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EEN RARE VOGELCHARLES 
BOWERS

door 
Bram Reijnhoudt

Een van Bowers’ inspiratiebronnen was het werk van Rube Goldberg  een cartoonist zoals hijzelf 
ook in zijn jonge jaren was. De connectie tussen de komieken van de zwijgende Amerikaanse 
film en de krantenstrips uit die dagen is treffend. Harry Langdon was een begaafde cartoonist, 

Larry Semon begon als tekenaar in kranten voor hij beroemd werd door zijn filmkluchten. Anderen, 
zoals  Buster Keaton, Harold Lloyd en ‘Fatty’ Arbuckle bewandelden dezelfde route in de andere 
richting en werden zelf onderwerp van ‘comic strips’. Oliver N. Hardy baseerde zijn personage op 
een obscure stripfiguur die hij Helpful Henry noemde en werd op zijn beurt de inspiratie voor onze 
eigen Ollie B. Bommel. Ben Turpin beweerde dat hij zijn permanent schele ogen te ‘danken’ had aan 
de stripfiguur Happy Hooligan die hij jarenlang op de planken van het variété had nagespeeld.

Goldberg werd beroemd door de ‘goldbergs’. Je zag ze vroeger ook wel in Nederland in amusante 
weekbladen als De Lach en de Piccolo. Ingewikkelde machines om een eenvoudige taak uit te voe-
ren. Kijk bijvoorbeeld op de volgende pagina naar de  ‘oergold-
berg’ die het in de U.S.A. zelfs tot een postzegel bracht. Het is 
niets meer of minder dan een apparaat  voor het automatisch 
afvegen van de mond met een servetje.  
   Dit is slechts een van de meer eenvoudige goldbergs. Het 
kon natuurlijk niet uitblijven dat er pogingen werden gedaan 
om dit soort machines, vaak in clubverband, ook werkelijk te 
bouwen. De recordpogingen met omvallende dominostenen 
zou je kunnen zien als een verbastering van het goldberg-

‘Een vergeten genie, wordt hij nogal eens genoemd. Dat is overdreven. Maar 
een wonderbaarlijk verschijnsel is Charley Bowers zeker. Recentelijk is hij 
postuum vereerd met een stel blue-ray’s waarop alle zeventien van zijn nog 
bestaande films, gemaakt tussen 1925 en 1937 zijn verzameld. Een oeuvre 
bij het surealistische af, geschapen door een habituele leugenaar.

Links Happy Hooligan; rechts Ben Turpin
.
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principe. Charlie Bowers was in zijn tijd—eerste helft 20e eeuw—zo-
wel een navolger als een vernieuwer. Hij verplaatste zijn gefantaseerde 
‘uitvindingen’ van  de krant naar de film. Zijn apparaten hoefden niet 
in het echt te functioneren; stop-motion was immers een techniek die 
voorhanden was om met enig geduld de illusie van een kreunende en 
stampende machine te scheppen. Het werd pas echt een fantastisch 
schouwspel toen hij erin inslaagde zijn droommachines in een realis-
tisch omgeving te plaatsen, met echte acteurs.. 

ABSURDE BOUWSELS EN VERHALEN 
Een gedroomd  raar apparaat alleen, hoe fascinerend ook, is niet vol-
doende om een film te dragen die twintig minuten moet duren — de ge-
ijkte speelduur van de oude comedies. Er was een verhaal nodig. Bowers’ 
verhalen zijn even absurd als zijn bouwsels. Goede voorbeelden zijn A 
Wild Roomer (1927) en Egged On (1926). 
     In de eerste film bouwt hij als arme uitvinder in zijn pensionkamer, 
tot verdriet van zijn hospita, een machine die een heel huishouden kan 
automatiseren, van een scheerbeurt voor de huisvader tot het poetsen 
van de kachel of de baby kalmeren met een speen. Een telegram wordt 
bezorgd, waarmee hij wordt ontboden naar de villa van zijn oom, waar 
het testament wordt voorgelezen van zijn rijke overleden opa. Charley 
erft alles, op voorwaarde dat hij binnen 48 uur aan huis van zijn oom 
een geslaagde demonstratie kan geven van zijn machine. Zoniet, dan 
gaat alles naar de oom, die echter een geslepenschurk is. Als Charley 
zijn vervaarlijke huishoudapparaat door de straten van Los Angeles 
stuurt op weg voor de demonstratie (je ziet op de stoep mensen ver-
baasd toekijken), gooit de oom met bommen. Tevergeefs, Charley 
breekt met geweld de villa van zijn oom binnen, die bij zijn terugkeer 
van het bommengooien gevangen wordt in de grijpers van de machine 
en na een gedwongen scheerbeurt gedumpt wordt in het groezelige wa-
ter van een naburige haven.

De man brengt een lepel soep naar de mond 
(A), dit brengt een touw in beweging (B) en 
C) waardoor een cracker (D) omhoog wordt 
geworpen in de richting van een hongerige 
papegaai (E) die opspringt naar de cracker, 
waardoor hij z’n stokje (F) doet kantelen, zodat 
een aantal zaadjes uit zijn bakje (G)  in een 
emmer (H) valt. Zwaartekracht doet de emmer 
zakken, waardoor aan een touwtje wordt 
getrokken (I) dat een sigarettenaansteker 
(J) doet ontvlammen. De lont van een raket  
(K) wordt hierdoor aangestoken en als 
de raket opstijgt snijdt een sikkel (L) een 
touw (M) door, waardoor een pendule in 
werking wordt gebracht en het aan de slinger 
bevestigde servetje heen en weer zwiept 
om de mond van de soep-eter af te vegen. 
Missie geslaagd.

A Wild Roomer.
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Framevergrotingen Within Our Gates

Minder dramatisch, maar met een nog rampzaliger slot, is de tweeakter 
Egged On. Na vele mislukte pogingen om zijn machine voor de pro-
ductie van onbreekbare eieren aan boeren en buitenlui te slijten, maakt 
Charley een geslaagde pitch in het kantoor van de International Egg 
Shipping Association. 
Hij realiseert zijn uitvinding die tot dan alleen nog op papier bestond, 
in een boerenschuur, maar als de heren van de Association onverwacht 
vroeg dreigen te arriveren voor een demonstratie heeft hij zo gauw geen ei 
bij de hand, Hij steelt ergens een mandje vol en verbergt de vangst onder 
de motorkap van zijn T-Ford. De eieren komen uit en schenken het le-
venslicht niet aan kuikens, maar aan baby- Fordjes. Een verbazingwekken-
de scène… (linkerkolom) 
Het ei dat hij uiteindelijk voor de demonstratie gebruikt, explodeert met 
rampzalige gevolgen, want de broedende kip had haar ei gelegd in een 
kistje met  staven dynamiet…  (rechterkolom)

Bowers had een fascinatie voor eieren en later ook voor oesters die bij-
voorbeeld in de soep springen.  In andere films fabriceert hij schoenen 
waarmee je automatisch de charleston gaat dansen, een bananenschil 
waar je niet over uitglijdt, een robot voor restaurantbediening, een plant 
waaraan katten groeien een vogel die muziekinstrumenten en andere 
voorwerpen van metaal verslindt.Deze vogel debuteert in Now You Tell 
One (1926), waarin Charley de kampioenleugenaar speelt in een ‘The 
Liars Club’, een herengezelschap voor het vertellen van sterke verhalen. 
De ‘metal-eating bird’ komt uitvoerig terug in zijn enige geluidsflim It’s a 
Bird (1930).

Bowers bereikte zijn speciale effecten door ‘the Bowers Process’, dat 
bestond uit een technisch hoogstandje om ‘live-action’ te combineren 
met de ‘stop’motion’-techniek en ‘traditionele’ tekenfilmeffecten.Hij 
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BOVEN: vroeg werk cab Char les Bowers in de Chicago Tribune (1916) 
OBDER: ‘Mutt en Jeff’ van Bud Fisher in vele Amerikaanse kranten, om-
streeks dezelfde tijd.

werd voor het Bowers Procédé geholpen door filmtechniker, Harold J, Muller, over 
wie alleen bekend is dat hij met kleurenfilm en filmgeluid zou hebben geëxperi-
menteerd.  Bowers intussen presenteerde het procédé als een echte uitvinding, 
waaarmee hij ‘bewees’ dat de onverbrekelijk geachte band tussen de fotograferende 
filmcamera en de werkelijke wereld door hem was verbroken— zijn camera kon 
liegen — wat op zichzelf weer een leugen was. Maar Bowers was niet in zijn eerste 
leugen gestikt.

Het begon al met zijn geboortjaar. Om onduidelijke redenen knoeide hij in officiële 
papieren met zijn leeftijd. Hij zag het levenslicht in 1877, maar de meeste bronnen 
geven hem als gevolg van die manipulaties tien jaar jonger. Charley zou de zoon 
zijn van een Franse gravin en kon als vijfjarige al koorddansen met als gevolg dat 
hij door kermisklanten ontvoerd was om in hun rondtrekkend circus op te treden. 
Zijn vader zou zijn overleden van verdriet of door pure shock toen hij na twee jaar 
plotseling weer opdook.  
Een animator die Bowers goed kende, zijn oud-collega Dick Huemer, beweerde 
dat niemand zo’n afschuw had van de waarheid als Charley Bowers. ‘Schaamteloos 
opzichtige vervalsing van bijna elk onderwerp verschafte hem meer plezier dan de 
naakte waarheid,’ alus Huemer, die later voor Disney zou werken, onder andere aan 
Dumbo en Fantasia.  
Een andere collega, Isodore ‘Izzie’ Klein, vertelt in zijn memoires een anekdote die 
perfect illustreert hoe ver de man kon gaan. Bowers zat met een groepje medewer-
kers, onder wie Klein. in hun vaste restaurant voor een snelle hap omdat er   
’s avonds moest worden overgewerkt. Wijzend op een schilderij aan de wand van 
het etablissement, daagde hij  het groepje uit om de kleine lettertjes te lezen die 
onderaan op de lijst waren gegraveerd. Dat leek voor iedereen onmogelijk. Tot 
Bowers, op zijn verzoek gecontroleerd door Klein, foutloos de tekst opdreunde 
en besloot met: “Niets is zo goed voor je gezichtsvermogen als jarenlang met een 
geweer rondzwerven in het Wilde Westen.” Iedereen zweeg, Niemand geloofde dat 
Bowers ooit een scherpschutter in de Far West was geweest. Iedereen begreep dat 
hij de tekst van tevoren uit het hoofd had geleerd, want zo was Bowers.
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HET LEVEN van Charles J. 
Bowers is alleen in grote lij-
nen te reconstrueren. Vast-

staat dat hij als jongeman zijn geld 
verdiende met cartoons tekenen voor 
kranten in het verspreidingsgebied 
van Chicago. Hij had al wat ervaring 
als animator van tekenfilmpjes, waar-
onder de succesvolle Katzenjammer 
Kids,  toen hij benaderd werd door 
collega-cartoontekenaar Bud Fisher, 
die rijk geworden was met de kran-
tenstrip Mutt and Jeff. Fisher wilde 
ook wel profiteren van het nieuwe 
medium. Bowers verzamelde een 
groepse animators om zich heen en ging aan de slag. 
Het success van Mutt and Jeff in de bioscopen was 
onmiddellijk. Nadat Bowers zo’n honderd filmpjes van 
negen minuten had afgeleverd, werd de werkdruk zo 
groot dat hij zich gedwongen zag om een compagnon 
met een kant en klare studio te zoeken. Dat werd de 
animatiepionier Raoul Barré, een Franssprekende Ca-
nadees, die in New York een studio had gesticht waar 
een flinke productie kon worden gemaakt.Deze Barré 
Studio, vermoedelijk de allereerste in Amerika, werd 
in 1916 de Barré Bowers Studio. Op de achtergrond 
was Bud Fisher de financier van het geheel en de fei-
telijke eigenaar. Barré werd chef van de animators en 
Bowers deed de boekhouding, maar verzon ook alle 
verhaaltjes voor de Mutt and Jeff-serie. 

Zijn samenwerking met Barré werd 
een drama en werd na enkele jaren 
verbroken..

Wat precies de oorzaak was van het 
vertrek van een mentaal gebroken 
Barré is niet duidelijk. Tegen 1919 
stapte hij na een zenuwinzinking uit 
het vak. Volgens eerdergenoemde 
Dick Huemer was Barré, die hij hoog 
had zitten wegens diens toewijding 
aan de ontluikende kunst van de 
tekenfilm, door Charles Bowers be-
drogen en financieel benadeeld (“He 
bilked Barré.”). Feit is dat Bowers in 

1919 door Fisher werd ontslagen wegens knoeierijen 
met de salarislijsten. Volgens andere bronnen stapte 
Barré op, omdat hij wilde vermijden dat hij als me-
deplichtige werd gezien. 
In de kolom hiernaast beschrijft Isodore Klein hoe 
Bowers de zenuwinzinking van zijn compagnon 
‘presenteerde’.

Na zijn ontslag verhuisde Bowers met zijn animators 
naar een nieuw onderkomen van twee etages in New 
York, waar hij door Fisher opnieuw werd ingehuurd 

Fragment uit de memoires van Izzie Klein die be-
schrijft hoe Charles Bowers met veel drama de gees-
testoestand van zijn compagnon Raoul Barré aan zijn 
collega’s ‘duidelijk maakte’.

Ontleend aan Michael Sporn Animation Inc.

http://www.michaelspornanimation.com/splog/?p=987
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om aan de Mutt and Jeff-serie te werken. Dat gebeurde op de bovenver-
dieping van het gebouw. Gelijkvloers had Bowers een grote ruimte waar 
hij experimenteerde met de nieuwe technieken, die uiteindelijk, in 1925 
(nadat hij opnieuw door Fisher was ontslagen!), uitmondde in een eigen 
productielijn en zijn debuut als filmkomiek. 
Het komisch personage van Bowers maakt in het kleine oeuvre dat hij 
heeft nagelaten geen grote indruk. Hij miste de vorm, finesse en de timing 
van collega’s als Buster Keaton en Harry Langdon, met wie hij qua uiterlijk 
vaak wordt vergeleken.

In de tweede helft van de jaren ‘30 werd Bowers ernstig ziek, maar in 1937 
werkte hij nog aan een korte opdrachtfilmfilm van de beginnende regis-
seur Joseph Losey over de zegeningen van de oliewinning: Pete Roleum 
and his Cousins, oo bekend als Oil Can and Does.  Losey beschreef hem 
als ‘een kleine, breekbare man, een onvermoeibare werker en overduidelijk 
een eerste-rangs technicus. Ik was getroffen door het diep gevoel van gela-
tenheid dat hij uitstraalde, ook al was hij nog relatief jong.  Zijn werk was 
voor hem, zo leek het,  een verschrikkelijk, eindeloos hard gezwoeg.’ 
De door artritis geplaagde Bowers overleed in 1946 op 57-jarige leeftijd. 
In zijn laatste jaren werkte hij nog steeds voor een krant, maar in feite 
werd het werk op zijn aanwijzing getekend door zijn vrouw. Als filmmaker 
was hij vergeten. Er werd gesproken en geschreven over Chaplin, Keaton, 
Langdon, Laurel, Lloyd en Semon, maar Bowers werd nooit genoemd. 

HERONTDEKKING 
Bowers’ herontdekking had een lange aanloop die begon in Frankrijk, in 
Toulouse, in de late jaren vijftig  Daar werkte de cinefiele criticus en es-
sayist Raymond Borde aan een verzameling fims die vijf jaar later de basis 
werd van de Cinemathèque de Toulouse. Hij had speciale belangstelling 
voor de rondtrekkende groepen zigeuners die filmvoorstellingen gaven in 
het zuiden van Frankrijk. Sinds het verbod op brandbare nitraatfilm wa-
ren de Roma en andere kermisklanten overgegaan op 16mm en de oude 
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35mm-films lagen in roestige blikken opgeslagen 
in schuren en loodsen. Borde bazuinde rond dat 
hij 5 (oude) franken betaalde per kilo film. Mid-
den jaren zestig kreeg hij contact met iemand, 
die hem een voorraadje blikken met inhoud  aan-
bood.

De door het surealisme aangestoken Raymond 
Borde ontdekte in deze collectie enkele pareltjes: 
een drietal wonderlijke, surrealistisch aandoende 
films van een hem onbekende komiek, genaamd 
‘Bricolo’.  Hij liet de nitraatfilms door de Konink-
lijke Cinematheek in Brussel overzetten op een 
onbrandbare basis en begon een speurtocht naar 
Bricolo. Niemand wist wie het was, ook niet toen 
de films in 1978 werden vertoond op het Festival 
van Annecy, toen en nog steeds een brandpunt 

van animatieliefhebbers en -deskundigen. Wel 
vond Borde ergens een citaat van de door hem 
bewonderde surrealist, schrijver. dichter en ijve-
rige bioscoopbezoeker André Breton. Deze zag 
in 1937 Bowers’ kunstige creatie It’s a Bird in het 
voorprogramma van een Parijse bioscoop en oor-
deelde later dat dit de meest gedenkwaardige film 
was die hij in dat jaar had gezien.  
Breton over It’s a Bird:  
“…Que nous devons d’être projetés pour la pre-
mière fois, les jeux déssillés sure la distinction 
platement sensorielle du réel et du fabuleux, au 
coeur même de l’étoile noire.” (We laten de verta-
ling graag aan de lezer over.)

Maanden gingen voorbij, tot Borde op een goede 
dag in een filmcatalogus uit 1928 van een kleine 

verhuurder in Marseille de naam Charles Bowers 
tegenkwam, gevolgd door tussen haakjes (Bri-
colo). Hij nam contact op met de Cinémathèque  
Québéccoise in Montreal, waar men Bowers 
kende, maar alleen van diens bemoeienis met de 
Jeff & Mutt- tekenfilms. The Library of Congress 
in Washington bleek uiteindelijk de bron te zijn 
waar  de orginele titels konden worden achter-
haald aan de hand van lobbycards en advertenties 
die daar lagen ogeslagen. De drie films in Toulou-
se met de titels Un drole de locataire, Pour epater 
les poules en Non… tu exagères waren respectie-
velijk The Wild Roomer, Egged On en Now You 
Tell One (waarin zestig olifanten het Capitol in 
Washington binnenmarcheren).

Het balletje begon te rollen, vooral toen Ser-

Scheppingen van Charles Bowers: de ‘metal-eating bird’, de gladheidsbacterie in een bananenschil, de ‘fuzz-headed phantom’ en een oester opweg naar de soep.
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ge Bromberg, de stichter  van Lobster Films in 
Parijs, een wereldwijde speurtocht begon langs 
nationale archieven en particuliere verzamelaars. 
In 2004 kon Bromberg de oogst presenteren op 
twee  dvd’s, met zestien geconserveerde en ge-
restaureerde korte films. Twee daarvan behoren 
tot Bowers’ eerste werk als animator in dienst 
van anderen (hij kreeg bij Fisher nooit credits) 
en tellen dus eigenlijk niet mee als exponenten 
van eigen werk met een eigen signatuur..  Het zijn 
primitieve tekenfilms uit zijn Mutt & Jeff-periode 
(915-1925 ca, driehonderd korte films van negen 
minuten), waarvoor je nu de hande niet meer op 
elkaar krijgt.

De overblijvende zestien films vertegenwoordigen 
naar schatting de helft van de volledige werk van 
Charley Bowers. De andere helft is nog steeds 
zoek. De overlevende titels zijn bijeengebracht uit 
filmotheken in Praag, Parijs, Montreal en natuur-
lijk Toulouse, uit het George Eastman House, de 
Library of Congress en het MOMA in Amerika 
en uit particuliere verzamelingen in Oostenrijk 
en Amerika.

Nog niet zo lang geleden is Charley Bowers op 

blu-ray verschenen, met opnieuw de zestien films uit 2004 plus één 
nieuwe ontdekking, namelijk een groot fragment van Whoozit, afkom-
stig ui het Filmmuseum EYE in Amsterdam. Het is een onvolledige 
kopie, de eerste van de twee aktes ontbreekt. Charley is in Whoozit een 
concierge in een appartementengebouw, waar oesters proberen te ont-
snappen aaneen vervaarlijke, messenslijpende kok die overal opduikt.
Afgezien van een discriminatoire typering van een Afro-Amerikaan 
naar de mode van die tijd, is het een mooie bijdrage aan deze digitale 
collectie op blu-ray.. 

 —Bram Reijnhoudt

Linksboven:: De eerste uitgave van zestien films, uitge-
geven door Image Entertainment (Amerikaans) in 2004. 
Twee dvd’d.
Midden: Franse uitgave van Lobster Films (met Engelse 
ondertitels), zowel dvd als blu-ray uit
Onder: Amerikaanse uitgave van Flicker Alley in samen-
werking met Lobster Film en Blackhawk Films.  

BEKIJK VERDER:

BLOGS:
Memoires van Isodore ‘Izzy Klein’, deel 1, deel 2, deel 3, 
oorspronkelijk gepubliceerd in Cartoonist Profiles Magazine 
(sept. 1975), nu te lezen op de blog Michael Sporn Anima-
tions, Inc.
 
Essay The weird and wonderful world of Charley Bowers op 
de blog The Lost Laugh

YOUTUBE
Trailer van de blu-ray-uitgave The extraordinary world of 
Charley Bowers 
It’s a Bird (fragment)
There it is (hele film)

Van de honderden Mutt & Jeff-films zijn er een tiental 
bewaard gebleven. Een ervan, Mutt and Jeff on strike, is 
bijzonder, omdat de tekenfilm wordt onderbroken door 
live-actionfragmenten met Bud Fisher zelf in de hoofdrol 
als werkgever van de stakers.

DAILY MOTION 
Pete Roleum and his cousins 

http://www.michaelspornanimation.com/splog/?p=981
http://www.michaelspornanimation.com/splog/?p=985
http://www.michaelspornanimation.com/splog/?p=987
https://thelostlaugh.com/silentclowns/charley-bowers/
https://www.youtube.com/watch?v=zNMsXpD-fRI
https://www.youtube.com/watch?v=zNMsXpD-fRI
https://www.youtube.com/watch?v=_kS3pxz3QLI
https://www.youtube.com/watch?v=jdM44FwPxXs
https://www.youtube.com/watch?v=FB2bnMmOaCw
https://www.dailymotion.com/video/x15ihr4
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CINEMA
FABULA

[
door 

Michael Helmerhorst

EEN FANTOOMFILM

Het uit de duim zuigen van sterke verhalen en kleurrijke anekdoten 
is bij voorkeur het domein van romanciers, toneelschrijvers en 
filmscenaristen. Voor al die andere scribenten, waaronder bij 
uitstek, journalisten, wetenschappers en politici is het landschap 
der verbeelding een verboden terrein en het fabuleren een absolute 
doodzonde met directe excommunicatie tot gevolg. 
Men denke hierbij bijvoorbeeld aan de halfslachtige verzinsels 
van Halbe Zijlstra, het tot de verbeelding sprekende bedrog van 
Diederik Stapel en de stroom fake-items uit de pen van de Duitse 
journalist Claas Relotius voor Der Spiegel. 
Zowel de fantastische leugen als de opgeleukte werkelijkheid van 
alledag is het exclusieve instrument van  de ‘creatieven’,  waaronder 
ook theatermakers als ondergetekende. 
Ook de mengvorm van feit en fictie is literair en dramaturgisch 
gezien nooit een probleem. Alleen daar waar de fabulist claimt dat 
zijn teksten een directe weergave zijn van de de onweerlegbare 
waarheid, kan het alsnog fout lopen, zoals in het tragische geval 
van de schrijver Jerzy Kosinsky. 
 

Een bijzondere categorie fantasten bestond uit filmver zame laars 
en handelaars die rond onverkoopbare winkel dochters kleurrijke 
bedenksels uit de mouw wisten te schudden.
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De subgroep van verzamelaars en handelaars bediende zich aanvan-
kelijk van onschuldig opgetuigde predikaten bij het aan de man 
brengen van totaal zouteloze rolprenten. Een Mexicaans drama 

over achtergestelde boeren werd verkocht als een Western met opvallend 
veel “mannen met van die grote hoeden”. 
Vanuit dit denken ontstonden complete fake-verhalen om een peperdure 
miskoop alsnog voordelig van de hand te doen. Wat als een onberispe-
lijke kopie van 20.000 Leagues under the Sea (1954) werd aangeprezen 
en van eigenaar verwisselde, bleek bij nader inzien een kat in de zak. De 
impuls-aankoop betrof bijvoorbeeld een in diepgroene oostblokkleuren 
gedompeld onderzeebootdrama van Russische makelij: De Jacht op de 
Yzeren Draak. De Disney-leader voorafgaande aan Akte 1 verleende deze 

falsificatie de juiste geloofwaardigheid, 
mits alleen vluchtig op de hand bekeken. 
Alleen een verzamelaar met goesting voor 
Sovjet-cinema zou deze zwerfkat alsnog 
adopteren en met liefde aan zijn collectie 
toevoegen.

CONDENSATIES & COMPILATIES  
Ook de speelduur van rolprenten was niet 
veilig in de wereld der filmsjacheraars. 
Zo zwierf er een zwaar mishandelde ko-
pie rond van de klassieker Stage Coach 
(1939). Met de schaar van de overijverige 
“film-verdeler” O. te H. sneuvelden alle 
dialogen  tussen de inzittenden van de 
postkoets als niet ter zake doend gebeu-
zel. Alleen de actiescenes met een van 
links naar rechts en vice versa voortdenderende diligence bleven over met 
een schamele filmrol van 40 minuten tot gevolg. 
De trotse bezitter van een overvolle filmspoel gemarkeerd als: Muziek Ca-
valcade, had een bonte aaneenrijging van uit talloze musical en operettefilms 
weggeknipte muzikale hoogtepunten en entre-acts tot zijn beschikking. Het 
alsnog bijeenbrengen van de geschonden films was een onmogelijke uitda-
ging. 

NO TECHNICOLOR  
De mate waarin een kopie van kleur verschoten was had directe invloed 
op zowel concept als titel van de bewuste film op de 2e handsmarkt. Een 
tomaat-kleurige Forbidden Planet (1956) ging van hand tot hand onder de   
tagline: ‘Avontuur op de Rode Planeet’. Een afgeragde kopie van The Subterra-
neans (1960) waarbij de verkleuring elk  contrast deed vervagen, begon een 
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tweede leven als psychedelisch experiment. Let wel, we hebben het hier 
over de totaal van bewegend beeld verstoken decennia  van ver voor Net-
flix. 

DOSSIER ALTENBURG  
De als verloren bestempelde Laurel & Hardy-film The Rogue Song (1930) 
waar de halve  wereld naar op zoek was, verscheen opeens op de schim-
mige markt der celluloid-dealers. Niet als een ter veiling aangeboden stuk, 
maar als onderdeel van een Sovjet- filmarchief dat na de val van de muur 
te koop werd aangeboden door obscure tussenpersonen met namen als 
Muller en Kramer.  In 1991 werd de Amsterdamse videoproducent Movies 
Select Video voor een halve ton  opgelicht door een of meerdere personen, 
die beweerden een omvangrijke partij klassieke films in stock te hebben 
met als lokaas de operettefilm van L&H. Drie goudzoekers van Movie Se-
lect Video reisden door de voormalige DDR en de Benelux op jacht naar 
deze felbegeerde hoofdprijs: The Rogue Song in (two tone) Technicolor! 
Na onwaarschijnlijke omzwervingen en eindeloze onderhandelingen met 
schimmige  stromannen bleek de onthutsende inhoud van slechts 1 film-
blik te bestaan uit een forse rol bandijzer, dat inderdaad iets weg heeft van 
een rol film gezien de perforaties. Ook deze keer zou het kroonjuweel der 
onvindbare films weer in de mist verdwijnen.  Voor het complete ‘Kuif-
je-achtige’-verhaal verwijs ik naar de 29e editie van Blotto (fimmagazine v/h 
in zwart-wit, gewijd aan Laurel & Hardy’), wellicht te verkrijgen via onze 
redacteur Bram Reijnhoudt.

HUMBUG 
Zo is er de man die glashard beweert dat hij thuis een 16mm familiefilmpje 
heeft liggen  met een straatbeeld waarin drie meisjes van de camera weglo-
pen en één meisje schalks omkijkt.

Dit meisje is niemand minder dan Anne Frank. Dit tot nog toe niet aan den 
volke getoonde ‘snippertje’ Anne zou meteen wereldnieuws zijn. Maar niets 
van dat al, de exploitatie van het fenomeen Anne stond de man zo tegen dat 
hij afzag van enige ontsluiting. Afgezien dat ik daar begrip voor kon opbren-
gen verzocht ik toch om deze trouvaille eens te mogen zien in de huiselijke 
kring. Dit verzoek werd altijd met een geheimzinnig lachje van de hand 
gewezen. De ongeloofwaardigheid van dit geval zat ’m in het feit dat het als 
sterk verhaal aan mij werd opgedist, in de wetenschap dat ik als filmfanaat 
zoiets nooit en te nimmer voor me  zou kunnen houden. 
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THE SOUTHAMPTON CONNECTION  
Hebzucht en een gezonde dosis nieuwsgierigheid is 
de reden dat de misleide koper vaak zelf de aanlei-
ding is tot kleine leugens en/of verzwegen waarhe-
den rond het artefact. In de zomer van 1999 breng 
ik een korte vakantie door met mijn negenjarige 
dochter in Londen. Een flitsbezoekje aan Sou-
thampton per trein aan de 2e handsfilmverzamelaar 
de Heer Smith is wel in te plannen. In de tuin van S 
treffen wij een tot de nok met celluloid volgestouwd 
tuinhuisje aan. S is inmiddels overgestapt op, bij de 
thuisdraaiers populaire, Laserplaten met speelfilms 
van perfecte beeldkwaliteit.  Toch weet ik nog uit 
de chaotische berg filmspoelen een rol met pikante 
stripteaseclips op te vissen, voordat mijn oog valt op 
iets anders. 
Op een met viltstift slordig gemarkeerde stapel 
35mm-blikken staat de titel: London after Midnight 
te lezen!!  Onmogelijk dat S, een diehard in 2e hands 
rolprenten, dit als verloren gewaande en gewilde 
item over het hoofd heeft gezien of niet weet dat 
het hier om een zoekgeraakt stuk silent horror gaat 
met Lon Chaney als groteske vampier onder regie 
van Tod Browning. Terloops informeer ik naar de 
staat waarin de (nitraat) film zich bevindt. S ziet dat 
ik het blik probeer te openen en mompelt: “Vintage 
stuff”. De aanloopstrook van de 1e akte vertoont een 
Britse keuringskaart met onleesbaar jaartal.    Wel 
is de titel London after Midnight te ontcijferen in 
handgeschreven letters! 
Ik wikkel de rol nog verder af, er voor zorgdragend 

dat het materiaal in een openstaande doos neer-
daalt in plaats van op de vloer tussen omgevallen 
stapels blikken. Had ik de rol nog vijf slagen verder 
tegen het licht gehouden dan was het begin van een 
geluids-spoor te zien geweest. Maar ik ben al ver-
kocht of beter verknocht geraakt aan mijn vondst. 
Welgeteld betaal ik zonder blikken of blozen 50 
Pound Sterling voor 4 blikken grotendeels ongezien 
35mm nitraatmateriaal.  Thuisgekomen blijkt mijn 
dierbaar souvenir natuurlijk niet de Heilige Graal 
der griezelfilms. maar een niet onaardige studie van 
het verdorven nachtleven in de Londense Soho (ad 
1960), de roemruchte rosse buurt in West End, waar 
hookers, souteneurs en nachtclubartiesten hun da-
gelijks brood verdienen. 
Zonder morren aanvaard ik mijn troostprijs. 
De grote verwachtingen van de begeesterde film-
freak krijgen de overhand en belemmeren maar al te 
vaak zijn nuchtere beoordelingsvermogen.  
 
THE CREATIVE HOAX  
Dat ordinaire malversaties ook kunnen leiden tot 
ongebreidelde uitingen van creativiteit wil ik met 
het volgende geval illustreren. Om een onver-
koopbare lading vastgelopen 16mm-projectoren, 
waaronder een loodzware  Hortson en een gebutste 
Ampro, enige sjeu te verlenen, had de handelaar 
B.te A. een geheimzinnige rolprent op negatief aan 
de partij toegevoegd. Het perfecte excuus om deze 
rolprent niet voor te draaien was dat het om een 
negatief ging dat absoluut niet beschadigd mocht 
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worden. Alles aan deze “door het stof der 
tijden aan het oog onttrokken” goedkope 
exploitatiefilm was een verzinsel en bestond 
uit een geraffineerde combinatie van feit 
& fictie. De veronderstelde regisseur en de 
acteurs konden ieder apart nagetrokken 
worden, maar de configuratie van deze 
mensen in één speelfilm had nimmer plaats-
gevonden. De Nederlandse leaders van de 
klassieke film noir The Big Combo (1955) die 
door Max Drukker onder de nondescrip-
te titel: Het Mysterie rond Mr. Brown was 
uitgebracht, waren door B. aan de rollen 
negatief toegevoegd. Voor de rest bestonden 
deze ‘mystery-reels’ bij nader inzien, uit het 
(A-winding) negatief van een slaapverwek-
kende Tjechische poppenfilm.  
 
FOTOROMAN 
Het enig waardevolle dat deze fantastische 
lokeend aankleefde was een compleet ge-
fingeerd  filmverhaal dat B aan de hand 
van een stapeltje film-stills uit zijn grote 
duim zoog. Een soort fotoroman zonder 
tekstballonnen dat tot leven kwam door B’s 
voortvarende beschrijving van personages 
en plot, bijna alsof hij een pitch deed bij een 
storyboard.   De huis tuin en keuken-oplich-
ter ontpopte zich hier tot een ware artiest 
in het simuleren van een plausibel filmplot 
rond deze imaginaire rolprent. De foto’s ver-

Line-up van de ‘usual suspects’ wordt 
getoond aan de Kassière van het speel-
hol. Herkomst: Outrage (1950). Mala Powers is de 
kassière.

Briefing van undercover-agente (hierna te 
noemen Blondine) door de FBI. 
Herkomst: FBI Girl (1951). Cesar Romero, George 
Brent en Audry Totter..

Mr, Brown, de uitbater van het speelhol, 
vergadert over de overval door een hem 
onbekende partij. Herkomst: Joe MacBeth 
(1955). Paul Douglas, Al Mulock, Bonar Colleano..

Een illegaal speelhol waar met grof geld 
wordt gespeeld. 
Herkomst: The story of Arnold Rothstein (een Untou-
chables-spin off uit 1961)..

Een Hitman legt de Doorman van het 
speelhol om en berooft de kas Herkomst: 
Boss of Big Town (1942). De Doorman is ene Frank 
Ferguson. 

Geschrokken clientele buigen zich over 
het lijk van de Doorman. 
Herkomst: Cult of the Cobra (1955). Goedkope 
thriller rond slangensekte). 

De Blondine redt zich uit een netelige 
sitatie tussen een cop en een gangster. 
Herkomst: Quicksand (1950). De Blondine heeft nu 
de gestalte aangenomen van Jeanne Cagney (de zus 
van James Cagney..

De vrouw van Brown vermoedt intussen 
dat haar man iets heeft met de Kassière. 
Hij ontkent; hij weet van niks. 
Herkomst: onbekend.

De twee FBI-agenten (Romero en Brent) 
tijdens de arrestatie van een verdachte.
Herkomst: FBI Girl. .Op de foto zitten verfspatten 
van de bioscoopschilder. 

RECONSTRUCTIE VAN EEN SPOOKFILM
Het Mysterie rond Mr. Brown ontrolde zich volgens B. aan de hand van deze 18 foto’s 

afkomstig uit 15 verschillende films

WORDT VERVOLGD
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tegenwoordigden een amalgaam van 2e en 
3e rangs ‘politiefilms’ en thrillers. B vergat 
niet om een enigszins geloofwaardige regis-
seur van dienst aan dit imaginaire project 
te koppelen en koos voor Andre De Toth, 
een routinier met westerns en thrillers op 

Brown schakelt de Hitman uit met een 
robbertje vechten (altijd goed).  Herkomst: 
Hell’s Half Acre (1950). Wendell Corey is een van de 
twee vechtersbazen..

De vrouw van Brown houdt zich op de 
vlakte tijdens een ondervraging.  
Herkomst: Hoodlum Empire (1952). Claire Trevor 
geeft nu gestalte aan de geplaagde dame.

De Blondine biecht haar undercoverwerk 
op bij Brown.  
Herkomst: FBI Girl. Audrey Totter en Tom Drake op 
de sofa.

Verdacht vlucht bij zijn arrestatie op 
de richel van een wolkenkrabber en 
springt… Herkomst: FBI Girl..

Kassière (nu weer donker) praat het uit met 
Mrs. Brown. Conclusie: er is een andere 
maitresse in het spel. Herkomst: A Dangerous 
Profession  (1949). Ella Raines en Betty Underwood.

De Blondine heeft, gadegeslagen door de 
Hitman, een heimelijke ontmoeting met 
Brown. Herkomst: Backlash (1945). De blonde is 
in dit geval Jean Rogers,

Brown ontsteekt in woede en mishandelt 
de Blondine. Herkomst: The Long Wait (1954). 
Gene Evans als Brown en Peggy Castle als de Blondine.

Politie en FBI ontzetten de ‘damsel in 
distress’ met geweld. 
Herkomst: Armored Car (1937)

In de ‘final shoot-out’ sneeft Mr. Brown 
(nu met snor getooid). Herkomst: Walk with 
the Damned (1962). Acteur: onbekend.

EINDE

Vier foto’s uit de ‘spookfilm’ komen uit de poli-
tiethriller FBI Girl met Audry Totter in de titelrol.
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zijn naam. Mijn nieuwsgierigheid naar dit genrewerkje werd getem-
perd door het prijskaartje dat aan deze partij ongeregeld hing, maar het 
filmverhaal is me bijgebleven. De bewuste reels negatief doken jaren na 
dato op bij een Self-Storage-opruiming plus de envelop  met de foto’s! 
De herkomst van bijna elk shot is indertijd met de deskundige hulp van 
Thys Ockersen vastgesteld.

AUDREY TOTTER  
Vier gestolde filmmomenten van de “Mr. Brown-fabel” zijn afkomstig 
uit de lowbudget-thriller FBI-Girl van poverty row-producent Lippert. 
Onlangs kon ik deze 35mm rolprent losweken uit de omvangrijke fil-
motheek van  een bevriende celluloid-stapelaar. Ook in de gebruikelijk 
houterige FBI-vehikels als dit melodrama kwam de  actrice Audrey Tot-
ter goed uit de verf als enigszins getroubleerde antiheldin.

Totter had in haar heydays een niet kinderachtige staat van dienst als 
de  intrigerende  ‘romantic interest’ van duistere film noir-figuren met 
een  voorkeur voor chagrijnige femmes fatale of weerspannige gangster-
molls. Zij speelde haar meest glamoureuze rol als Leading Lady tegen-
over Robert Montgomery in de, geheel first-person geschoten, Lady in 
the Lake (1946)  In The Set Up (1949) van Robert Wise was ze de ge-
tergde vrouw van Robert Ryan in de rol van een aan lager wal geraakte 
bokser. 

SEARCH & RESEARCH  
Ondertussen blijft de onvermoeibare Celluloid-Scavenger op jacht naar 
nieuwe schatten en vergeten meesterwerken. Zelfs de meest verzadigde 
filmfanaat zwicht steeds weer voor het mysterie van het ongeziene. Ze-
ker in het geval van een onmogelijke luchtspiegeling.

 —Michael Helmerhorst
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Over weinig literatuurverfilmingen is, in Nederland en in België, zoveel te doen 
geweest als over Lijmen/Het been, naar het boek van Willem Elsschot. De laatste 
rolprent van de Vlaamse regisseur Robbe De Hert wordt algemeen gerekend tot de 
betere films in het genre. Tezamen met De Herts debuut De witte van Sichem wordt 
Lijmen/Het been door velen als een meesterwerk beschouwd. Er is veel geschreven 
over de moeilijkheden die de realisering met zich meebracht. Maar liefst zes jaar en 
twaalf scenarioversies had de scenarist en producent Ruud den Drijver nodig om de 
transformatie van roman naar het witte doek tot een goed einde te brengen. In Film 
Fun vertelt de initiator van de film voor het eerst in detail over het ontstaansproces. 
In de vorige aflevering kwamen de roerige bewerking van Elsschots roman, en het 
vertrek van de beoogde regisseur Wim Verstappen aan bod. In dit tweede deel meer 
scenarioperikelen, en de samenwerking met Verstappens markante opvolger De Hert.

Elsschot van 
roman naar 

het witte doek

door 
Ruud den Drijver

Deel 2: De rebel van het Coninckplein

LIJM EN EN DE FILM
Nadat Wim Verstappen er de brui aan had gegeven, was ik met 
het project volledig vastgelopen. Het Mediafonds – toen nog Sti-
muleringsfonds geheten – en het Filmfonds waren vernietigend 
over het script. Het Vlaamse Filmfonds oordeelde positief (knap 
scenario), maar was nog niet op de hoogte van de negatieve op-
vattingen in Nederland. Wat overbleef waren de kro en de vrt. 
Met de steun van het CoBO fonds was een tv-film nog steeds niet 
uitgesloten, en was zelfs een serie nog mogelijk. Het hoofd drama 
van de kro, Frank Jansen, timmerde aan de weg als producent 
van de comedy-serie Toen was geluk heel gewoon, een remake van 

Willeke van Ammelrooy en Sylvia Kristel
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The Honeymooners, met Gerard Cox en 
Sjoerd Pleijsier, die wekelijks miljoenen kij-
kers trok en al aan zijn derde seizoen was 
begonnen. Jansen opperde de mogelijkheid 
om van Lijmen/Het been een vehicle te 
maken voor Cox en Pleijsier als Boorman 
en Laarmans. Een volkse, parodistische 
uitvoering zou dat worden. Het was een 
onorthodox idee, dat ik onder de penibele 
omstandigheden niet eens zo gek vond. In 
ieder geval was het te verkiezen boven een 
klassiek tv-drama waarin Laarmans gebukt 
moest gaan onder wroeging. Op de dag dat 
ik het voorstel kreeg, had ik een afspraak 
met Robbe De Hert, om hem in zijn rol als 
adviseur van de erven De Ridder bij te pra-
ten. Volgens het contract mocht het scena-
rio geen aantasting worden van Elsschots werk, 
en ik zou de familie op de hoogte houden van de 
filmplannen. Ik had rechtstreeks contact met de 
kleinzoon, Jan Maniewski, die het titelpersonage 
was van Tjip en De leeuwentemmer. Hij had er 
het volste vertrouwen in dat ik van Lijmen/Het 
been een integere film wilde maken. Robbe De 
Hert vertegenwoordigde Ida de Ridder Sr. Zij was 
Elsschots dochter, en ze was lange tijd De Herts 
aanstaande schoonmoeder geweest, vanwege 
diens relatie met kleindochter Ida Jr. De twee Ida’s 
hadden De Hert vaak gevraagd of hij een roman 

van Elsschot wilde verfilmen, maar hij zag er niets 
in. De verhalen vond hij ‘dodelijk saai, niet om 
doorheen te geraken’. Hij had dan ook geen enkel 
boek in zijn geheel gelezen. Mijn eerste script gaf 
hij ter inzage aan een kennis, die vertelde dat het 
bijna letterlijk de roman volgde. Vervolgens had 
De Hert de latere scenario’s zelf doorgebladerd, 
en door de gesprekken met mij raakte hij steeds 
beter op de hoogte van de inhoud. Ik vertelde 
hem dat de vooruitzichten voor een speelfilm 
behoorlijk hopeloos waren geworden en noemde 
en passant ook het voorstel van Frank Jansen. Het 

was beter dan niets. Robbe De Hert trok 
een benauwd gezicht. ‘Gerard Cox, da’s 
toch geen meesteroplichter,’ zei hij. ‘Dan 
kunt ge veel beter Freek de Jonge vragen als 
Boorman, dat zou nog een plezante parodie 
kunnen zijn.’ Zijn gezicht klaarde er even 
bij op, en ik zei: ‘Met jou als regisseur?’ ‘Al-
lez zeg!,’ riep De Hert. ‘Over my dead body!’  

BUFSTEKKEN
Ik kende Robbe De Hert al veel langer. Voor 
het eerst ontmoette ik hem tijdens zijn glo-
riedagen bij Fugitive Cinema in Antwerpen, 
begin jaren tachtig. Zelf woonde ik in Brus-
sel, waar ik de korte film Kuifje in Dromen-
land had opgenomen. Deze zou worden 

uitgezonden door de vrt, en de montage werd 
verricht door Chris Verbiest, een van De Herts 
beste vrienden. Pierre Dufond, de distributeur 
van Fugitive, zag een gedeelte van de werkkopie 
en wilde mijn film graag in verdeling nemen. 
Hiervoor was de goedkeuring nodig van Robbe 
De Hert, en die kwam kijken naar het materiaal. 
Hij stormde de montageruimte binnen, ongeveer 
zoals Charles van Ganzen, de beddenfabrikant 
uit Lijmen/Het been die beperkt in zijn tijd zat. 
Na een paar shots gezien te hebben, vroeg hij om 
het papier dat hij moest ondertekenen. De Hert 

Freek de Jonge, Sylvia Kristel en Ruud den Drijver tijdens Lijmen/Het been. Aan-
vankelijk had regisseur Robbe De Hert overwogen om Freek de Jonge te vragen 
als Boorman.                                     Foto: Cineventura, Amsterdam/Signature Films, Brussel
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bleek er een aparte logica op na te houden. Terwijl hij 
zijn handtekening plaatste, zei hij: ‘Pas op, ik vind het 
er goed uitzien, maar ook als het niet zo was, zou ik 
getekend hebben.’ ‘O ja, hoezo?’ vroeg ik. Waarop hij 
knorrig antwoordde: ‘Wat is dat nu voor een vraag? Gij 
hebt toch distributie van uw film nodig zeker.’ 

Het einde van mijn montage viel samen met het mo-
ment dat De Hert zijn boek Het drinkend hert bij 
zonsondergang voltooide. Het was een ludieke au-
tobiografie, doordrenkt met commentaren over de 
Vlaamse film, die door hem in sappig Antwerps dialect 
waren ingesproken op een dictafoon. Een ghostwri-
ter ploegde zijn relaas om tot een ordentelijk verhaal, 
en dit werd aangevuld met notities van De Hert in de 
marges, waarna een assistent het geheel netjes over-
typte op kopijvellen. Die methode leverde in recordtijd 
een vlot verteld scrapboek op, met de ondertitel Het 
Jungle Boek van de Vlaamse film. Een volledige pagina 
werd ingeruimd voor La Fureur de vivre, oftewel Rebel 
Without a Cause. Het sloeg uiteraard op De Hert zelf. 
Ooit, in 1968, stond hij voor de camera als ‘de Vlaamse 
James Dean’ in De Vijanden, het regiedebuut van Hugo 
Claus, waarin hij speelde naast Fons Rademakers en 
de Amerikaanse acteur Del Negro. Het was een oor-
logsfilm ten tijde van het Ardennenoffensief, die in 
Nederland vooral opzien baarde vanwege een scènetje 
waarin Ida Bons haar blote borsten laat zien. De Hert 
kwam over als een energieke, aantrekkelijke jongen, 

maar helaas was zijn acteerwerk net 
iets te stuntelig. Hij moest zijn ambities 
als filmster verruilen voor een hoofdrol 
achter de camera. Als autodidact had hij 
enkele documentaires gemaakt die op 
festivals in de prijzen vielen. ‘Het 16mm 
Wonderkind’ werd hij genoemd, en ‘de 
rebel van het Coninckplein’. Dit laatste 

sloeg op zijn rol als politiek activist. Hij toonde zich 
een vurig demonstrant, een soort Vlaamse Provo die 
opkwam voor de belangen van kunstenaars in de knel. 
Hij trok de aandacht met zwierig beschilderde pro-
testborden, zoals eentje waarop stond: ‘Geen kittekat 
maar bufstekken!’ (Geen kattenvoer maar biefstukken). 
‘Voor iedereen! Ook voor de cineasten en andere ar-
tiesten!’ Hij kwam onstuimig uit de startblokken met 
geëngageerde documentaires als Camera Sutra, of de 
Bleekgezichten, Le Filet Américain en Gejaagd door 
de Winst. De Hert was dan wel geen acteur gebleken, 
maar hij ontpopte zich tot een sociale showman, die 
het filmen en actievoeren zag als bijproducten van 
zijn performance. Een levenskunstenaar met zich-
zelf als het object. Bij zijn act hoorde een handdoekje 
dat onafscheidelijk rond zijn nek hing. Het werd zijn 
handelsmerk, zoals de bretels van Larry King of het 
sigaretje van Lucky Luke. Volgens De Hert had hij dit 
afgekeken van een andere stripfiguur: Linus van Pelt, 
uit Peanuts van Charles M. Schulz. Die uitleg klopte 
niet helemaal, want bij Linus ging het om een dekentje, 
een ‘comfort object’, wat psychologen een ‘transitie-
object’ noemen. Nadat een kind de geborgenheid van 
zijn moeder verliest, maakt het de overgang naar een 
knuffelbeertje of lappenpop. Bij ‘de Robbe’ had het 
handdoekje ook een praktische functie. Niet zelden 
sloeg hij gulzig een pint achterover en veegde dan met 
de handdoek het schuim van zijn kin. Daarnaast kon 
hij bovenmatig transpireren, en hij depte regelmatig 

Robbe de Hert als politiek activist en tijdens de 
opnamen van Camera Sutra.        Foto’s Fugitive Cinema
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zijn voorhoofd met het doekje. Robin 
De Hert, zoals hij eigenlijk heette, werd 
aangesproken als ‘de Robbe’, een koos-
naampje met hoge aaibaarheidsfactor. 
Velen, vooral Antwerpenaren, zagen in 
hem een sympathieke volksheld met een 
warm hart voor de onderdrukten. Op 
anderen kwam hij over als een blufferig 
halftalent, die met gedram de aandacht 
trok. Met zijn speelfilmdebuut De witte 
van Zichem, naar de roman van Ernest 
Claes, deed hij alle kritiek verstommen. 
Het bleek een boeiende, smaakvolle en 
vlotte literatuurverfilming, en was bo-
vendien een Belgisch bioscooprecord: 
met 540.000 bezoekers de best bezochte 
film van dat moment. Wellicht ook tot 
zijn eigen verrassing had Robbe De Hert 
zijn stoere praatjes waargemaakt. Zich 
vastklampend aan het succes, werd zijn 
volgende film Zware Jongens, een pretentieloze 
screwballcomedy met het duo Gaston en Leo. 
De bezoekcijfers hiervan bleven achter bij zijn 
debuut, terwijl je het onderwerp moeilijk geënga-
geerd kon noemen, maar zijn fans rekenden het 
goed. Een volgend project, Daens, over een pries-
ter die vocht tegen armoede en onrecht in het 
begin van de twintigste eeuw, kwam helaas niet 
van de grond. Tot zijn ongenoegen zou een van 
De Herts assistenten de film later alsnog realise-

ren, en hiermee een Oscar-nominatie in de wacht 
slepen. Zelf raakte De Hert ietwat op zijn retour. 
Met latere films kon hij de hoge verwachtingen 
niet meer inlossen, noch wat bezoekcijfers betrof, 
noch inhoudelijk. De ‘Rebel Without a Cause’ 
was gaandeweg getransformeerd in een ‘Rebel 
Without a Clue’. 

KAPITALISME OP Z’N KOP
Volgens mij kon Lijmen/Het been voor De Hert 

een vruchtbare herkansing betekenen 
als geëngageerd literatuurverfilmer. Zelf 
dacht hij daar anders over. Het onder-
werp sloot, zo vond hij, onvoldoende 
aan bij zijn imago van sociaal bewogen 
activist. Het verhaal ging nota bene 
over een zakenman, een oplichter, die 
gewone mensen benadeelt. Boorman en 
Laarmans waren geen Newman en Red-
ford uit The Sting, die andere oplichters 
te grazen namen. De omstandigheden 
in de jaren twintig en dertig, van miserie 
en crisis, vond hij weinig opwekkend. 
De situaties waren depressiever dan in 
De witte van Zichem. In het scenario 
had ik enkele monologen van Boorman 
achterwege gelaten, waaruit duidelijk 
blijkt dat Elsschot ironische bedoelingen 

had. Ik liet De Hert die passages uit het 
boek lezen, en vertelde hem dat Lijmen 

behoorde tot het genre van de muckrakers, zoals 
The Jungle van Upton Sinclair, een communist 
die samenwerkte met Eisenstein. Met de karika-
tuur van het zakendoen stelde Elsschot ook soci-
aaleconomische misstanden en maatschappelijk 
onrecht aan de kaak. Boorman zag zichzelf niet 
als een uitbuiter, maar zette een schijnwerper 
op de kapitalistische hypocrisie. Ik vroeg aan De 
Hert waarom hij wel een komedie als Zware Jon-
gens met Gaston en Leo had willen maken. De 

Lange monologen van Boorman uit het boek werden door scenarist Ruud den Drijver 
omgezet in dialogen, zoals in het cabaret en in restaurant Au Faisan Doré. Hier Mike 
Verdrengh en Koen de Bouw als Boorman en Laarmans      Foto Cineventura/Signature Films,
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films van Laurel & Hardy speelden ook in tijden 
van crisis, en zij waren op hun grappigst wanneer 
ze in diepe ellende verkeerden. Dit was De Hert 
wel met mij eens. De teksten waarin Boorman 
de geldzucht bekritiseert vond hij interessant, 
en ook snapte hij wat ik bedoelde met Laurel & 
Hardy. Al nam hij mijn opmerkingen letterlijk, en 
zou het duo in de uiteindelijke film in beeld ko-
men, op de achtergrond sleutelend aan een auto, 
wanneer Laarmans de beddenfabrikant Van Gan-
zen bezoekt. Ook de monoloog van Boorman, 
die in het boek stond maar niet in het script, zou 

letterlijk worden uitgespro-
ken. ‘Boorman zet eigenlijk 
het kapitalisme op zijn kop?’ 
vroeg De Hert. ‘Ja, zo zou je 
het kunnen zien,’ zei ik. Hoe 
subtiel ook, het bleek voor De 
Hert een belangrijk leidmotief, 
dat hem deed terugdenken 
aan De witte van Ernest Claes: 
‘Humor is verdriet dat op zijn 
kop staat’. Bij de uiteindelijke 
verfilming van Lijmen/Het 
been werd de tekst ‘C’est le 
capitalisme, mais à l’envers’ – 
een uitleg dus van Boormans 
ontbrekende monoloog – twee 
maal opgenomen, in twee ver-

schillende scènes. Een lid van de psychiatrische 
commissie fluistert het tegen pastoor Jan. In een 
andere scène staat hetzelfde commissielid met 
pastoor Jan in een pissoir, en wordt de tekst her-
haald terwijl zij hun plas doen. Pas in de montage 
zouden we besluiten, welke van de twee scènes 
gekozen werd. 

Een ander probleem vond De Hert dat de mis-
standen in Lijmen/Het been zo weinig om het lijf 
hadden. Op dat moment was de affaire Dutroux 
net losgebarsten, die heel België in diepe versla-

genheid had gedompeld. Op de schaal der dingen 
was het lijmen geen zwaarwichtige zaak. Daarbij 
kwam dat Elsschot in zekere kringen, vooral in 
Wallonië, omstreden was vanwege een lovend ge-
dicht over de Flamingant Borms. De Hert vond, 
dat als hij de film moest regisseren, een link met 
de opkomst van het fascisme niet mocht ontbre-
ken. Met name over dit onderdeel zijn achteraf 
nogal wat onjuiste berichten in de Vlaamse pers 
verschenen. Hierover zal ik meer zeggen, wan-
neer het gaat over de montage van de film.

De Herts aversie tegen Lijmen/Het been ebde 
langzaam weg. Ik bood hem een scenariocontract 
aan, waarmee hij gretig instemde, en vanaf dat 
moment spraken we met grotere regelmaat over 
het script, dat hij nu wel in zijn geheel las. Schrij-
ven deed hij nog niet, hij wilde langer over de 
inhoud nadenken. 

HET KOMT DOOR DE WIJN
Los van de vraag hoe er van Lijmen/Het been 
een geslaagde film kon worden gemaakt, wilde 
De Hert mij graag helpen om de problematiek 
rond de fondsen op te lossen. Het Filmfonds en 
het Mediafonds waren het er samen roerend 
over eens dat in het script ‘twee verschillende 
boeken verkeerd aan elkaar waren geplakt’, maar 
ze noemden volstrekt andere redenen, die met 

In de scène waarin Laarmans de beddenfabrikant Van Ganzen bezoekt, verschijnen 
Laurel en Hardy in de achtergrond             Foto Cineventura, Amsterdam/Signature Films,, Brussel
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elkaar in tegenspraak waren. De consensus bleef 
helaas dat Lijmen/Het been onverfilmbaar was. 
Met verwondering hoorde ik een hoogleraar li-
teratuurwetenschappen verkondigen dat het een 
onzalig plan was om Lijmen/Het been te verfil-
men. Volgens hem had Hitchcock ooit gezegd: 
‘Alleen van een slechte roman valt een goede film 
te maken’. Wat hij bedoelde was natuurlijk dat 
Howard Hawks aan Hemingway vroeg wat zijn 
slechtste roman was, waarna deze hem To Have 
and Have Not aanraadde. Dit terwijl Hitchcock 
zijn enige Oscar ontving voor Rebecca. De profes-
sor impliceerde dus dat Daphne du Maurier een 
slechte schrijfster was, mogelijk zonder dit zelf te 
beseffen. En dit was dan nog een van de onschul-
digste reacties. Robbe De Hert herkende het als 
geen ander. Bij De Witte van Zichem had hij met 
tientallen deskundigen moeten spreken, en niet 
één van ze had een zinnige opmerking gemaakt. 
Volgens hem bleken de meesten het boek van 
Claes zelfs verkeerd gelezen te hebben. Hij keek 
er dan ook niet van op, dat de ene commissie 
geen dramatisch verloop in Lijmen kon ontdek-
ken, terwijl de andere meende dat Boorman in 
Het been geen dramatische functie had. Om de 
film gemaakt te krijgen, moesten zij desondanks 
op andere gedachten worden gebracht. 

Voor de Elsschot-fanaten noem ik de belangrijk-

ste ingrediënten die in het filmverhaal afwijken 
van de roman, en waarom dit zo is. Een belangrijk 
punt waarop ik het met Wim Verstappen oneens 
was geweest, was de rol van Madame Lauwe-
reyssen. Verstappen vond haar een bijfiguur. Dat 
Boorman het geld dat haar was ontfutseld, wilde 
teruggeven, betekende volgens Verstappen niet 
dat hij gevoelens voor haar opbracht. Bij Boor-
man ging het om winnen of verliezen, zo meende 
Verstappen, en hij kon het niet verkroppen dat 
de vrouw hem met haar been een schuldgevoel 
bezorgde. Ik wilde niet dat het een ‘buddy mo-
vie’ zou worden met Madame Lauwereyssen en 
Jeanne op afstand, en zag liever dat het verhaal 
ook over de vrouwen zou gaan. Vrouwen die 
het boek lazen, waaronder Dorna van Rouveroy 
van Nieuwaal, interpreteerden de tekst anders, 
en keken anders tegen Lauwereyssen aan. In de 
roman staat vrijwel letterlijk dat Lauwereyssen 
niet alleen gevleid was door de zalvende praatjes 
van Boorman over haar smederij, maar meer in 
hem zag, hetgeen de werkelijke reden was dat zij 
zich liet lijmen. Wanneer de twee kemphanen 
naast elkaar voor rechter Teugels verschijnen, 
zegt de deurwaarder tegen Laarmans: ‘Dat had 
een gelukkig paar kunnen worden.’ En aan het 
eind, wanneer de twee zich verzoenen bij pastoor 
Jan, geeft Madame Lauwereyssen een kus aan 
Boorman, waarna ze verontschuldigend zegt: ‘Ik 

overdrijf, maar dat komt door die wijn.’ In de laat-
ste versie van het scenario, een raamvertelling die 
opent op het Marktplein, had ik dat moment zich 
laten afspelen in de psychiatrische inrichting, 
waar Lauwereyssen een bezoek aan Boorman 
komt brengen.

Willeke van Ammelrooy als Mevrouw Lauwereyssen.
Foto Cineventura, Amsterdam/Signature Films,, Brussel
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‘BATTLE OF THE SEXES’ 
De Hert zag er wel wat in, om de strijd tussen Boorman 
en Madame Lauwereyssen vanuit een amoureuze in-
valshoek te benaderen. Een lovestory die uitmondt in 
een titanenstrijd. Dat de vrouw zijn geld niet wilde aan-
nemen, betekende iets. De situatie spiegelde zich aan 
kroegbazin Jeanne aan de overkant van de smederij, die 
gewillig voor geld te koop was. Het was een constructie 
in Elsschots verhaal, die gemist zou worden wanneer 
het lijmen van Lauweressen een strikt zakelijk spel was 
van winnen of verliezen. Dit ging om meer: het was een 
‘battle of the sexes’. De Hert vroeg aan Ida de Ridder ju-
nior, de kleindochter van Elsschot en zijn ex-vriendin, 
hoe zij hierover dacht. Die vond het prachtig.

Op het moment dat Wim Verstap-
pen uit beeld verdween als beoogd 
regisseur, en ik met de zoveelste 
versie van het scenario was vast-
gelopen bij de fondsen, maakte 
Robbe De Hert een osmose door 
in zijn privéleven. Hij had een 
nieuwe vriendin, Ann Dengis, een 
stijlvolle vrouw die een positieve 
invloed op hem had, in ieder geval 
wat zijn uiterlijk betrof. Ze stuurde 
hem naar een andere kapper, liet 
zijn gebit door een tandarts onder 

handen nemen, en zocht modieuze kleding 
voor hem uit. Ongeveer zoals Laarmans 
door Boorman naar de Galeries Modernes 
werd gestuurd, onderging ook De Hert 
een make-over. Bij officiële gelegenheden 
was het onafscheidelijke handdoekje rond 
zijn nek geen proper gezicht, meende Ann. 
Mokkend stond De Hert toe dat het doekje 
tijdens hun uitjes vervangen werd door een 
zijden shawltje. Het kwam mooi van pas, 
omdat hij zich in voorname kringen moest 
begeven. Onder de prominente fans van De 
Hert bevond zich prins Laurent van België, 
die graag in zijn gezelschap openbare gele-
genheden, zoals premières, wilde bezoeken. 

In zo’n geval ontving De Hert een officiële brief 
van Het Koninklijk Huis, met de tekst: ‘Het heeft 
Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd om u uit te 
nodigen’. Wat Ann Dengis eraan stoorde, was dat 
prins Laurent zich liet omgeven met lijfwachten, 
die de godganse avond tussen haar en ‘de Robbe’ 
in kwamen staan. Tijdens het officiële onthaal 
werden ze van elkaar gescheiden, en dan moest 
Ann plaatsnemen op een rij achter De Hert, de 
prins, en diens bodyguards. Op de receptie na 
afloop moest ze haar verloofde van afstand toe-
zwaaien, omdat ze niet in het beveiligde VIP-ge-
deelte werd toegelaten.

Wanneer Robbe De Hert in Amsterdam was, 
bleef hij soms logeren, en een enkele keer nam hij 
Ann mee. Hij gedroeg zich dan anders, hoffelijk 

Mevrouw Lauwereyssen temidden van het 
personeel van haar smederij  
                               Foto Cineventura/Signature Films

Regisseur Robbe De Hert met prins Laurent van België.
                                                                        Foto Fugitive Cinema
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en voorkomend als een volleerd gent-
leman. Op een avond ging ik met hem 
uit eten in een Indonesisch restaurant 
op de Overtoom. Hij kwam met Ann, 
en ik met Dorna van Rouveroy van 
Nieuwaal. Voordat hij arriveerde, had 
De Hert mij een fax gestuurd waarin 
hij zich er voor de zoveelste keer voor 
verontschuldigde dat hij nog niet aan 
het scenario kon werken. Bij een ope-
ratie aan zijn voet was er iets mis ge-
gaan. Hij kreeg zeer zware medicijnen 
toegediend, en kon zich niet goed con-
centreren. Zelfs lezen viel hem zwaar. 
Het gesprek kwam op Lijmen/Het been, 
en ons voornemen om meer nadruk te 
leggen op de vrouwen in het verhaal. 
Ann vond dit eveneens heel plausibel. 
Er moesten meer scènes bij komen met Laarmans 
en zijn vrouw Fine, vond ze. Dorna opperde het 
idee om aan de commissie van de inrichting, 
waardoor Laarmans wordt gehoord, een vrouwe-
lijke psycholoog toe te voegen. Met doortastende 
vragen zou zij de subtekst duidelijker kunnen 
maken. In de voorafgaande maanden had ik het 
scenario tweemaal herzien, en vervolgens was ik 
vooral benieuwd welke veranderingen Robbe De 
Hert wilde aanbrengen. Nu dit niet doorging, en 
bovendien de vrouwen in het verhaal belangrij-

ker moesten worden, zou het goed zijn wanneer 
Dorna het script herschreef, en er een vrouwelijk 
gezichtspunt aan toevoegde. De Hert kon daarna 
het script aanpassen zodra hij beter was.

‘EN TOCH ZUL JE HET AANNEMEN’ 
Het wegvallen van Verstappen had nog een grote 
verandering tot gevolg. Op zijn verzoek had ik 
de veilingscène – waarin Boorman het geld van 
Lauwereyssen wil teruggeven met een torenhoog 
bod – verlengd met suspense, indachtig North 

by Northwest. Laarmans en Boorman 
gingen ver uit elkaar zitten in de vei-
lingruimte en boden tegen elkaar op, 
terwijl Madame Lauwereyssen steeds 
meer nattigheid begon te voelen. Dit 
was de scène waar Robbe De Hert het 
meest tegenop zag. ‘Ik ben geen Hit-
chcock, dat krijg ik nooit werkend,’ 
was zijn reactie. Om hem tevreden te 
stellen moest de scène dus korter. Bo-
vendien hoefde er dan geen opbouw te 
zijn naar de veilingscène, hetgeen winst 
opleverde voor de structuur. De laatste 
versie begon, waar ook Het been begint. 
Op de markt ziet Boorman dat Lauwe-
reyssen haar been mist, en zegt zij: ‘Dit 
vergeef ik je, maar dat andere vergeef 
ik je nooit.’ Dit was vanuit de ‘point-of-

view’ van Boorman – volgens Verstappen –, als 
de zakenman die zijn verlies niet wilde erkennen. 
Laarmans stond er als het ware buiten. 

‘It doesn’t play,’ zei Dorna. Op het American 
Film Institute had zij les gekregen in ‘adapta-
tie van bestaand werk’ van William Goldman, 
de scenarist die met zijn bewerking van All the 
President’s Men de term ‘follow the money’ aan 
de wereld schonk. Hetzelfde was van toepassing 
op Lijmen/Het been. De essentie is dat Boorman 

Willeke van Ammelrooy verschijnt voor rechter Teugels, gespeeld door Jan Decleir.  
                                                                           Foto Cineventura, Amsterdam/Signature Films, Brussel
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geld wil teruggeven aan een vrouw, die het geld 
niet wil hebben. Een kat-en-muisspel, dat simpel 
valt na te spelen. Dorna vond het sterker om op 
de veiling te beginnen, waarna Laarmans pogin-
gen doet om zijn leermeester uit de inrichting te 
krijgen. De uitleg die Laarmans aan de commissie 
geeft, bouwt op naar de afwijzing door Madame 
Lauwereyssen die ‘het smerige geld’ van Boor-
man niet aan wil nemen. Dorna koos de veiling 
als het begin, omdat daar het hoogtepunt van het 
conflict tussen Boorman en Lauwereyssen ligt. 
De methode volgend waar ze door Goldman in 
was getraind, positioneerde ze het strijdpunt in 
het begin. ‘En tóch zul je het aannemen’, 
roept Boorman naar Lauwereyssen, ter-
wijl hij wordt afgevoerd. Zij buigt haar 
hoofd, en dat is het startsein voor het 
verhaal. Zo gebeurt het ook in de uitein-
delijke filmversie. Het eerste zinnetje van 
Boorman in de film, dat niet in het boek 
staat, is een subtiele toevoeging waarmee 
de situatie van meet af aan op scherp 
wordt gezet. De vondst van Dorna bleek 
het ei van Columbus. Niet in de laatste 
plaats, omdat ook de kritiek van het 
Mediafonds erdoor het raam uit was. De 
hele geschiedenis van het lijmen was een 
aanloop naar de ontmoeting met Mada-
me Lauwereyssen. 

BODY-LANGUAGE 
Sinds de afwijzing door het Filmfonds had ik nog 
regelmatig contact met Barbara Stroink, die de 
Nederlandse contactpersoon was voor het Fonds 
Film in Vlaanderen. Ik kwam haar op de Elands-
gracht tegen terwijl ze haar hond uitliet, en ze 
vroeg of ik nog iets van de Belgen had gehoord. 
Zoals afgesproken had zij tijdens hun overleg 
niet verteld dat het fonds in Nederland negatief 
gestemd was over het scenario. In de tussentijd 
hadden de twee commissieleden die verantwoor-
delijk waren voor het negatieve advies, haar laten 
weten liever niet meer over Lijmen/Het been ge-

raadpleegd te willen worden. Verstappen had ge-
dreigd hun advies door te sturen naar het Letter-
kundig Museum, omdat de naam van de auteur 
geschreven stond als Elschot, met één s. Deze 
experts waren niet eens in staat geweest om zijn 
naam goed te spellen. Stroink had intussen een 
nieuwe fondsadviseur gesproken, die enthousiast 
was over het scenario. Deze dramaturg was het 
voormalige hoofd drama van een Nederlandse 
omroep, en nu werkzaam voor de zdf in Duits-
land. Een zwaargewicht, dus. Het overgebleven 
derde commissielid was, zo onthulde Stroink, 
positief geweest. Dus wanneer ze hun allebei 

zou oproepen als adviseurs, ontstond 
er waarschijnlijk een positieve meer-
derheid voor de nieuwe versie van het 
script. De beproefde ‘loaded dice’-me-
thode, van willekeur met voorkennis, 
zoals het Filmfonds die vaak toepaste (en 
nog steeds toepast). Als derde lid wilde 
Stroink een zeer kritische journaliste 
uitnodigen, die veel van Elsschot afwist, 
als tegenwicht. Zij zou nog roet in het 
eten kunnen gooien, door de twee ande-
re commissieleden op tekortkomingen 
in het scenario te wijzen. Groot was 
die kans niet: de omroepman was afge-
studeerd in theaterwetenschappen, en 
dermate respectabel dat zwaar tegengas 

Ruud den Drijver en Willeke van Ammelrooy tijdens Lijmen/Het Been
                                                                            Foto Cineventura, A’dam/Signature Films, Brussel
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onwaarschijnlijk was. Het plan klonk geweldig, en 
betekende dat de race bijna gelopen was. 

Een maand nadat het nieuwe scenario was inge-
diend, klonk Stroink minder opgewekt. Zij had 
het scenario aan de kritische journaliste laten 
lezen, die het ‘niet onaardig’ vond. Ook zij bleek 
het oneens met het eerdere advies. Het probleem 
lag bij het derde lid uit de eerdere commissie, die 
niet het ongelijk van die beoordeling wilde erken-
nen. Er was een list nodig om de neuzen dezelfde 
kant op te krijgen. Stroink stelde voor dat ik een 
gesprek met de drie adviseurs zou hebben, in 
aanwezigheid van Robbe De Hert. Met name de 
journaliste had prangende vragen over de ver-
schillen met de roman. Zij had het boek speciaal 
opnieuw gelezen. Het verzoek kon inderdaad roet 
in het eten gooien. De vragen konden alleen door 
mij beantwoord worden. De Hert kende intussen 
het verhaal van haver tot gort, maar de roman 
had hij nog steeds niet gelezen, en hij vond dit 
ook overbodig. Een film is een film, een boek is 
een boek, zo was zijn overtuiging. Beoordeling 
van het script op grond van de afwijkingen van 
de roman, berust op drogredenatie. Over de con-
frontatie met de adviseur, die uiteindelijk toch 
plaatsvond, zou Robbe De Hert later zeggen: 
‘Zij hadden er een specialiste bijgehaald, een 
journaliste, die zich duidelijk wilde profileren. 

Zij schreef voor Vrij Nederland of zoiets, en ze 
had bij elk woord van Elsschot gemasturbeerd.’ 
Zo erg was het niet, al maakten we een paar be-
nauwde momenten door. Bij het eerste antwoord 
van De Hert ging het bijna mis. Hij beweerde dat 
Laarmans in het boek zijn verhaal aan pastoor 
Jan vertelt, terwijl dit een scenario-ingreep was. 
Behendig wist De Hert zich er toch nog uit te 
redden, door op strategische momenten op plat 
Antwerps over te schakelen. De journaliste had 
gelukkig niet de moed om te zeggen dat ze niets 
van zijn gewauwel verstond. Beleefd bedankte zij 
hem voor de uitleg, die kennelijk door De Herts 
body language toch verhelderend had gewerkt. 
De andere adviseurs toonden zich openlijk wel-
willend. Een dag later al liet Stroink weten dat 
er een positief advies in de maak was. Ik was be-
nieuwd naar de herziene analyse van het script. 
Maar daar brandde het Filmfonds de vingers niet 
aan. ‘Mede naar aanleiding van het gesprek dat 
door u en Robbe de Hert is gevoerd met de Ad-
viescommissie, zijn wij tot de conclusie gekomen 
dat dit scenario een goede verfilming van het 
werk van Elsschot zou kunnen opleveren,’ stond 
er, getemperd met: ‘Enige twijfels of dit zal lukken 
bestaan er nog wel.’ Het zou interessant zijn, om 
erachter te komen waaruit die twijfels bestonden. 
Voorheen waren we er niet in geslaagd om het 
literaire meesterwerk om te sleutelen tot een ver-

filmbaar script. Nu blijkbaar wel, en gesuggereerd 
werd dat twijfels van voorheen bleven bestaan, al 
kon dit moeilijk, omdat deze verband hielden met 
de structuur, die in de vorige versie totaal anders 
was. Hier kwam nog bij dat de eerdere twijfels 
lijnrecht stonden tegenover het standpunt van 
het Mediafonds. Vermoedelijk was dit laatste feit 
de hoofdreden voor de gebezigde sluiertaal. Een 
kniesoor die erop let: het project was nu einde-
lijk door het Filmfonds goedgekeurd, dat was het 
voornaamste. De onmacht van het fonds om de 
beslissing te onderbouwen, zou later nog een ver-
velend staartje krijgen.

MAQUILLAGE
Er is veel gezegd en geschreven over de vele pun-
ten waarop regisseur Robbe De Hert en ik van 
mening zouden verschillen. De overlevering wil – 
en De Hert heeft dit zelf ook in latere interviews 
bevestigd –, dat ik halsstarrig wilde vasthouden 
aan wat er in het boek stond, en hij een gevecht 
moest leveren om belangrijke onderdelen in het 
verhaal veranderd te krijgen. Dit was niet het ge-
val, omdat wij het inhoudelijk al eens waren ge-
worden, nog voordat ik hem vroeg om de film te 
regisseren. Zouden wij het niet eens zijn geweest, 
dan zou ik het voorstel uiteraard nooit aan hem 
hebben gedaan. De discussies over de inhoud 
vonden vrijwel geheel plaats in de scenariofase, 
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voordat De Hert aan het script meewerk-
te. Het zou moeilijk anders gekund heb-
ben, omdat ik geen scènes uit het boek 
kon schrappen in het scenario, voordat 
ik wist waarom hij die scènes niet wilde 
draaien. De scènes die Robbe De Hert 
geschrapt heeft, hadden – anders dan 
vaak is beweerd – niets met zijn politieke 
opvattingen te maken. 

Grosso modo kwam het neer op één 
overtuiging van hem. Namelijk: dat je de 
populairste onderdelen uit een boek nooit 
moet willen evenaren, omdat ze, hoe 
goed ook verfilmd, op de liefhebbers altijd 
teleurstellend overkomen. Om die reden 
wilde Robbe De Hert het nodige weglaten. 
Afgezien van de lijkwagen van Korthals, die ik zelf 
al geschrapt had, moest de Engelsman Wilkinson, 
de ‘expert from abroad’ die Boormans praktijken 
doorziet, het veld ruimen. Hetzelfde gold voor de 
politieagenten Lauwers en Hendrickx in het begin. 
Het Museum van Inlandse- en Uitheemse Voort-
brengselen, en de hal met bordjes ‘redactie’, ‘admi-
nistratie’, ‘kas’ op de deuren, waarvan ik al schetsen 
had laten maken, moesten weg. En de kroegbazin 
Dikke Jeanne, die later mager werd, vormde een 
obstakel. ‘Versta dat toch: het geeft gigantische 
problemen,’ aldus De Hert. ‘Het publiek gaat alleen 
op haar maquillage letten! Waarom kan ze niet 
meteen mager zijn?!’ 

Elsschot had er uiteraard een bedoeling mee ge-
had. Nadat Lauwreyssen haar been verliest, bena-
drukt de vermagerde Jeanne de algehele teloor-
gang. Praktisch was het uiteraard eenvoudiger 
wanneer zij meteen mager zou zijn. De andere 
coupures die De Hert voorstelde, vielen eenvou-
dig te overzien. Als Boorman aan het begin op 
de veiling werd gearresteerd, begon het verhaal 
eveneens met politie. Het museum en de hal kon-
den en passant aan bod komen, en Wilkinson was 
niet strikt noodzakelijk. Ik ben met al deze pun-
ten akkoord gegaan, nog voordat Robbe De Hert 
zelf besloot dat hij de film wilde regisseren. Door 
het blad Humo werd hij getypeerd als ‘lief maar 

lastig’. Tijdens de gesprekken heb ik hem 
geen enkele keer als echt lastig ervaren. 
Hij toonde zich meegaander dan Ver-
stappen, en over de meeste scènes waren 
we het snel eens. 

DRIE BRUIDEN
Lang voordat de laatste versie van het 
scenario is geschreven, waren we ak-
koord over de casting van Jeanne en 
Lauwereyssen. Het toeval hielp hierbij 
een handje. In de vorige opzet had Wim 
Verstappen Fons Rademakers en Sylvia 
Kristel in gedachten als Boorman en 
Lauwereyssen. Een tegendraadse cast, 
zeker voor wie beiden kende. Kristel 
debuteerde in een film van Radema-

kers, en ze kwamen elkaar als acteurs in de film 
Mysteries opnieuw tegen, terwijl zij inmiddels 
een internationale filmster geworden was. Er 
ontstond wrijving tussen de twee, waarop Rade-
makers haar consequent ’de typiste uit Utrecht’ 
begon te noemen. Hun combinatie was delicaat, 
hetgeen voor Wim Verstappen – zo zei hij – nu 
juist de reden was om hen te willen regisseren. 
Om zeker te zijn van de medewerking van Sylvia 
Kristel, had ik met haar al afspraken gemaakt. Nu 
Verstappen ermee stopte, kon ik mijn woord niet 
zomaar terugnemen. ‘Zij is perfect als Jeanne,’ zei 
Robbe De Hert. ‘Niet als Madame Lauwereyssen, 
daarvoor is ze totaal ongeschikt.’ Ik vond het jo-

Het museum van Inlandse- en Uitheemse Voortbrengselen, dat zeer belangrijk is in het 
boek, komt in de film alleen terloops voor.         Foto Cineventura, A’dam/Signature Films, Brussel
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viaal van hem dat hij instemde met Kristel. Lang niet iedereen dacht 
hetzelfde over haar kwaliteiten. Een eerdere kandidaat-regisseur die ik 
sprak, kreeg bijna een flauwte toen ik haar naam noemde. Geen enkel 
meningsverschil dat De Hert en ik hadden, ging dan ook over Sylvia 
Kristel. Wel dachten we anders over de vraag wie Lauwereyssen moest 
spelen. 

De oplossing diende zich aan toen De Hert en ik samen een receptie 
bezochten ter ere van Fons Rademakers. We hadden een gesprek met 
Rademakers, die vertelde dat Verstappen alleen een vage toezegging 
had gedaan, maar hij het aanbod niet helemaal serieus had genomen. 
Op de receptie was ook Freek de Jonge aanwezig, die De Hert in een 
vrolijke bui had genoemd als een geschikte kandidaat voor Boorman. 
En Jan Decleir, de vertolker van priester Daens. Beiden hadden ge-
speeld in Mira, de doorbraakrol van Willeke van Ammelrooy. Ook 
zij was aanwezig, in gezelschap van Sylvia Kristel en Monique van de 
Ven. Ik vond het grappig om het trio samen aan tafel te zien. In de ja-
ren zeventig waren ze de drie grote vedettes van de Nederlandse film 
geweest, en in een fanzine had ik ze ooit met zijn drieën als aankleed-
popjes afgebeeld. Nu zaten ze daar in levenden lijve. ‘Waarom vraag je 
ons niet alle drie in een film?’ vroeg Van Ammelrooy. Zij had ooit het 
plan gelanceerd om gezamenlijk de drie bruiden van Anton Heyboer te 
spelen, maar geen enkele filmmaker zag er iets in. Sylvia Kristel wist dat 
Verstappen niet meer de regisseur zou worden van Lijmen/Het been, 
maar was er nog niet van op de hoogte dat ik De Hert had gevraagd als 
zijn opvolger. Ik vertelde het haar, en zei dat hij haar eerder zag als de 
kroegbazin, dan als Madame Lauwereyssen. Ik zag er tegenop om het 

BOVEN: Sylvia Kristel als Jeanne. ONDER: Manuela Servais speelde de Waalse psychologe die 
Laarmans aan de tand voelt. Een personage dat niet voorkomt in het boek, en aan het scena-
rio is toegevoegd door Dorna van Rouveroy. Aanvankelijk was Monique van de Ven beoogd 
om deze rol te spelen.                                          Foto’s Cineventura, Amsterdam/Signature Films, Brussel
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haar te vertellen, maar tot mijn verwondering 
reageerde ze opgelucht. ‘Lopen met een houten 
poot, dat zie ik niet zitten. Willeke kan zoiets 
beter,’ aldus Kristel. ‘Ik speel wel weer de hoer.’ 
Later vertelde Willeke van Ammelrooy tegen 
Marco Weijers in De Telegraaf dat zij door Sylvia 
Kristel gevraagd was voor de rol. Het klonk on-
waarschijnlijk, als een praatje voor de publiciteit. 
Maar het is werkelijk zo gegaan. Ik haalde Robbe 
De Hert erbij, die ter plekke akkoord ging. Ster-
ker, hij ging er ook mee akkoord dat Monique 
van de Ven de psychologe in de commissie zou 
spelen, zodat de wens van Willeke van Ammel-
rooy in vervulling kon gaan. Eindelijk kwam het 
drietal samen in een film terecht! Helaas haakte 
Monique van de Ven af, en zou haar rol worden 
gespeeld door de Waalse actrice Manuela Ser-
vais, die enigszins hetzelfde type was. Een ver-
betering, omdat de ondervraging van Laarmans 
sterker was, wanneer dit in het Frans gebeurde. 
Op dezelfde avond vroeg ik aan Jan Decleir of hij 
rechter Teugels wilde spelen. En ook dit idee nam 
Robbe De Hert meteen over. Van Ammelrooy, 
Kristel en Decleir hebben geen auditie hoeven 
doen en zijn op één avond, in een opwelling, ge-
cast. Ik geloof niet dat deze manier van casten 
onprofessioneel was, of dat audities betere kan-
didaten hadden opgeleverd. Anders lag het met 
Boorman en Laarmans, waar uitgebreide audities 
voor nodig waren, met sterke kandidaten, zowel 
Vlaamse als Nederlandse, totdat Mike Verdrengh 

en Koen de Bouw als combinatie het meest ideaal 
bleken te zijn. De casting van Willeke en Sylvia 
vond in een zeer vroeg stadium plaats, ruim een 
jaar voor de opnamen van de film, en nog voordat 
er een definitief scenario was, dat bovendien nog 
door het Vlaamse fonds moest worden goedge-
keurd. 

Afgezien van Sylvia Kristel, was er nog een me-
dewerker waar ik van meet af aan een voorkeur 
voor had. Dit ging om componist Lodewijk de 
Boer. Ik kon goed met hem opschieten, en hij had 
eerder geslaagde filmscores afgeleverd. Hij was 
vooral bedreven in ironische accenten. Robbe De 
Hert had er moeite mee, en zegde tweemaal een 
afspraak af om met De Boer te spreken. Ik kreeg 
het vermoeden dat hij hem wilde ontlopen. Niet 
omdat De Boer bevriend met mij was, maar van-
wege diens relatie uit het verleden met Luc Mon-
heim, een inmiddels overleden Antwerpse rivaal 
van De Hert. In de jaren zestig was Lodewijk de 
Boer één van de grote stijlvernieuwers geweest 
van het Théâtre de Poche in Brussel. Als toneel-
regisseur werd hij in één adem genoemd met 
grootheden als Ginsberg en Arrabal. En zo’n man 
zou dan nu de muziek voor zijn film moeten gaan 
maken? ‘Hij luistert naar niemand,’ wist De Hert. 
De beslissing wie de componist zou worden, is 
om deze reden lang uitgesteld. Pas na de opna-
men werd besloten dat de Lodewijk de Boer toch 
de muziek zou componeren. Ik moet erkennen 

dat ik op deze keuze heb aangestuurd, door de 
boot af te houden bij componisten die door Rob-
be De Hert werden voorgesteld. Maar protesteren 
deed De Hert niet. En een probleem hebben we 
er nooit over gehad. Na alle publicaties die, met 
name in België, zijn verschenen over onze moei-
zame samenwerking, en over de talloze vermeen-
de problemen tijdens het maken van de film, 
klinkt dit misschien ongeloofwaardig, maar het 
is een feit. Uiteindelijk zijn er wel wat problemen 
geweest. Hierover meer in de volgende aflevering.

—Ruud den Drijver

Deel 3: 
Bodyguards, kalveren en knaleffecten
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FILMS IN HET DERDE RIJK
DEEL3

Tijdens het nazibewind werden de films via de UFA zo goed 
mogelijk ten dienste gesteld van het regime. Ik licht dit toe 
aan de hand van 61 films die nog min of meer terug te vin-
den zijn (uit de meer dan 1000 speelfilms uit de periode 1933-
1945). In de meeste stond het commerciële doel voorop: geld 
verdienen aan het vermaak voor het grote publiek, vooral in 
de eerste fase (1933-1936), nadat allereerst alle Joodse invloed 
uit de branche was verwijderd. Sommige films werden echter 
uitdrukkelijk bedoeld en gesponsord als propaganda voor de 
nazi’s. Enkele films werden doelbewust en schaamteloos voor 
antisemitische stemmingmakerij ingezet, vooral in de tweede 
fase (1937-1941). In dit laatste opstel in de serie worden de 
derde fase (1942-1945) en de nasleep behandeld. De oorlog 
was in volle hevigheid gaande en de eerste tekenen van de 
Duitse nederlaag kondigden zich al aan..

TERUGBLIK NA 75 JAAR ONBEHAGEN

door 
Peter Cuijpers

Op 10 januari 1942 werd de UFA officieel een onderdeel van een groter ge-
heel (UFI) waarin de gehele Duitse filmproductie werd gebundeld, inclusief 
Bavaria, Berlin, Terra, Tobis en maatschappijen in bezette gebieden. Kortom: 
alles werd genationaliseerd, officieel overigens pas halverwege 1944. De winst 
bedroeg 155 miljoen Reichsmark in 1942 en 175 miljoen in 1943. Uit die 
winstcijfers blijkt wel dat de UFA voor het regime eerder een melkkoe was 
dan een put waarin veel propagandageld werd gestort. Dat gebeurde af en toe 
wel voor bijzondere prestigeprojecten, maar bruto gezien moest de schoor-
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steen gewoon blijven roken. Om een indruk te 
geven: waarschijnlijk de duurste propaganda-
film, Kolberg, waarover zo dadelijk meer, kost-
te 9 miljoen Reichsmark.

De staf werd gereorganiseerd volgens het 
Führerprinzip, met Herstellungsgruppen die 
voor een administratieve directeur-generaal 
werkten. Denk maar niet dat Goebbels hier-
door minder invloed kreeg, maar die man 
kreeg ondertussen heel wat grotere zorgen 
aan zijn kop. Wegens de entree van de USA in 
de oorlog, vanaf het bombardement van Pearl 
Harbor op 7 december 1941, en de verloren 
slag om Stalingrad, februari 1942, zou het 
hierna snel bergaf gaan met het Derde Rijk.

In de categorie business as usual citeer ik nu 
het Algemeen Handelsblad van 1 juni 1944. 
De Berlijnse redacteur vraagt zich iets af:

Hebben de bombardementen van dezen winter en dit 
voorjaar invloed gehad op het peil der Duitsche speel-
films?

Vergelijkt men de kwaliteit der Berlijnsche premières 
van dit voorjaar met die van de films die hier in den 
afgeloopen herfst ten doop werden gehouden, dan is 
men geneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden. 
Zeker, er zijn groote verschillen met de productie in 
vredestijd en het eerste jaar van den oorlog, vooral in 
de verhouding der verschillende genres. De groote ‘mil-
joenen-film’ met massascènes wordt steeds schaarscher. 
Münchhausen was de laatste. Opgegeven is het genre 
echter niet. Zoo verwacht men in den loop van dit jaar 

#3   UFA 1942-1945

45 Damals (1943), Rolf Hansen
 Zarah Leander, Hans Stüwe, Rossano Brazzi
46 Der grosse König (1942), Veit Harlan
 Otto Gebühr, Kristina Söderbaum, Gustav Fröhlich
47 Die Entlassung (1942), Wolfgang Liebeneiner
 Emil Jannings, Theodor Loos, Werner Hinz
48 Die Feuerzangebowle (1944), Helmut Weiss
 Heinz Rühmann, Karin Himboldt, Hilde Sessak
49 Die Frau meiner Träume (1944), Georg Jacoby
 Marika Rökk, Wolfgang Lukschy, Grethe Weiser
50 Die grosse Liebe (1942), Rolf Hansen
 Zarah Leander, Grete Weiser, Viktor Staal
51 Geheimakte WB 1 (1942), Herbert Selpin
 Alexander Golling, Eva Immermann,
52* G.P.U. (1942), Karl Ritter
 Laura Solari, Will Quadflieg, Marina von Ditmar
53 Grosse Freiheit Nr. 7 (1944), Helmut Käutner
 Hans Albers, Ilse Werner, Hans Söhnker
54 Hab mich lieb (1942), Harald Braun
 Marika Rökk, Viktor Staal, Mady Rahl
55 Immensee (1943), Veit Harlan
 Kristina Söderbaum, Carl Raddatz, Paul Klinger
56* Kolberg (1944), Veit Harlan
 Heinrich George, Kristina Söderbaum, Paul Wegener
57 Münchhausen (1943), Josef von Baky
 Hans Albers, W. Bendon, Ilse Werner, Käthe Haack
58 Opfergang (1944), Veit Harlan
 Kr. Söderbaum, Irene von Meijendorff, Carl Raddatz
59 Paracelsus (1943), G.W. Pabst
 Werner Krauss, Annelies Reinhold, Hilde Sessak
60 Romanze in Moll (1943), Helmut Käutner
 Marianne Hoppe, Ferdinand Marian, Paul Dahlke
61 Wir machen Musik (1942), Helmut Käutner
 Ilse Werner, Viktor der Kowa, Grethe Weiser

de première van de groote historische film Kolberg met 
Kristina Söderbaum en vele andere bekende Duitsche 
artisten.

In elk geval heeft de goede speelfilm in den loop van 
den oorlog een zekere verdieping ondergaan. In Paula 
Wessely, Heidemarie Hatheyer, Hilde Krahl en Matthias 
Wiemann, Paul Hörbiger, Ferdinand Marian e.a. bezit de 
Duitsche filmkunst op het oogenblik spelers die bij een 
goede regie een uitstekend werk doen.

Het valt meteen op, dat in de steekproef van 16 
films in deze laatste fase nog maar twee films 
antisemitisch zijn gelabeld en er daarnaast 
slechts één andere film een asterisk heeft.

De antisemitische films Die Entlassung (1942) 
van Wolfgang Liebeneiner en G.P.U. (1942) 
van Karl Ritter waren niet de ergste in hun 
soort. De eerste ging over het aan de kant zet-
ten van Bismarck en de tweede over Olga, een 
Russin die gevlucht was voor de bosjewieken, 
maar daarna undercover terugkeert als geheim 
agente in de G.P.U. (bij ons later bekend als de 
KGB). Duidelijk anti-Engelse en anti-Russische 
propaganda dus, en als je daarbij wat Joden 
zwart kon maken was dat mooi meegenomen.

HET VOORBEELD ‘KOLBERG’ 
De derde politieke film was Kolberg (1944) 
van Veit Harlan, een apart geval, tevens een 
schoolvoorbeeld van zuivere propaganda. De 
nazi Harlan was, hoe dan ook, een uitzonder-
lijk bekwame cineast. Dit was de laatste van de 
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slechts vijf films die tijdens het naziregime niet zo maar ‘besonders wertvoll’ 
werden bevonden, maar bovendien het predicaat ‘Film der Nation’ hebben 
verworven, alle vijf in de jaren 1941-1944. De eerdere vier waren Ohm Krü-
ger (Steinhoff), Heimkehr (Ucicky), Der grosse König (Harlan) en de zojuist 
genoemde Die Entlassung (Liebeneiner). Het is niet een lijstje waar iedereen 
graag in zou willen staan, maar Veit Harlan is het dus liefst twee keer gelukt, 
zij het niet voor zijn Der Herrscher (1937) en Jud Süss (1940). Die twee kregen 
wel het predicaat ‘besonders wertvoll’. Helemaal buiten de prijzen vielen zijn 
Heimatfilm Immensee (1943) en nog een stel andere.

Kolberg is een goed gemaakte patriottische film, waarop eigenlijk niet veel 
is aan te merken, behalve natuurlijk dat hij de geschiedenis vervalste en in 
dienst van een verloren zaak gemaakt moest worden. Aan de voorbereiding 
werd al in 1942 begonnen, nog vóór de catastrofe bij Stalingrad, die in febru-
ari 1943 culmineerde. De partijleiding zag toen de bui van een lange, moei-
zame oorlog al hangen. Harlan kreeg alle ruimte. Ook mocht hij kleurenfilm 
gebruiken, hetgeen destijds duur en nog ietwat tricky was. Het verhaal gaat 
over het gelijknamige Pruisische (nu Poolse) vestingstadje aan de Oostzee 
dat zich in de tijd van Napoleon weigerde over te geven en vrijwel tot de laat-
ste man weerstand bood. De toenmalige burgemeester schreef er een boek 
over. De première kwam op 30 januari 1945. De film heeft de Nederlandse 
bioscopen niet meer gehaald, maar de onderstaande recensie in het Algemeen 
Handelsblad van 5 februari 1945 door de Berlijnse redacteur J. de Nobel vat 
eigenlijk alles wel heel mooi samen.

(Berlijn, 31 Jan.) Met de wereldpremière van de groote historische kleurenfilm Kolberg die 
gisteren in Berlijn is gegeven, beleefde de Duitsche hoofdstad haar belangrijkste kunsteve-
nement sinds de sluiting der schouwburgen in den zomer van het vorige jaar [de bioscopen 
mochten open blijven]. Het kanongebulder tusschen Oder en Weichsel [de Russen naderden 
Berlijn] gaf aan de vertooning van deze film een dramatische actualiteit, want Kolberg is de 
verfilming van een der voornaamste wapenfeiten in de Pruisische geschiedenis.

Het draaiboek voor Kolberg is in 1942 geschreven en hetzelfde jaar werd met het opnemen 

Kolberg (1945). Boven: het burgerleger. Onder: Heinrich George als burgemeester Joachim Net-
telbeck,de oprichter van het burgerleger.
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begonnen. Dat de werkzaamheden aan de film eerst zeer 
kort geleden zijn beëindigd, is het gevolg van den groot-
schen opzet van deze belangrijkste Duitsche film van vele 
jaren. Aan de vele massascènes nemen duizenden soldaten 
in historische uniformen en groote volksmenigten deel, en 
voor de getrouwe verfilming van het bombardement van 
de stad Kolberg werd een geheele filmstad gebouwd met 
huizen van steen en hout. Wat grootheid van opzet betreft 
kan Kolberg de vergelijking met de grootste Amerikaansche 
films van dit genre vóór den oorlog [bedoeld is Gone with 
the wind] ten volle doorstaan. Daarnaast is Kolberg vóór 
alles een verheerlijking geworden van den Pruisisch-Duit-
schen soldatengeest, zooals die op bepaalde oogenblikken 
in de Duitsche geschiedenis zoowel soldaten als burgerbe-
volking kan bezielen.

Kolberg schildert de houding van de bevolking van het 
Pommersche stadje van dien naam, dat stand hield tegen 
een overmacht van Fransche belegeraars nadat vrijwel ge-
heel Pruisen had gecapituleerd. Veit Harlan maakte deze 
film tot een hooglied van moed, volharding en dapperheid 
ook in schijnbaar hopelooze situaties. Daardoor krijgt de 
vertooning van deze film juist op het oogenblik waarop het 
gevaar aan het Oostelijke front een ieder in Duitsland voor 
oogen staat, zulk een groote beteekenis.

De regisseur en de voornaamste spelers o.w. Heinrich 
George en Christa Söderbaum, woonden de première bij. 
De bijval van de diep ontroerde toeschouwers wilde schier 
geen einde nemen.

Dat kunnen we begrijpen. Alleen wordt het zo 
wel erg lastig een dergelijke film objectief te be-
oordelen op kwaliteit. De première was nog net 
op tijd. Het navrante was dat ditzelfde Kolberg 
nog geen twee maanden later, in maart 1945, na 
zware strijd (6000 Duitse doden) in handen viel 
van het Rode Leger. Berlijn zelf viel op 2 mei, dat 
kostte naar schatting 200.000 Duitse doden. De 

rest van de wereld juichte. Misschien moeten we 
Kolberg vergelijken met de muziek die tegen beter 
weten van de musici in werd doorgespeeld bij de 
ondergang van de Titanic. Of het harpspel van 
Nero toen Rome in brand stond.

Zelf heb ik de film gezien in de fraai gerestau-
reerde versie (2017) van de Murnau Stiftung, die 
1 uur en 44 minuten duurt. Ik noemde het hier-
boven een schoolvoorbeeld en dat wil ik graag 
toelichten. Om te beginnen is de structuur van 
het scenario zeer slim gecomponeerd. Het ver-
haal wordt in retrospectief verteld door generaal 
Gneisenau (Horst Caspar), nadat Napoleon in 
1813 definitief verslagen is. De inname en ver-
woesting van Kolberg vond plaats in 1807. Deze 
Gneisenau, destijds majoor, was daar de garni-
zoenscommandant geworden nadat de vorige 
(Paul Wegener) door de Pruisische koning op 
verzoek van burgemeester Nettelbeck (Heinrich 
George) wegens defaitisme vervangen was. Hoe-
wel de burgemeester, die zich in de geest van de 
Franse Revolutie de ‘burgervertegenwoordiger’ 
noemt, het belang van de burgerij vooropstelt en 
de militair zijn plicht tegenover de koning, zijn 
beiden uiteindelijk bereid voor de stad hun leven 
te geven. Maar beiden overleefden het. Dit was 
een subtiele vorm van een happy ending: verzet 
tot het einde toe lóónt. Subtiel was ook de plot 
dat de vrouwelijke en de mannelijke hoofdrol, 
Christina Söderbaum als Maria, de stoere nicht 

van de burgemeester, en Gustav Diessl als lui-
tenant Schill elkaar aan het slot niet krijgen. Hij 
vertrekt op een missie om hulp te halen, maar 
keert niet terug. Een happy ending van deze sub-
plot zou ongeloofwaardig op het lachwekkende 
af zijn geweest. Gone with the wind liep wat dat 
betreft ook niet goed af.

Een ander punt van propagandistisch vakman-
schap - ik zal ze niet allemaal aflopen - was het 
opvallende ontbreken van bloedige gevechtsscè-
nes, maar ik las op het internet dat veel van die 
scènes door Liebeneiner buiten medeweten van 
Harlan uit de film zijn verwijderd op last van 
Goebbels. Voor miljoenen marken geschoten ge-
vechtsscènes bleven ongebruikt. We zien wel hoe 

Christina Söderbaum als Maria en Gustav Diessl als Gneisenau 
in Kolberg.
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de namaakstad in puin wordt geschoten - in Gone 
with the wind werden voor het brandende Alaba-
ma enorme buitendecors van vroegere films van 
MGM in de fik gezet - maar vechtende en dode 
infanteristen blijven buiten beeld. Dat zou het 
publiek maar demoraliseren.

Als laatste voorbeeld van subtiele manipulatie 
noem ik de figuur van de koningin (Irene von 
Meyendorff). Söderbaum brengt via haar een 
brief naar de koning met het verzoek om een 
nieuwe garnizoenscommandant te sturen. Het 
eenvoudige dorpsmeisje - we zagen haar bij koei-
en en met blote voeten achter een weefgetouw - 
wordt letterlijk sprakeloos wanneer ze haar in een 
Sissi-achtige entourage in Köningsberg eindelijk 
te spreken krijgt. Ze krijgt geen woord over haar 
lippen, overweldigd door ontzag, en de koningin 

wordt gefilmd en belicht als ware ze de Maagd 
Maria in Lourdes of werd ze door de camera van 
een Rafael gefilmd. Ze sluit het boerenkind be-
grijpend en liefdevol in haar armen en belooft de 
brief door te geven. Het is een scène die minuten-
lang duurt.

Het subtiele is dat hier indirect het formele gezag 
van de koning geidealiseerd wordt. Von Mey-
endorff, ze was echt van adel, fungeerde als een 
soort Maria, Middelares. Hoe sympathiek en 
verstandig de burgemeester van alle stadsbewo-
ners ook was, de naar Königsberg uitgeweken 
koning en diens garnizoenscommandant waren 
het hoogste gezag. Daarom moest Nettelbeck een 
opgebroken straat, die hij op eigen gezag had la-
ten dichtgooien, in opdracht van de commandant 
toch weer laten opbreken, niet omdat het slim 

was (nu kon de brandweer ook niet door), maar 
omdat het een Befehl was. Het ging om het prin-
cipe. Pas daarna liet de nieuwe commandant het 
verstand zegevieren

Ik vermeldde al dat in 1965 door Atlas Film een 
symposium voor genodigden werd gehouden 
over nazifilms. Daar werd ook Kolberg vertoond, 
in een integrale (?) versie, waaraan echter docu-
mentaire fragmenten waren toegevoegd. Niet 
alleen Films & Filming schreef hierover, maar 
ook Ulrich Gregor in Die Zeit (8 oktober 1965). 
Hij noemde die geactualiseerde versie goedbe-
doeld, maar ontoereikend, vooral omdat met 
geen woord over de concentratiekampen en an-
dere naziterreur werd gesproken. Hij schrijft ook: 
‘Augenzeugen berichteten in Oberhausen, dass 
Kolberg 1945 in Berlin vor einem mit Soldaten 
durchsetzten Publikum gezeigt, im Gelächter un-
tergegangen sei.’ Let op het ‘sei’. Ik geloof het ook 
niet, tenzij het Amerikaanse of andere geallieerde 
soldaten zijn geweest.

Gregor noemt als een van de kenmerken van de 
nazi-ideologie de Führerkult, zowel in politieke 
als ‘onpolitieke’ films. Om dit onderwerp hier af 
te sluiten wil ik twee alinea’s in mijn vertaling ci-
teren (volgende pagina):

Irene von Meyendorff als de koningin die Maria ontvangt en 
(rechts) Christina Söderbaum als Maria tijdens de ontvangt. 
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Een centraal thema [...] is de verheerlijking van autoritaire 
leiderstypen. Een film als Harlans Der grosse König (1942) 
met zijn ononderbroken reeks proclamaties, voorspellin-
gen, geloften, met zijn zwaar aangezette heroïek en zijn 
plechtige, walmende mystiek is een bijzonder penetrante 
getuigenis van die leiderscultus, die de nazifilms en hun 
makers (zoals Harlan, Ritter, Steinhoff, Ucicky, Zerlett, om 
er slechts enkele te noemen) tot in het virtuoze toe ontwik-
kelden. Hierbij valt op, dat enerzijds steeds de ‘eenzaam-
heid’ van die leidersfiguur wordt benadrukt (Siehst Du, ich 
bin ganz allein, zegt Gebühr als Friedrich aan het einde van 
Der grosse König tegen Kristina Söderbaum voordat hij de 
kathedraal in gaat om de orgeltonen van het Duitslandlied 
aan te horen). Maar ook dat anderzijds het al door Kracau-
er in de films van de Weimarperiode opgemerkte funda-
mentele motief ‘van rebellie tot onderwerping’ telkens weer 
gevarieerd wordt. Hoe autoritair, heerszuchtig en zelfver-
zekerd veel personages enerzijds ook optreden, zo verstokt 
(‘eingefleischt’) is hun eerbied voor de hiërarchie, voor het 
hogere gezag.

De laatste constatering - inderdaad moet ik me-
teen aan de Sissi-films denken - houdt verband 
met wat ik hierboven opmerkte over het karakter 
van een volk, zoals dat volgens Kracauer uit hun 
films blijkt. Het is gewoon iets wat kennelijk ‘ty-
pisch Duits’ is, een constatering die op zichzelf 
niet beledigend of neerbuigend bedoeld is. Het 
is een kookluchtje dat bij Duitse films hoort, een 
waas dat eromheen hangt. Om voor één keer in 
een opstel aan te sluiten bij de actualiteit van de 
dag van heden, Corona, citeer ik uit een column 
van Nelleke Noordervliet (Trouw, 4 april 2010):

De bestrijding van de pandemie weerspiegelt het politiekse 
systeem en de aard van ieder land: autocratisch, chaotisch, 
grondig georganiseerd, schipperend, polariserend, ont-

kennend. Frankrijk doet het per decreet en met inzet van 
politiemacht. Italië en Spanje combineren gestrengheid met 
chaos, Duitsland is natuurlijk grondig. Opeens zien we dat 
België bij de zuidelijke Europese staten behoort. Zweden 
is nogal vrijzinnig. Noorwegen stug. En wij? Wij doen het 
‘met z’n allen’. Tot mijn verrassing zijn we volgens onze 
crisismanager [premier Mark Rutte] ‘diep socialistisch’. Als 
oude sociaal-democraat hoorde ik daar toch van op. Vooral 
omdat Rutte het niet bedoelde als een rampzalige ontdek-
king, maar juist als een compliment.

Tot zo ver de uitweiding over Kolberg. De geres-
taureerde versie is een in veel opzichten uitste-

kende film, die demonstreert hoe dicht het patri-
ottische en het fanatieke bij elkaar liggen. Gone 
with the wind was natuurlijk nog veel beter, al was 
het maar omdat Rhett en Scarlett levende perso-
nages waren, met fouten, hartstochten en eigen-
aardigheden, en geen ideaaltypische helden.

Over de resterende dertien films in de derde en 
laatste fase van het overzicht zal ik kort zijn. We 
zien twee romantische films met Zarah Leander 
(45 en 50), waarvan de tweede, Die grosse Liebe 
(1942), een gigantisch succes werd, zoals ik al 
schreef, wegens het bemoedigende, romantische 
verhaal dat zich in een niet geheel onrealistisch, 
maar uiteraard gemanipuleerd hedendaags 
Duitsland afspeelde. De nederlaag bij Stalingrad, 
het keerpunt in de oorlog, had ook bij het con-
cipiëren van deze film nog niet plaatsgevonden. 
Verder twee muziekfilms met Marika Rökk (49 
en 54) en de eerder besproken films van Helmut 
Käutner (53, 60 en 61)).

Kristina Söderbaum (1912-2001), die tevens 
mevrouw Harlan was, kenden we al uit Jud Süss 
(1940), en daar kwamen nu nog vier andere films 
onder regie van haar echtgenoot bij, namelijk 
Kolberg, 46, 55 en 58. Zij vertolkte de reine en 
stoere jonge vrouw in een heile Arische Welt. Ze 
was evenals Zarah Leander een Zweedse, maar 
Zarah was in 1943 voor haar veiligheid naar Zwe-
den teruggekeerd. Na de oorlog kreeg Harlan 

Zara Leander
Rechtsonder het stempel van de nazikeuring, de Filmprufstelle
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een beroepsverbod voor vijf jaar en Söderbaum 
nam in die jaren uit solidariteit ook geen rollen 
aan. Daarna keerde ze op het scherm terug met 
onder andere Unsterbliche Geliebte (1951) en 
Sterne über Colombo (1953), die ook in Nederland 
groot zijn uitgebracht. Münchhausen (1943) was 
onschuldig vermaak en is nog steeds wel aardig 
om te zien. Het is misschien een vooroordeel van 
mij, maar ik vond het toch allemaal minder ‘ge-
likt’ dan ze het in Hollywood konden. Ik bleef het 
gevoel houden dat ik naar acteurs in een decor 

keek, en danseressen waarvan het kostuum nét 
niet goed paste, niet echt naar personages in een 
fantasiewereld. De cast, met een weinig subtiele 
Hans Albers in de titelrol en Ilse Werner in haar 
tweede grote optreden na Wir machen Musik 
(1942), bestond uit een hele rits sterren, ook voor 
kleine rolletjes. Ik denk dat niemand een verzoek 
om mee te werken aan dit prestigeproject kon of 
mocht weigeren. En de meesten van ons hebben 
de film ook nooit in een echte bioscoop gezien, 
dat scheelt natuurlijk.

Heinz Rühmann was present in een be-
kende, meermaals verfilmde komedie 
over schoolherinneringen, Die Feuer-
zangebowle (48), de titel verwijst naar 
een bowl op basis van rode wijn. Ge-
heimakte WB 1 (51) maakt propaganda 
voor de duikboten en een inspanning 
om de vuurkracht daarvan te verbete-
ren.

Film 59, die als enige nu nog overblijft, 
is een buitenbeetje, Paracelsus (1943), 
omdat de beroemde Georg Wilhelm 
Pabst (1885-1967) min of meer ge-
dwongen werd deze te regisseren. 
Pabst had een groot prestige wegens 
Die Büchse der Pandora (1929) met 
Louise Brooks, over wie Bram Reijn-
houdt ons in FilmFun (71) deskundig 

heeft voorgelicht, en Die Dreigroschenoper (1931). 
Over Paracelsus citeer ik met instemming een 
passage uit een bespreking door boblipton (IMDb, 
11-8-2019): 
Werner Krauss is Paracelsus, a man whose enemy is death. 
He meets his foe on the battlefield of the human body in 
sickness. His foe is assisted by the forces of the Establish-
ment: the rich, seeking ever more riches through monopo-
lies on the latest panacea, the medical colleges, who think 
that all knowledge of health is contained in Galen [Galenus] 
and Avicenna. He struggles, and has his victories, and failu-
res, only to rise again, fighting plague, stupidity, cupidity, 
and vanity, all in the context of 16th Century Germany. 
It is, in short, an entertaining medical biopic in fancy dress.

Werner Kraus als Paralcessus in Paracelsus Regisseur G.W. Pabst achter de camera op de 
set van Paracelsus in Praag.
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ENKELE SLOTOPMERKINGEN 
Hoewel ook de film Paracelsus door Goebbels werd goedgekeurd, om het zo maar 
even samen te vatten, zag de door mij zojuist geciteerde recensent boblipton er geen 
nazi-element in, ook niet in een dubbele bodem. Maar het punt dat hij aanroert, eer-
der in zijn recensie, is bij ‘neutrale’ films uit de periode 1933-1945 in feite altijd aan 
de orde. In onze ogen zijn ze bij voorbaat enigszins besmet, omdat ze nu eenmaal uit 
een mand komen waarin ook veel rotte appels zaten.

Denk bijvoorbeeld aan Ewiger Rembrandt (1942) van Hans Steinhoff (!) met Ewald 
Balser, Herta Feiler (Saskia) en Gisela Uhlen (Hendrickje). Ik weet zeker dat hij lang 
geleden op de Duitse televisie is vertoond, maar nu is hij nergens meer te vinden, an-
ders dan de biopics van Alexander Korda (1936), toch ook in zwart-wit, en Jos Stelling 
(1977). 

Rembrandt is natuurlijk een mooi voorbeeld en daarom gebruik ik het als illustratie. 
De film kwam een paar maanden geleden ook ter sprake in het mooie verhaal van 
Bram Reijnhoudt over Loet Barnstijns Filmstad (Filmfun, 63):

In Filmstad blijft het stil, tot in de herfst van 1941 een omvangrijke Duitse filmploeg in Nederland 
arriveert. Ze nemen bezit van de Cinetone-studio in Amsterdam en van Filmstad in Wassenaar, voor 
de monsterproductie Rembrandt, later ook bekend als Ewiger Rembrandt. Onder leiding van regisseur 
Hans Steinhoff (Hitlerjunge Quex), die met zijn hele troep van Terra-Film intrekt in het Amstel Hotel, 
wordt gewerkt aan een nieuwe interpretatie van Rembrandts kunstenaarsschap: de beroemde schil-
der wordt voorgesteld als een edelgermaan die door listige streken van joodse geldwolven ten gronde 
wordt gericht.

Allemaal waar en Steinhoff was een echte nazi. Op 20 april 1945 probeerde hij uit 
Berlijn te vluchten; zijn vliegtuig werd met alle passagiers uit de lucht geschoten door 
de Russen. Maar die laatste zinsnede, ‘de beroemde kunstenaar wordt voorgesteld als 

BOVEN: Ewald Balser in de titelrol van Ewige Rembranst.
ONDER Herta Feiler als Saskia.
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een edelgermaan’ en ‘listige streken 
van joodse geldwolven’, klopt dat wel? 
De passage lijkt ontleend aan Thomas 
Leeflangs De bioscoop in de oorlog (p. 
144), waar staat: ‘de film moest aanto-
nen dat de schilder door Joodse zwen-
delaars aan de grond raakte’. De zegs-
man van Leeflang blijkt volgens een 
voetnoot de Nederlandse filmer Gerard 
Rutten te zijn, althans diens memoires 
(Mijn papieren camera, 1976). Rutten 
was in 1939 in Berlijn, had al vóór 1940 
een contract met de UFA getekend om 
drie speelfilms te regisseren en kreeg 
van het Haagse Reichscommissariat 
opdracht Rembrandt te regisseren. Rut-
ten weigerde dat en verbrak het con-
tract, aldus de memoires. Er is dus een 
flink verloop van schijven (Terra, UFA, 
Den Haag) en van tijd geweest. Is een 
Duitse intentie om een zodanige Rembrandt neer 
te zetten ook echt gerealiseerd? Wikipedia heeft 
hierover een aanvullend verhaal, dat sommige 
vragen beantwoordt en weer andere stelt:

Rembrandt is een Nederlandse film uit 1940 van Gerard 
Rutten. Het is gebaseerd op het leven van de schilder Rem-
brandt van Rijn en ook gedeeltelijk op de roman Rembrandt 
van Theun de Vries, waaruit Gerard Rutten een filmscena-
rio schreef. De film was een eerste poging om het leven 
van Nederlands meest bekende kunstschilder te verfilmen. 
Tijdens de oorlog werd de film in het geheim gedraaid in 
de Cinetone studio’s te Amsterdam. De Duitse bezetters 
kwamen er achter en waren in eerste instantie wel onder 

de indruk. Ze wilden echter dat de film alleen onder hun 
voorwaarden werd afgemaakt. Regisseur Rut-
ten wilde hier niet aan meewerken, waarna de 
film werd ingenomen door de Duitsers. De film 
wordt tot op heden vermist. Andere mogelijke 
titels voor de film zijn De Magiër van Amster-
dam en De eeuwige les. In 1942 verscheen er 
een Duitse versie van de film Rembrandt. Rut-
ten was ervan overtuigd dat de Duitsers film-
materiaal hadden gebruikt uit zijn Nederlandse 
versie. 

De Duitse film, zoals deze in de biosco-
pen is vertoond, verdient het op zijn 
eigen merites beoordeeld te worden. 
Het sierde Gerard Rutten dat hij zich 
niet voor een Duits karretje liet span-
nen, maar misschien heeft in 1976 zijn 
geheugen hem parten gespeeld. In de 
besprekingen van de Duitse film - van 
de tv-vertoning daarvan kan ik me zelf 
niets herinneren - is er geen sprake 
(meer) van joodse complotten, noch 
van een edelgermaan. Vier citaten uit 

Delpher:

Haarlemsche Courant, 31-12-1942, H. Voskuil. ‘Een knap-
pe film. Het leven van Rembrandt wordt hier in enkele 
karakteristieke perioden uiteengezet en steeds valt daarbij 
de nadruk op de geweldige werkkracht van den meester, 
wien teleurstellingen niet gespaard gebleven zijn en die 
voortdurend bedreigd werd door een hem vijandig gezinde 
omgeving.

Nieuwe Apeldoornsche Courant, 16-1-1941, B. Woonink. 
De recensent was zeer positief, maar stoort zich aan de 
Duitse taal, vooral in de uitspraak van de namen. ‘Aribert 
Wäscher was zeer overtuigend als de inhalige Uylenburgh.’

Regisseur Hans Steinhoff spreekt met Ewald Balser (als Rembrandt).

Foto van 4 oktober,1942, de dag van de première van Rem-
brandt in het toenmalige Rembrandt Theater in Amsterdam

https://nl.wikipedia.org/wiki/1940
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Rutten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Rutten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rembrandt_van_Rijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rembrandt_van_Rijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theun_de_Vries
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rembrandt_(1942)&action=edit&redlink=1
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Twentsch Nieuwsblad, 8-2-1943, G. Krämer. Hij noemt het 
een meesterlijke film, waarin Steinhoff wist door te drin-
gen tot het innerlijk leven van Rembrandt: zijn bruisende 
vreugde toen hij acht jaar in weelde met Saskia kon leven, 
zijn doffe smart toen zij overleed, zijn stille wanhoop bij 
zijn financiële ondergang en zijn blijmoedige, milde berus-
ting in zijn droeve levensavond. ‘Deze film is tevens een 
aanklacht tegen Rembrandts tijdgenoten, die zijn kunst 
niet begrepen omdat hij zijn tijd ver vooruit was.’ [Pijnlijk 
vind ik dan weer wel dat Krämer uitgerekend Tannhäuser 
als voorbeeld uit het verleden noemt.] [...] ‘De filmregis-
seur kan niet altijd getrouw de historie volgen. De loop der 
gebeurtenissen na de totstandkoming van de Nachtwacht 
en de levensloop van Hendrikje Stoffels zijn dan ook niet 
geheel volgens de werkelijkheid. Maar de hoofdzaak is, dat 
ook de edele figuur van de dienende, zelfopofferende Hen-
drikje duidelijk in het licht is gesteld. Een prachtige film, 
een werk van formaat, waarin Ewald Balser een levensechte 
Rembrandt brengt.’

Utrechtsche Courant, 8-5-1943, anoniem [verwijst naar een 
eerdere, lange recensie]. Hier ‘wordt de dramatische climax 
niet op de eerste plaats gezocht in het werk van den kunste-
naar, doch in forsch opgezette liefdesconflicten. Daardoor 
is de Rembrandtfiguur, misschien terwille van een meer 
pakkend verloop, toch wat eenzijdig belicht.’

Ik heb deze op zichzelf niet belangrijke casus zo 
uitvoerig belicht omdat ik nog steeds Kracauer 
in mijn hoofd heb zitten en me tegelijk probeer 
voor te stellen hoe de ontvangst van films in 
andere landen ‘werkt’. Commerciële speelfilms 
weerspiegelen de karakteristieken van een volk, 
dat wil zeggen de normen, waarden, ingehamerde 
stereotypen, ‘feiten’ die op school onderwezen 
zijn, religieuze dogma’s enzovoorts. Het is geen 
bewust proces, geen ambachtelijke ingreep, het is 

meer een waas dat over de film heen hangt. Maar 
de manier waarop een ander volk naar die films 
kijkt weerspiegelt de karakeristieken van dát volk. 
Kort gezegd: als bioscoopbezoeker kijken we met 
Hollandse ogen naar een ‘moffenfilm’. En als we 
dat niet doen, geeft dat scheve ogen bij onze me-
de-Hollanders. Een sterk voorbeeld hiervan zag ik 
in een IMDb-bespreking van Ohm Krüger (1941), 
die door de Amerikaanse recensent historisch 
onjuist werd gevonden, maar toch eigenlijk ook 
weer niet, omdat die Boeren later de Apartheid 
hadden uitgevonden. Dat moet een Amerikaan 
nodig zeggen. Maar het is zoiets als kookluchtjes 
in een portiek: het vreemde herkennen we on-
middellijk - zowel de lekkere als de vieze geurtjes.

Als we vijfenzeventig jaar later nog eens over 
dubieuze films gaan nadenken, de twijfelgevallen 
uit het grijze gebied dus, en er met de nodige dis-
tantie naar kijken, vallen ons nu misschien andere 
dingen op dan toen, of dingen die niemand nog 
had opgemerkt. We mogen ook niet vergeten dat 
de UFA-films weliswaar vooral in het Duitse Rijk 
hun geld opbrachten, maar dat de buitenlandse 
recette een belangrijke inkomstenbron was. Een 
vergelijking met de grote filmstudio’s in Holly-
wood dringt zich hier op. Zij kenden geen poli-
tieke sturing, maar de Production Code verbood 
in artikel VIII elke kritiek op elke religie en kende 
voorts artikel X: ‘the just rights, history and fee-
lings of any nation are entitled to most careful 
consideration and respectful treatment’. The 
 gre at dictator (première op 15 oktober 1940) van 
Charles Chaplin was tegen alle regels en de finan-
ciers vreesden keuringsproblemen. [Nederland 
zag de film vanaf 1 augustus 1947, West-Duits-
land pas vanaf 1958.]

Ook in nazi-Duitsland werd in die zin wel dege-
lijk rekening gehouden met een beoogd buiten-
lands publiek, en trouwens ook met het bescher-
men van het imago van de gewone ‘germaan’ in 
alle films, die immers trouw, ridderlijk en tüchtig 
is. Een film die tijdens de oorlog in Duitsland 
pro-Hitlergevoelens versterkte, al was het daar 
misschien zelfs bij de meerherheid van het pu-Emil Jannings als Krüger in Ohm Krüger
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bliek, zou buiten het land, en zeker in bezette 
gebieden, juist averechts kunnen werken. Wees er 
maar zeker van dat iemand als Goebbels dat heel 
goed begreep. Een icoon als Rembrandt als edel-
germaan positioneren zou zeker in Nederland 
nooit werken, tenzij het zo subtiel gebeurde dat 

niemand het opmerkte (behalve misschien een 
paar filmarcheologen van driekwart eeuw later).

Het zou zelfs tot relletjes in de bioscoop hebben 
kunnen leiden, zoals bij de vertoning van de jour-
naals wel eens gebeurde. Hoe het in de praktijk 
ging wil ik nog even laten weten in de woorden 
van P.G. Rijser (in het genoemde boek van Zeman 
(p. 183-84). Geen ander deel van het Nederland-
se bestuursapparaat was vanaf het begin zo vol 
NSB-ers als juist het departement van volksvoor-
lichting en kunsten, waarvan T. Goedewaagen de 
secretaris-generaal werd. Hij volgde alle instruc-
ties uit Duitsland naar de letter en de geest stipt 
uit:

De bioscoopbond werd na de oprichting van het departe-
ment van Goedewaagen onder diens leiding gesteld. Uit 
deze verordening van oktober 1940 komt het vroegste 
voorbeeld naar voren van de corporatieve organisaties, 
waarmee de bezetter in de daaropvolgende jaren o.m. het 
culturele leven trachtte te organiseren. Goedewaagen kon-
digde vervolgens een filmbesluit af, waarbij hij zich [...] over 
de filmkeuring ontfermde. In de praktijk betekende dit, dat 
honderden NSB-ers er in opdracht van de filmkeuring op 
toezagen, dat het in de bioscopen tijdens de oorlogsjour-
naals ordelijk toeging en niemand de zaal verliet. Verder 
besliste de filmkeuring over de toelating van - uiteraard 
alleen Grootduitse - films. Het departement van volksvoor-
lichting en kunsten organiseerde ook de verplichte roulatie 
van propagandafilms als ‘Voor een nieuw Europa’, Der ewige 
Jude en ‘De veldtocht in het Oosten’. Ontduiking van deze 
verplichting werd voor bioscoopeigenaars, -exploitanten 
en operateurs strafbaar gesteld. Schmidt [de Duitse baas] 
liet zelfs de burgemeesters opdracht geven de vermakelijk-
heidsbelasting [die een gemeentelijke heffing was] bij dit 

soort vertoningen te laten vallen. [...] In november 1941 
richtte Seyss-Inquart bij verordening de Nederlandse Kul-
tuurkamer op, waarmee het einde kwam voor alle zelfstan-
dige organisaties. [...] De organisaties kregen de naam van 
gilden en werden in de Kultuurkamer verenigd. Zo werd 
de bioscoopbond tot filmgilde omgedoopt. Tot president 
van de Kultuurkamer benoemde de rijkscommissaris Goe-
dewaagen. [...] Hiermee was het begeerde leidersbeginsel 
ingevoerd.

GEWOON DOORGAAN NA DE OORLOG 
Het is na vijfenzeventig jaar enigszins te overzien 
welke invloed het Derde Rijk op de Duitse cinema 
heeft gehad. Die cinema is namelijk de uittocht 
van een groot deel van de creatiefste artiesten 
niet te boven gekomen. Het zou interessant zijn 
de weergave van de oorlogsjaren in Duitse films 
uit de jaren 1945-2000 eens te analyseren en bij-
voorbeeld west- en oost-Duitsland te vergelijken. 
Zoiets vergt een wetenschappelijk verantwoorde 
inhoudsanalyse van een goed afgebakende groep 
films, en dat valt methodologisch niet mee. Voor 
circa 35 Duitse films over de Eerste Wereldoorlog 
uit de jaren 1919-1932 is het gedaan door Berna-
dette Kester in Film Front Weimar (1998), dit ter 
zijde opgemerkt.

Het is trouwens in het algemeen niet onaardig 
om de diverse reacties op de oorlogsjaren nader 
te bezien. Toen ik begin jaren ’70 voor de eerste 
en de laatste keer in mijn leven een middagje als 
toerist in Oost Berlijn was, moest ik een aantal 
Westduitse marken inwisselen voor die van de 

Dr. Tobi Goedewaagen, voorziter van de Nederlandse Kultuur-
kamer tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
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DDR. Daarvan kocht ik wat boeken, waaron-
der Filmschauspieler A-Z (1971) van Joachim 
Reichow en Michael Hanisch. Hierin staan veel 
gegevens over honderden sterren uit de wereld-
cinema, ook veel uit Rusland, de DDR en andere 
socialistische staten. Goed en degelijk. Maar 
het repertorium geeft ten dele ook een brevet 
van deugd of ondeugd, van serieuze kunst of 
‘slechts vermaak’.  Nu ik er nog eens met andere 
ogen naar kijk, zie ik dat sommige bekende na-
men ontbreken - geen Zarah Leander, Marika 
Rökk, Christina Söderbaum, Ilse Werner, Olga 
Tchechova, Carl Raddatz, Viktor Staal, Magda 
Schneider (wel haar dochter Romy), maar wel 
Fritsch, Harvey en Heinz Rühmann. Voorts wer-
den veel films afgedaan als ‘belanglose Unter-
haltungs-filmen’. Dat alles kennelijk bezien met 
‘DDR-ogen’. 

Bij veel Duitse en Oostenrijkse acteurs wordt 
kort, op betrekkelijk milde toon iets gezegd over 
hun werk tijdens de naziperiode. Bij Heinrich 
George: ‘Nach 1933 stellte G. sein grosses Talent 
in den Dienst des Faschismus.’ Maar Der Post-
meister (1940) wordt niettemin een grootse pres-
tatie genoemd. Bij Hans Albers: ‘Nach 1933 stell-
te er seine grosse Popularität vereinzelt auch in 
den Dienst der Faschisten.’ Bij Emil Jannings: ‘Seit 
1933 setzte er seine Schauspielkunst in mehreren 
faschistischen Machwerken historischer Thema-
tik ein.’ Maar zijn prijs voor de hoofdrol in Der 

Herrscher (1938) van Veit Harlan wordt vermeld. 
Bij Heinz Rühmann staat opeens: ‘... der in seinen 
Filmen die Widersprüche zu verharmlosen sucht 
und die Passivität zur ersten Bürgerpflicht erklärt. 
Die Mehrzahl der Filme, in denen er mitwirkte, 
unterstützte ebenso die Manipulationspolitik der 
Faschisten wie [die] der herrschenden Kreise in 
Westdeutschland nach 1945. [Maar:] Zweifellos 
ist R. ein ausgezeichneter Komiker und Charak-
terdarsteller; ein Höhepunkt in seiner künstle-
rischer Laufbahn war 1956 sein Schuster in Der 
Hauptmann von Köpenick.’ Het is alsof Straschek 
aan het woord is.

Bij de veteraan Werner Krauss, niet de geringste, 
was de kritiek in dit DDR-repertorium scherp. 
‘Ook in de Duitse sprekende film bleef K. aan 
het werk. In 1940 speelde de staatsacteur in Veit 
Harlans opruiende antisemitische Jud Süss meer 
rollen tegelijk [hij speelde alle Joden, vooral Rabbi 
Loew] en besmeurde met dit en ander fascistisch 
maakwerk zijn grote talent.’

Natuurlijk heeft ook Straschek zich expliciet over 
deze kwestie geuit. Hij citeerde met instemming 
de filosoof en socioloog Max Horkheimer: ‘Wie 
niet over het kapitalisme wil spreken, moet ook 
over het facsisme zwijgen.’ Er is een ongaarne 
toegegeven probleem, vond hij, namelijk:

[...] dat Harlans Jud Süss of Waschnecks Die Rothschildts in 
feite uitzonderingen waren. Dat pleit Harlan of Waschneck 
niet vrij, alleen behoort de persoonlijk gemaakte schuldver-
klaring van de obligate individuele daders tot de methodiek 
van de burgerlijke geschiedvervalsing. Zelfs die klopte 
trouwens niet voor de westduitse filmbranche na 1945. Een 
de-nazificatie vond nooit plaats, de ‘kleine nazi’s’ mochten 
niet boeten voor de ‘grote nazi’s’. Nog in 1960 was meer dan 
de helft van alle regisseurs en auteurs reeds in dezelfde po-
sitie werkzaam geweest voor de nazi-UFA (tegen maar 4,5 
procent in de DDR). En tegelijkertijd kan het niet aan puur 
opportunisme liggen dat zo veel  [van die] filmmensen te-
genwoordig maar onbekommerd alles draaien wat ze maar 
aangeboden krijgen.

In taal die niet van de Frankfurter Schule is, maar 
van gewone mensen, poneert Straschek hier de 
stelling dat kapitalisme meer dan ideologie de 
voedingsbodem van de nazistisch getinte films en 
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hun makers is geweest. De oncontroleerbare op-
merking over de situatie in de DDR vertroebelt de 
discussie nog verder. Maar in de kern ben ik het 
wel met Straschek eens, dat de mechanismen van 
het kapitalisme bij de productie en ontvangst van 
films buitengewoon belangrijk zijn. Zoals er een 
alledaags communisme is en een alledaags fascis-
me, is er ook een alledaags kapitalisme. Mensen 
willen vermaakt worden, vooral ook in lastige 
tijden, en daar hebben ze geld voor over. Dan is er 
een vraagmarkt voor films.

Tussen wit en zwart bestaan vele tinten grijs. Een 
voorbeeld is de autobiografie Im Schatten meiner 
Filme (1966) van Veit Harlan, op basis van het 
manuscript - door de regisseur tot op zijn sterf-
bed geschreven - dat gefatsoeneerd en ingekort is 
door H.C. Opfermann (mit Dank an Frau Kristina 
Söderbaum). Het is best een amusant boek, vol 
anekdotes (hoewel niet met humor geschreven), 
waarin Goebbels continu als de kwade genius 
optreedt. Harlan was een idealist en hij had geen 
idee hoe erg het zou worden, beweert hij. Het is 
het boek van een man met een Rottumerplaat 
voor zijn kop. Hij begreep nog steeds niet dat hij 
zich vanaf het begin gretig heeft ingelaten met 
vreselijke nazi’s en hun abjecte ideeën, al geloof ik 
best dat hij na een poosje machteloos stond te-
genover Goebbels. En hij begreep en aanvaardde 
nog steeds niet dat hij met Jud Süss - misschien 
juist dóór zijn voortreffelijke regie - aan de holo-

caust had meegewerkt. Het was een ontkenning 
die veel Duitsers na de oorlog op de lippen be-
storven lag, wir haben es nicht gewusst. Maar een 
intelligent persoon als Harlan, die in de hoogste 
nazikringen verkeerde en zelfs tot professor werd 
benoemd, maakt mij dat niet wijs.

Tijdens de processen na de oorlog sprak Harlan 
in Berchtesgaden met Werner Krauss, die als 
getuige was opgeroepen. ‘Harlan,’ adviseerde die 
hem, ‘zeg luid en duidelijk dat het u spijt, dan is 

de hele kwestie voor u klaar. Ik heb het ook zo 
gedaan, en dat viel me niet zwaar.’ 

De reactie van Harlan (p. 13) is opmerkelijk. Er 
klinkt tóch twijfel in door. Deze keer in authen-
tiek Duits:

Ich antwortete: ‘Dass es mir leid tut, mit diesem Film Jud 
Süss in Verbindung gestanden zu haben [dat is wel érg zui-
nig uitgedrukt] ist doch selbstverständlich. Es tat ja Ihnen 
[Krauss] genau wie mir schon damals leid. Aber ein solcher 
Ausdruck [‘het spijt me’] steht doch in keinem Grössen-
verhältnis zu dem Vorwurf, der gegen mich erhoben wird 
- und namentlich in keinem Verhältnis zu den Verbrechen, 
mit dem wir beide in Verbindung gebracht werden sollen.’

Krauss antwortete: ‘Natürlich nicht. Und trotzdem genügt 
es. Sie sehen es an mir. Ich bin jetzt mehr oder weniger frei.’ 
[Krauss werkte na 1950 nog aan drie films mee.]

Heute sage ich: Mir genügt es nicht! Ich will gar nicht mit 
einem ‘es tut mir leid’ davonkommen, denn wenn ich wirk-
lich schuldig bin, wird mir das gar nichts nutzen.

ONTMANTELING VAN DE UFA 
Harlan wilde in zijn autobiografie opschrijven wie 
es war, maar kwam niet verder dan enorme aan-
tallen zogenaamd verzachtende omstandigheden. 
Het zijn echter de overwinnaars die de geschiede-
nis schrijven. In dit geval waren het in eerste in-
stantie de vier bezettende machten, waarvan één, 
Rusland, een satellietstaat in de vorm van de DDR 
creëerde. De andere drie gingen weer naar huis, 
maar hadden het de eerste paar jaren in Duits-
land voor het zeggen. Dat gold onder andere voor 
het verbieden en toelaten van films. Aanvankelijk 
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stelden de geallieerden samen een lijst op van 
ongeveer 300 films die niet meer vertoond moch-
ten worden, in Wikipedia te vinden als ‘allierter 
militärzensur’. Ik heb al vermeld dat hiervan nog 
circa 40 ‘Vorbehaltsfilme’ over zijn.

Hierover gaat ook een van de 96 amusante hoofd-
stukken in Das gibt’s nur einmal, das Buch des 
deutschen Films nach 1945 (1958) van Curt Riess, 
een andere overwinnaar. Hij was van huis uit 
Amerikaans journalist, van Joodse afkomst, die 
na de oorlog is getrouwd met de Oostenrijkse 
actrice en zangeres Heidemarie Hatheyer, we 
kwamen haar al tegen. Na het noemen van tien 
terecht verboden nazifilms, allemaal hierboven 
besproken, waaronder de Schand-Film Jud Süss, 
schrijft hij:

Maar het komt ook tot volstrekt absurde verboden, en nie-
mand weet precies waarom. Zo werd bijvoorbeeld Liebelei 
verboden, de film naar het drama van Arthur Schnitzler, die 
door Max Ophüls, een van de eerste emigranten, geregis-
seerd is. Of Das Mädchen Johanna, Der Herrscher met Emil 
Jannings, Heimat met Zarah Leander, Tanz auf dem Vulkan 
met Gustav Gründgens, Friedrich Schiller met Horst Cas-
par. Ja, zelfs de film Münchhausen met Hans Albers komt 
op de lijst van verboden films, omdat de Russen vinden dat 
Katherina er te slecht in afkomt. Ach, de Russen hebben 
gewoon geen gevoel voor humor...

Later zou blijken dat die verboden niet voor de eeuwigheid 
bedoeld waren. Producenten en regisseurs die hardnekkig 
genoeg volhouden krijgen hun films zonder grote proble-
men vrij. Een typisch voorbeeld hiervan is Veit Harlan. In 
de komende jaren zullen de vrijgegeven Harlanfilms een 
aanzienlijk percentage van de überhaupt vrijgegeven films 

vormen. Zelfs zijn Goldene Stadt zal weer mogen draaien, 
hoewel de auteur van het stuk, Richard Billinger, minstens 
even belast is als de regisseur...

De Goldene Stadt (1942), bedoeld is Praag, is er in 
mijn lijst tussendoor geglipt: nog een succesvolle 
kleurenfilm van Harlan met Söderbaum. Het herin-
nert ons eraan dat mijn selectie van 61 films slechts 
een klein deel van de 1100 à 1200 producties uit het 
Derde Rijk is. Toen Melior-Films in 1959 de film 
Unsterbliche Geliebte van Veit Harlan met Frau Sö-
derbaum in de hoofdrol in Nederland heruitbracht, 
werd zij in de reclame nog steeds ‘de grote ster uit 
Gouden Stad’ genoemd.

Ook over de opheffing van de UFA heeft Curt Riess 
een grappig hoofdstuk, dat helaas te lang is om het 
hier volledig over te nemen (als dat al zou mogen). 
Het begint zo:

Steeds weer hoorde men in deze jaren over onderhandelingen 
spreken, zeer geheime onderhandelingen, die achter gesloten 
deuren plaatsvonden en waarover niemand informatie wilde of 
kon geven. Het ging om de aankoop van de UFA, of de oprich-
ting dan wel heroprichting van de UFA. 
     Niemand wist precies wie nu eigenlijk met wie onderhandel-
de, de wildste geruchten deden de ronde, de bekendste namen 
uit Hollywoord werden genoemd of namen van ooit gewichtige 
lieden in de Duitse film of die van machtige heren in Bonn, 
vooral dezulken die een beetje in de schaduw bleven en van wie 
niemand precies wist waaruit hun ‘macht’ precies bestond. 
     De UFA leek niet dood te willen blijven. Het was om te 
beginnen een merknaam die als zodanig al door menige 
marktpartij werd begeerd. Maar er was ook veel roerend en 
onroerend goed, waaronder vijfentwintig kant-en-klare films 
ter waarde van ongeveer 50 miljoen mark en intacte studio’s 

in Babelsberg, Tempelhof, Johannistal, München en Praag, en 
talloze theaters in heel Duitsland. De oude managers moesten 
weg, ongeacht of ze vrijwillig met Hitler hadden meegewerkt 
of onvrijwillig. De nieuwe zetbazen waren advocaten en amb-
tenaren zonder enig benul van film. De Russen confisqueerden 
gewoon álles in hun sector, maar de andere geallieerden - de 
Militaire Autoriteiten - hadden geen idee wat ze moesten doen. 
     Een jaar na de valutahervorming werd het duidelijk dat men 
de bezittingen en rechten wilde overdragen aan de deelstaten. 
Het Amerikaanse, Engelse en Franse gezag nam in 1949 forme-
le besluiten in die richting, inclusief de verkoop van onderdelen 
aan de hoogstbiedende partijen. En in juli 1950 nog eens op-
nieuw in Wet nr. 32. Maar er gebeurde niets. Het verzet van de 
hele filmwereld tegen de versnippering van de UFA was groot. 
De zetbazen weigerden hun onderdelen in de verkoop te bren-
gen. 
      Inmiddels was er een Bondsregering tot stand gekomen, er 
werden al vanaf 1945 weer films gemaakt. Er kwam nu een wet 
van de Bondsregering zelf over de ontmanteling en reprivatise-
ring van de filmindustrie. De geallieerden zaten met de kwestie 
in hun maag en om er vanaf te zijn wilden ze Wet nr. 32 wel 
intrekken. 
     Nu kwamen er nieuwe onderhandelingen, maar deze keer 
met de Duitse Bondsregering. Kandidaatkopers zonder geld 
trokken zich terug, andere kandidaten hadden ondertussen 
eigen bedrijven met studio’s, verhuurkantoren en bioscopen 
opgericht. 
     En er werd verder onderhandeld. Achter gesloten deuren. 
Streng geheim. Niemand kon zeggen wat er uit dat alles zou 
voortkomen. Nog begin 1955 wist men het niet precies, toen 
de dag naderde waarop het precies tien jaar geleden was dat 
alles, maar dan ook echt alles vorbei was.

Ik heb al vermeld dat het copyright van de UFA-
films tenslotte bij de Murnau Stichting terecht is 
gekomen. Alles is weer netjes, deutsch-gründlich 
geregeld. Maar misschien wel de bakermat van de 
wereldcinema heeft zichzelf vanaf 1933 stevig de das 
omgedaan. 
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Om met een vrolijke noot te eindigen en tegelijk te demon-
streren dat een propagandafilm bij een kritisch publiek ook 
tégen je kan werken, steel ik een anekdote van Curt Riess, 
uit zijn hoofdstukje ‘Uri, Uri’, waarmee in dit geval ‘klokje, 
klokje’ wordt bedoeld. De Russische soldaten die Berlijn 
hadden ingenomen waren berucht omdat ze op grote 
schaal de horloges, uri’s, van particulieren opeisten (zoals 
de Duitse bezetters dat bij ons met fietsen deden). Toen 
er weer stroom was en er films konden worden gedraaid, 
werden alleen Russische journaals vertoond. In één ervan 
werd verslag gedaan van het overleg in Yalta, begin februari 
1945. 

Grossaufmahme Churchills, der eine Zigarre raucht. Deutlich sieht 
man, über den prallen Bauch ausgebreitet, die goldene Uhrkette.

Halbnah: Man sieht Stalin auf Churchill zueilen.

Da ertönt eine Stimme aus dem Publikum: ‘Uri! Uri!’

De voorstelling wordt stopgezet, de aanwezige autoriteiten 
proberen vergeefs te achterhalen wie dit geroepen heeft. 
Volgens Riess is dit journaal sindsdien in Berlijn nooit 
meer vertoond. 
                                                                             —Peter Cuijpers

Advertentie uit 
1959 in de Neder-
landse vakpers voor 
Unsterbliche Geliebte 
(Veit Harlan,1951)
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IN MEMORIAM
31 oktober
Sean Connery (90)

Connery was volgens James 
Bond-affi cionados de enige echte 
agent 007, waarbij de tongue in 
cheek-aanpak van Roger Moore 
& Pierce Brosnan verbleekten als 
slappe aftreksels van het ruwe orig-
ineel. 
De producenten zochten, voordat 
Connery in beeld kwam, eerst nog 
naarstig naar een gentleman-type a 
la David Niven of Cary Grant.

Tussen 1962 (Dr. No) en 1983 (Ne-
ver say never Again) kroop Connery 
zeven keer in de huid van James 
Bond waarvan hij aanvankelijk zelf 
het proto-personage had neerge-
zet in samenwerking met Terence 
Young. 
Een knellend keurslijf waaraan hij 
zich ook weer wenste te onttrekken 
door tussendoor totaal andere rol-
len te spelen in films van Hitchcock  
(Marnie 1964), Sidney Lumet (The 
Hill 1965) en een uitmiddelpuntige 
comedy als A Fine Madness (Irvin 
Kershner 1966) waarin hij een ex-
perimentele dichter vertolkte. 
Zijn sociale betrokkenheid sprak uit 
films als The Molly Maguires (Mar-
tin Ritt 1970)   
en een door hem geproduceerde 
documentaire over Schotse staalar-
beiders. 
Connery was niet te beroerd om in 
curieuze genrefilms te spelen zoals 

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

Zardoz (1974) en de space-western Outland (1981). 
In later jaren verscheen hij als een patriarchale figuur 
in zulke uiteenlopende producties als: The Name of 
the Rose (1986), Indiana Jones & The last Crusade 
(1989), The Hunt for Red October (1990) en The Un-
touchables (1987), waarvoor  hij een Oscar ontving. 
Boven alles was hij de pleitbezorger en voorvechter 
van de Schotse onafhankelijkheidsbeweging die in 
hem een warme ambassadeur had gevonden.

Een groot acteur en reus van het witte doek is heen-
gegaan.  

19 oktober 
Gianni Dei (79)  
Italiaans acteur en zanger 
met rollen in giallo’s en ander 
genrewerk. 
Was ook te zien in documen-
taires over regisseur Lucio Fulci 
en de compilatiefilm Not quite 
Hollywood (over Australische 
exploitation-movies) 
 
21 oktober 
Marge Champion (101)  
Amerikaanse dansers en actrice. 
Ze stond op jonge leeftijd model 
voor de door Disney geani-
meerde rotoscope-versie van 
Sneeuwitje. 
Later trouwde ze met de ani-
mator Art Babbit. Deed diverse 
musicals waaronder: Showboat, 
Give a Girl a Break en 
Lovely to Look At. Ging tot op 
hoge leeftijd door met shows on 
stage. 

22 oktober 
William Blinn (83)  
Amerikaanse televisieproducent en 
scenarist. Schreef oa het script voor 
het Prince-vehicle Purple Rain. 
 

28 oktober 
Bobby Ball (76)  
Brits komiek en acteur, wederhelft van 
Tommy Cannon in  het comedy-duo 
Cannon & Ball, die tv-shows maakten 
van 1978 tot 1988. 
 
 

1 november 
Carol Arthur (85) 
Amerikaanse comedienne die ver-
scheen in Mel Brooks-films zoals Blaz-
ing Saddles (1974) en Men in Tights 
(1993) 
Was getrouwd met de comedian Dom 
de Luise 

2 november 
John Sessions (67) 
Brits acteur en comedian, was oa. bek-
end van het tv-improvisatie 
programma Whose line is it anyway. 
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10 november 
Mila Del Sol (97)  
Phillipijnse actrice en Grand 
Lady van romantische zwi-
jmelfilms en sociaal realis-
tische melodrama´s. Zij was 
de `Queen of The Phillip-
ines`en werkte tot op hoge 
leeftijd voor televisie.  

3 november 
Claude Giraud (84)  
Franse acteur en komiek. Speelde 
in de zoetsappige Angelique-films 
de Romantic  Lead en dook later 
oa op in de Rabbi Jacob-films met 
Louis de Funès. 
 

5 november 
Geoffrey Palmer (93)  
Britse acteur die nauw samenw-
erkte met Dame Judi Dench in 
de Bond-thriller Tomorrow Never 
Dies (1997) en de BBC-sitcom As 
Time goes by. 
 

5 November 
Fernando ‘Pino’ Sola-
nas (84) 
Argentijns regisseur met docu-
mentaires en politieke filmpam-
fletten op zijn naam zoals The 
Hour of the Furnaces (1968) 
Weerstond jarenlang de druk en 
overleefde een aanslag op zijn 
leven door de autoriteiten. Hij was 
zelfs presidents-kandidaat in 2007 


