat we al geen andere helden van het witte 
doek hadden. Wie herinnert zich Randolph 
Scott nog? Dat was er ook één die zwijgend 
deed wat hem het beste leek. En natuurlijk 
Clint Eastwood. Over hem heb ik geen ode 

geschreven, maar wel een sonnet. Het heeft 
al eens in dit prachtblad gestaan, maar als 
hommage aan alle helden van Hercules 
tot Jack Reacher mag het van de redactie 
misschien nog een keertje. Dan volgt het nu.

Ik wou dat ik voortaan Clint Eastwood was, 
dan zou ik in zijn open landschap wonen
en daar mezelf een dolend ridder tonen,
te paard op queeste over prairiegras.

Dat zou ik doen als ik Clint Eastwood was. 
Ik zou de goeden om hun deugd belonen,
de slechterik genadeloos onttronen
en zwijgend weggaan in mijn zwarte jas.

Althans als ik voortaan Clint Eastwood was.
Dan droeg ik grote, breedgerande hoeden
en bleef me naar elk schrijnend onrecht spoeden, 
maar zakte nooit in een moreel moeras.

Niet slecht of lelijk, maar echt béregoed
zou ik dan zijn, als Clint in Hollywood!

Peter Cuijpers, 18 april 2022
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Door Michael Helmerhorst

Onlangs verscheen Guillermo Del Toro’s 
remake van de Noir-klassieker Nightmare 
Alley uit 1947 voor een kort roulement in de 
bioscoop. Snel daarop was deze rolprent ook 
op Blueray en Dvd verkrijgbaar en kwam de 
gerestaureerde versie van het origineel uit. Een 
goede aanleiding om beide films onder de loupe 
te leggen en de link tussen film en kermis nader 
te belichten.

DARK CARNIVAL

Uit de kruisbestuiving van cinema en ‘carnival’ 
kwamen een aantal klassieke horrorfilms 
voort die zich afspelen rond de wereld van 
het rariteitenkabinet en de freakshow met 
het Cabinett des Dr. Caligari uit 1919 als 
vertrekpunt. Het lunapark bevindt zich als 
geen andere vorm van volksvermaak in de 
schemerzone tussen kunstlicht en nachtelijk 
duister, in de Noir-traditie aangeduid met de 
Rembrandteske term: ‘Chiaroscuro’. De valse 
facaden van Coney Island zijn in zekere zin 
een extensie van de neon-verlichte marquees 
en billboards van Times Sqare. De kermis is 

als mechanische monstrositeit tevens het ideale 
decor voor de gedoemde antihelden van de Film 
Noir. Reizende kermisklanten en kleine penose 
bestrijken hetzelfde nachtelijke werkterrein.

FREAKSHOW

De legendarische regisseur Tod Browning 
begon zijn loopbaan als ‘Carnival Barker’, de 
praatjesmaker die vóór de tent het publiek 
toespreekt en het naar binnen praat. In drie 
Browning-films stond de kermiswereld centraal: 
The Unholy Three (1925) met Lon Chaney als 
ventriloquist en oplichter, The Unknown (1927) 
met Chaney als messenwerper zonder armen 
en natuurlijk Freaks (1932) waarin een heuse 
ménagerie aan dwergen en misvormden hun 
opwachting maakten.

NOIR GALLERY

In The lady from Shanghai (1948) belandt 
de antiheld Michael O’Hara (Welles) via een 
glijbaan in een hallucinant ‘Crazy House’ en 
voltrekt de shootout tussen de femme fatale 
Elsa Bannister (Rita Hayworth) en haar gehate 
echtgenoot zich in een spiegelpaleis. 

Nightmare Alley
Remade in Hollywood

The Unholy Three (1925)
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Het outlaw-koppel uit Gun Crazy (1949) 
ontmoet elkaar rond een scherpschutter-show 
op de kermis. Eenmaal op de vlucht voor de 
politie beleeft het paar nog een gelukzalig 
moment in een achtbaan, draaimolen en een 
danstent alvorens het net zich rond hen sluit. In 
Hitchcock’s Strangers on a Train (1951) vormt 
de kermis het perfecte werkterrein voor de 
killer Bruno om met zijn slachtoffer te flirten 
bij de ‘kop van jut’, haar te ‘achtervolgen’ in de 
draaimolen en om via de ‘Tunnel of Love’ haar 
uiteindelijk op een ‘Magic island’ te wurgen. De 
finale van de film speelt zich af in een op hol 
geslagen Merry go Round. In de zeer sfeervolle 
maar nogal ondergewaardeerde Nederlandse 
‘PolderNoir-exercitie Kermis in de Regen (1962) 
van Kees Brusse vermengen de schimmige 
activiteiten van kermisklanten zich met de snode 
plannen van de lokale penose. Brusse speelde 
een mooi onderkoelde brandkastenkraker.
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HORROR & FANTASY

In The Seven Faces of Dr. Lao (1964) houdt 
een geheimzinnige Chinese spullenbaas de inge-
zetenen van een klein westernstadje een spiegel 
voor met de bizarre schepsels uit zijn sideshow 
die elk 1 der 7 zonden vertegenwoordigen. 

In de schlock-movie Mutations (1972) zijn 
we terug in de freakshow met een line up van 
echte sideshow people zoals een ‘menselijk 
speldenkussen’, een ‘pretzel-boy’ en een 
‘monkey-woman’. Tussen deze authentieke 
freaks houden zich beklagenswaardige 
mutanten schuil, half menselijke half plant-
aardige schepsels, bedrijfsongelukjes van 
een krankzinnige geleerde gespeeld door 
oudgediende Donald Pleasance.

NIGHTMARE ALLEY

Glamour star en romantic leading man 
Tyrone Power had zijn zinnen gezet op de 
voor hem ongebruikelijke rol van de geslepen 
con-man Stanton Carlisle in de curieuze 
Film Noir Nightmare Alley van Edmund 
Goulding. Juist het contrast tussen zijn imago 
van elegante dandy en de duistere kant van een 
rondzwervende uitvreter verleende Power’s 
vertolking een extra dimensie. Stanton voelt 
zich als kermisknecht ver verheven boven het 
klootjesvolk, de boeren, burgers en buitenlui 
die zich in drommen vergapen aan het listig 
bedrog en goedkope sensaties van het kermis 
vertier. Het meest deerniswekkende wezen in de 
pikorde op de kermis is de ‘Geek’, een gekwelde

outcast die zich in ruil voor sterke drank aan 

den volke toont als opgejaagd wild en die de 
strot van levende kippen doorbijt. Nightmare 
Alley koppelt de onderwereld van spullenbazen 
aan die van chique goochelaars en helderziende 
magiërs die hun werkterrein en slachtoffers 
hebben gevonden in het luxueuze circuit van 
nachtclubs waar de bovenwereld zich verpoost. 
Stanton’s ontwikkeling van underdog tot show-
man beweegt zich geleidelijk omhoog langs drie 
vrouwen; de has-been mindreader Zeena (Joan 
Blondell), het bevallige kermismeisje Molly 
(Colleen Gray) en de doortrapte shrink Dr. 
Lilith Ritter (Helen Walker).

De samenwerking met deze laatste dame 
wordt hem noodlottig. Stanton leert de fijne 
kneepjes van het ‘mentalisme’en eigent zich een 
geheimtaal toe waarmee tussen helderziende en 
assistent informatie uitgewisseld kan worden. 
Als deze praktijk aangevuld met de nodige 
blufpoker en mesmerizerende gebaren wordt 
toegepast op de clientèle van dure nightclubs 
begint het grote geld te rollen. Het schuldgevoel 
en de zucht naar vergeving doet ook de 
machtigen en gefortuneerden zwichten voor 
de manipulaties van ‘The Great Stanton’ Met 
de cruciale inside-info die Dr Ritter tijdens 
haar sessies schielijk heeft opgenomen op 
grammofoonplaten kan Stanton inspelen op de 
diepe zieleroerselen van zijn slachtoffers.

Van deze volksverlakkerij voor de beter 
gesitueerden is het slechts een kleine stap naar 
de schijngestalten die bij spiritistische seances 
de revue passeren. Zoals altijd komen onfeilbare 
oplichters bij een laatste meesterstuk keihard 
ten val. Eenmaal afgezakt tot het niveau van een 
alcoholische zwerver, vertoont Stanton nog 1 
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keer zijn kunsten voor een stelletje hobo’s bij 
een kampvuurtje naast de spoorlijn.

Het is in dit soort scenes dat de oerversie 
ondanks het noodlotsdrama ook lichtvoetige en 
ironische momenten kent die in de remake zijn 
ondergesneeuwd door een teveel aan testosteron 
gestuurde actie.

REMADE IN HOLLYWOOD

In de remake voegt Del Toro royaal nieuwe 
elementen toe binnen de bandbreedte van het 
genre, zoals het gebruik van een leugendetector 
om Stanton als charlatan te ontmaskeren, een 
flinke portie geweld en veel schilderachtige 
details zoals een lekkend spookhuis en een 
‘Odditorium’ met mismaakte foetussen op sterk 
water waaronder de cyclopische misgeboorte 
‘Enoch’ een verwijzing naar het alziend oog 
van de ‘Clair Voyante’. Del Toro opent zijn 
versie meteen heftig met Stanton die het lijk 
van zijn vader wegwerkt, het vaderlijk huis in 
de fik steekt, doodkalm wegloopt en per bus de 
droomwereld van de kermis binnenrijdt.

De drie leading ladies: Toni Colette als Zeena, 
Rooney Mara als Molly en Cate Blanchett als 
Dr. Ritter geven de antiheld Bradley Cooper als 
Stanton geducht tegenspel.

Zeena legt hem de Tarot met onheilspellende 
uitkomsten, Molly deelt met hem de geheimcode 
en het bed en Dr. Ritter legt hem op de divan ter 
filering van zijn psyche.

De oude versie blijft echter superieur zowel in 
het melodramatische als het ‘tongue in cheek’ 
spel van Tyrone Power die de broeierige macho-
rol van Bradley Cooper naar de kroon steekt. 

Natuurlijk eindigt de rücksichtlose 
oplichter in beide versies als 
smartelijke ‘Geek’ maar Power  
speelt deze teloorgang met een 
subtiele pathetiek die in de jongste 
versie ontbreekt.

Del Toro deed zijn best om het 
Film Noir-idioom en de couleur 
locale van onder en bovenwereld 
naar alle kanten uit te bouwen. Maar 
ondanks deze toegevoegde waarden 
en overdadige ornamentiek blijft de 
remake een opgepimpt pastiche van 
het inktzwarte origineel.

Hier rechts: Nightmare Alley (2022)

Michael Helmerhorst
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27 Februari
Veronica Carlson (77)
Brits tv en film-actrice 
verleende haar gratie aan de 
Hammer Horror-films; Dracula 
has Risen from the Grave (1968), 
Frankenstein must be Destroyed 
(1969), Vampira (1974) en The 
Ghoul (1975)

Ned Eisenberg (65)
Amerikaans tv en film-acteur, 
speelde karakter-rollen in: Last 
Man Standing (1996) en in 2 
Eastwood-producties; Million 
Dollar Baby (2004) en Flags of 
Our Fathers (2006)

1 Maart
Conrad Janis (94)
Amerikaans Jazz-trombonist 
en acteur. Bekend van zijn 
rol als vader van Mindy in de 
sitcom Mork & Mindy

2 Maart
Johnny Brown (84)
Amerikaans zanger en tv-
acteur. Bekend van zijn rol 
als superintendant in de serie 
Good Times

Alan Ladd Jr. (84)
Amerikaans filmproducent, 
geliefd om zijn visie en 
enthousiasme, hielp oa de  
blockbuster Star Wars van 
George Lucas op de rails. Won 
een Oscar voor zijn productie 
van Braveheart (1995)

John Stahl (68)
Schots tv en film-acteur be-
kend van zijn rol als Rickard 
Karstark in de serie Game of 
Thrones

3 Maart
Angela Crow (86)
Brits actrice, bekend van haar 
rol als Doreen Lostock in de 
serie Coronation Street

4 Maart
Mitch Ryan (88)
Amerikaans tv en film-acteur 
van het ruwe bolster-type 
met grote staat van dienst in 
tv-series en het nodige genre-
werk in de bioscoop, oa. Monte 
Walsh (1970) Chandler (1971) 
Magnum Force (1973)

5 Maart
Lynda Baron (82)
Brits actrice en comedienne. 
Bekend van de tv-serie Open 
All Hours (1973/1985)

10 Maart
Emilio Delgado (81)
Mexicaans Amerikaans (stem)
acteur en zanger. Bekend 
van de tv-serie Sesame Street 
(1973/1985)

In
Memoriam
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13 Maart
William Hurt (71)
Amerikaans character-actor 
met een breed spectrum aan 
rollen op zijn palmares. Hurt 
debuteerde in de hectische 
SF-thriller Altered States 
(1980) daarna verscheen hij 
oa in Body Heat (1981), Kiss 
of the Spider Woman (1985) 
en Children of a Lesser God 
(1986). Hurt verleende zijn 
ingeleefde spel ook aan genre-
films zoals: Do Not Disturb 
(1999), AI (2001), The Village 
(2009) en als het personage 
Thaddeus Ross in div Marvel 
blockbusters.

14 Maart
Akira Takarada (87)
Japans film-acteur, nam deel 
aan een aantal Godzilla-rol-
prenten van de Toho-studio’s.

17 Maart
Peter Bowles  (85)
Brits tv en film-acteur. Was 
oa te zien in Blow Up (1966), 
The Charge of the Light 
Brigade (1968) en The Legend 
of Hell house (1973) en To the 
Manor born (1979)

Oksana Shvets (67)
Oekraïns toneel en tv-actrice. 
Stierf als gevolg van een raket-
aanval op haar huis in Kiev

19 Maart
Alan Hopgood (87)
Australisch toneel en tv-acteur, 
was te zien in My Briljant 
Career (1979) The Blue Lagoon 
(1980) en Evil Angels (1988)

25 Maart
Kathryn Hays (88)
Amerikaans tv en film-actrice.
Speelde van 1962 t/m 2007 in 
talloze tv-series waaronder: Dr. 
Kildare, Route 66, Bonanza, 
The Defenders, The Man 
from Uncle, High Chaparall, 
Mannix, Star Trek, Night 
Gallery en Law & Order

26 Maart
Gianni Cavina (81)
Italiaans film-acteur speelde in 
meer dan 40 rolprenten van 
1968 t/m 2022. Verscheen in 
horror en genrewerk van de 
regisseur Pupi Avati

29 Maart
Paul Herman (76)
Amerikaans karakter-acteur 
met veel gangsterrollen in 
dito rolprenten waaronder: 
Once Upon a Time in America 
(1984), Good fellas (1990), 
Billy Bathgate (1991) Casino 
en Heat in 1995, American 
Hustle (2013) en The Irishman 
(2019) Ook maakte hij zijn 
opwachting in 5 episoden van 
The Soprano’s

2 April
Estelle Harris (93)
Amerikaans tv en film-actrice, 
scherp gevooisde comedienne, 
was te horen in de Toy Story 
films en verscheen in 27 epi-
soden van Seinfeld

3 April
June Brown (95)
Brits tv en film-actrice, 
bekend van oa Coronation 
Street, Dr. Who en Eastenders 
(1985/2020)

5 April
Nehemiah Persoff (102)
Israelisch-Amerikaans acteur, 
veteraan karakterspeler, was 
te zien in oa: The Wrong Man 
(1956) Some Like it Hot 
(1959), The Greatest Story Ever 
Told (1965) en Yentl (1983)
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Jimmy Wang Yu (79)
Taiwanees acteur, regisseur en 
producent, was van 1965 t/m 
2018 zeer actief in het martial 
arts-genre in talloze Shogun, 
Kung fu en de One Armed 
Swordsman movies

9 April
Uwe Bohm (60)
Duits tv en film-acteur met 
lange staat van dienst in tv-
land (1982/2020) was oa te 
zien in Tatort, Der Alte en Der 
Hafenpastor.

12 April
Gilbert Gottfried (67)
Amerikaans stand-up 
comedian, acteur en 
stemacteur. Verleende zijn 
scherpe New Yorks gekruide 
geluid aan talloze creatures en 
offbeat types oa in Disney’s 
Alladin (1992), A Series of 
Unfortunate Events (2004), 
de Sharknado-rolprenten en 
diverse games. Verder was 
hij frequent gast bij diverse 
talkshows

13 April
Michel Bouquet (96)
Veteraan toneel en film-acteur, 
werkte met regisseurs als 
Clouzot, Chabrol, Truffaut, 
Boisset, Verneuill, Deray, 
Harry Kümel, José Giovanni 
en Alain Corneau. Verleende 
zijn stem als narrator aan de 
klassieker: Night & Fog van 
Alain Resnais en gaf in 2012 
gestalte aan de schilder Renoir 
in de gelijknamige film.

15 April
Liz Sheridan (93)
Amerikaans actrice, bekend 
van haar rol als de moeder 
van Jerry Seinfeld in de 
gelijknamige serie.

20 April
Robert Morse (90)
Amerikaans karakter-acteur, 
verwierf bekendheid met How 
to Succeed in Business Without 
Really Trying it? (1967) en 
speelde in 58 episoden van de 
serie Mad Men.

21 April
Jacques Perrin (80)
Frans filmacteur en produ-
cent Werkte vanaf jonge 
leeftijd met regisseurs als 
Valerio Zurlini en Clouzot. 
Produceerde in later jaren de 
films Z (1969) en État de Siège 
(1972) van Costa Gravas en 
in 1976  Le Desert Des Tartares 
van Zurlini. Perrin speelde 
in meer dan 40 rolprenten 
waaronder Cinema Paradiso 
(1988). Ook de documentaire 
Microcosmos (1996) werd 
door Perrin’s productiehuis 
uitgebracht.

25 April
Henny Vrienten (74)
Veelzijdig muzikant en 
componist die zich na zijn 
‘Doe Maar’- jaren toelegde 
op het componeren van 
filmmuziek. Hij schreef de 
scores voor oa de volgende 
films: De Prooi (1985), In de 
Schaduw van de Overwinning 
(1986), Spoorloos (1988) De 
Gulle Minnaar (1990), Oeroeg 
(1993), Left Luggage (1998), 
Abeltje (1998) The Discovery of 
Heaven (2000) en Sonny Boy 
(2011). Vanaf 1988 maakte 
Vrienten deel het van het 
filmorkest The Magnificent 7
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27 April
Jossara Jinaro (48)
Braziliaans-Amerikaans film 
& tv-actrice. Te bewonderen 
in uiteenlopend genrewerk 
als; The Devil Rejects (2005), 
Cucuy, The Boogeyman (2018) 
en de tv-serie I am The (...) 
(2019)

Kenneth Tsang (86)
Chinees film en tv-acteur 
werkzaam in Hong Kong in 
het KungFu en Crime-genre 
Tsang had een loopbaan van 
1955 t/m 2021, werkte oa 
met John Woo en verscheen 
in de Bond-film Die Another 
Day (2002) als General 
Moon.

28 April
Juan Diego (79)
Spaans toneel, tv en film-
acteur, won 2 Goya-Awards 
voor zijn filmrollen.

29 April
Joanna Barnes (87)
Amerikaans tv en film-
actrice, journalist en schrijver. 
Verscheen van 1956 t/m 2000 
in talloze tv-films maar was 
ook te bewonderen als de 13e 
vertolkster van het personage 
Jane in ‘Tarzan the Ape Man’ 
(1959)

David Birney (83)
Amerikaans acteur, werkzaam 
op toneel, tv en film, was op 
het kleine scherm te zien in 
series als: Bridget Loves Bernie, 
Serpico, Hawaii Five-O, Mc-
Millan & Wife en The FBI. Op 
het witte doek in Carravan 
to Vaccarès (1974) en Roger 
Corman’s Nightfall (1988)

Mike Hagerty (67)
Amerikaans tv-acteur bekend 
van zijn rollen in Friends en 
Seinfeld

5 mei
Kenneth Welsh (80)
Canadees Tv en film-acteur 
actief op het grote en kleine 
scherm van 1965 t/m 2021
Te zien in: The Day after 
Tomorrow (2004), The Fog 
(2005), Fantastic Four
(2007) en als de arch villain 
Windom Earle in Twin Peaks.

8 mei
Dennis Waterman (74)
Brits acteur bekend als ‘heavy 
character’ in de tv-serie: The 
Sweeney (1975/1978)

Fred Ward (79)
Amerikaans tv en filmacteur, 
speelde diverse ‘heavy 
characters’ in films als: 
Southern Comfort (1981), The 
Right Stuff (1983), Tremors 
(1990) en Tremors II: After-
shocks (1996) en verscheen 
in: The Player (1991) en Short 
Cuts (1993) van Altman
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Verantwoording voor het artikel M; de 
ontvangst in Nederland van Barend de Voogd 
op bladzijde 19 van dit nummer volgt hieronder:

Voor dit artikel is gebruikgemaakt van het 
filmkeuringsrapport over M in het Nationaal 
Archief in Den Haag (Archief van de Cen-
trale Commissie voor de Filmkeuring, Film-
keuringsrapporten 1928-1960, toeg. nr. 2.04.60, 
inv. nr. 573, dossier 12328). Verder is o.a. geput 
uit Patrick McGilligan, Fritz Lang: The Nature 
of the Beast (New York 1997) en een groot 
aantal artikelen en advertenties uit de periode 
16 oktober 1931 – 16 oktober 1933. Deze zijn 
merendeels gevonden in het online kranten- 
en tijdschriftenarchief Delpher. De illustraties 
op blz. 19, 20 en 21 komen uit het Nationaal 
Archief. De foto op blz. 23 uit De sport Illu-
stratie, 3 november 1931 / Delpher. Een versie 
van dit artikel met volledig notenapparaat en 
een overzicht van de gevonden vertoningen 
van M in deze periode zijn aan te vragen bij 
barenddevoogd@gmail.com.

M: nog even dit...




