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Of: Hoe Britse acteurs de 

beste Nazi`s vertolken 

door : Thys Ockersen     

 

Een aantal jaren geleden 

waren Tom Cruise, Tom 

Wilkinson, Bill Nighy en 

Kenneth Branagh te zien als 

Duitse officieren in Valkyrie 

de zoveelste verfilming van 

de moordaanslag door Von 

Stauffenberg in juli 1944 op 

Adolf Hitler. De uitbreng  

 

 

 

 

van de film werd meer dan 

een half jaar uitgesteld 

i.v.m. de geloofwaardigheid 

van Cruise wiens Duitse 

accent veel te wensen 

overliet. Valkyrie  doet heel 

erg denken aan die oude 

Amerikaanse oorlogsfilms 

uit de jaren vijftig, zestig.  

 

WE HAF VAYS TO MAKE YOU TOK !! 

 
Valkyrie vlnr. met de echte Duitser Christian Berkel en de Britse Duitsers Bill Nighy, Tom Wilkinson, 

de Amerikaan Tom Cruise en de andere Britse Duitsers: Kenneth Branagh, Terence Stamp en Eddie 

Izzard. 
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Dit is een bekende scene uit zo`n 

oorlogsfilm : 

De Britse of Amerikaanse 

krijgsgevangene zit vastgebonden 

op een stoel en de Nazi officier 

staat over hem heen gebogen. Het 

liefst met een sigaret in een 

sigarettenpijpje, dicht bij zijn 

slachtoffer. De rook dwarrelt rond 

het reeds door martelingen 

bebloede gezicht. De Nazi (vaak 

gespeeld door een Brits acteur)-

die meestal voor de oorlog 

studeerde in Cambridge of Oxford 

– snauwt in vrijwel perfect Engels, 

maar  met een zwaar Duits accent: 

“We haf vays to make you tok!! ”. 

De gevangene lacht hem uit en 

krijgt meteen een harde klap in 

zijn gezicht) bv 13 Rue Madeleine 

met James Cagney als de 

gevangene en Richard Conte als 

de Nazi). 

Gelijksoorttige scenes zitten ook in 

The Passage met Malcolm 

McDowell die Michel Lonsdale 

martelt en The Guns of Navarone 

waarin Anthony Quayle door 

George Mikell onder handen 

wordt genomen. Hans Culeman ( 

Nederlands acteur van Duitse 

afkomst) in De Overval heeft 

duidelijk niet de martelingen zelf 

verricht op gevangene Kees 

Brusse, maar diens vingers met 

uitgetrokken  nagels vertellen 

genoeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In The Passage martelt Malcolm McDowell 

Micha Longsdale. 

 

 

Hans Culeman en Kees Brusse 

in De Overval 
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BRITTEN ALS NAZI`S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beste vertolkingen van Nazi `s 

zijn vaak door Engelse acteurs. 

Misschien komt dat door hun 

stijfheid en stiff upperlip:  Ralph 

Fiennes als kampcommandant van 

Auschwitz  in Steven Spielberg`s 

Schindler`s List. Een 

angstaanjagende psychopaat die 

vanuit zijn raam joodse 

gevangenen doodschiet alsof het 

fazanten zijn. Misschien werkte 

die rol ook zo goed omdat Fiennes 

op dat moment een totaal 

onbekende acteur was, hetgeen 

zijn geloofwaardigheid een 

meerwaarde gaf. Daarentegen 

was de casting van Liam Neeson, 

een Iers acteur (1), als Schindler 

een puur commerciële factor. De 

Duitse acteur die het meest voor 

die rol in aanmerking kwam-en 

lang kandidaat was- was Klaus 

Maria Brandauer. De film moest 

natuurlijk wel geld 

opbrengen……dus Liam Neeson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan was er  Peter O`Toole in 

Night of the Generals als SS-

officier die Warschau met de 

grond gelijk maakt, maar ook 

ervan beschuldigd wordt een 

serial killer te zijn. (alsof dat er nog 

toedoet).  

 

 

 

 

 

 

Ralph Fiennes 

 

 

Liam Neeson 

Klaus Maria Brandauer 

 

Peter O’Toole in 
 Night of the Generals. 
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Natuurlijk liggen Duitse acteurs 

meer voor de hand  om de rol van 

Nazi te spelen, maar toen de 

eerste oorlogsfilms in de jaren 

veertig gemaakt werden in 

Engeland en Hollywood moest 

men het meestal doen met 

gevluchte acteurs uit Oostenrijk 

en Duitsland. Dus had je de 

merkwaardige casting van joodse 

acteurs in Nazi-uniformen. Hoe 

groot hun reputatie in eigen land 

ook was geweest in toneelstukken 

van Shakespeare of Goethe, in de 

Hollywoodoorlogsfilm werden ze 

gecast als de sadistische SS’er  die 

de held van de film het leven zuur 

maakte. In werkelijkheid waren 

deze gevluchte acteurs zelf 

slachtoffer. Enige nuance in 

karakter was niet van belang, de 

mof werd neergezet als een bruut 

die niets en niemand ontzag. En er 

was nog een voordeel: Ze konden 

Duits spreken of Engels met een 

mooi Duits accent. Een van de 

beste vertolkers was de komische 

acteur Sig Rumann in To be or not 

to be.  

 

 

 

Of Conrad Veidt in Casablanca. En 

dat was niet zijn enige 

onsympathieke Nazirol. 

 

 

 

 

 

 

Pas jaren later werd er een 

onderscheid gemaakt tussen de 

“gewone” Duitse Wehrmacht 

officier en de SS’er. Walter Gotell ( 

Engels acteur van Duitse afkomst ) 

waarschuwt in The Guns of 

Navarone dat als straks de SS 

komt de ondervraging  

hardhandiger wordt. En ja hoor, 

de deur vliegt open en een SS 

officier (George Mikell, Brits 

acteur uit Litouwen) met een 

stereotiep Arisch uiterlijk, dus 

blond haar en felle blauwe ogen, 

kijkt woest om zich heen en neemt 

de ondervraging van Anthony 

Quayle onmiddellijk hardhandig 

over.  

 

 

 
 

Sig Rumann met Carole Lombard in 

To be or not to be. 

 

Conrad Veidt in Casablanca. 

 

George Mikell martelt 

Anthony Quayle. 
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Een verschil werd gemaakt omdat 

in de jaren zestig vooral 

aangetoond moest worden dat er 

ook goede Duitsers bestonden en 

dat daarom een gewone 

Wehrmacht officier nog enig 

fatsoen bezat in tegenstelling tot 

een SS- of Gestapoman. We weten 

tegenwoordig wel beter. 

 

 

 

 

 

 

Een ander acteur van Duitse 

afkomst die ook nog zijn naam 

niet mee had en een glansrijke 

carrière in England had in o.a. 

films van Michael Powell ( The red 

shoes, A matter of life and death ) 

was Marius Goring. Alleen de 

Umlaut op de O ontbrak, maar zijn 

naam leek op die van de 

Maarschalk Hermann Göring, 

tweede man in Hitler’s Nazirijk. 

Marius Goring was van Duitse 

afkomst, maar was op de Isle of 

Wight geboren en tijdens de 

oorlog zat hij in het Britse leger. 

Daar heette hij Charles 

Richardson. Marius Goring zette 

een aantal arrogante, gemene 

Duitsers neer in oorlogsfilms als  

I’ll met by Moonlight, The 

Inspector, I was Monty’s Double , 

The Angry hills, Up from the Beach  

en Exodus. Maar hij was een 

uitstekend acteur en zette 

geloofwaardige arrogante Nazi’s 

neer.Pas op hoge leeftijd speelde 

hij een sympathieke Duitser in de 

tv serie Holocaust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rex Harrison was het voorbeeld 

van een top acteur ( My fair lady) 

die op latere leeftijd geen goede 

rollen meer kon krijgen en 

daardoor in een ondermaatse 

productie terecht kwam, A Time to 

Die, die voor een deel in de 

Duivendrechtse Cinetone Studio’s 

werd gedraaid  in 1982. De 

ergernis was groot bij de man die 

ooit  Audrey Hepburn tegenover 

zich had en nu met een Duitse 

 
Cliff Robertson en Marius Goring in Up from 

the beach. 
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acteur in de kleedkamer in Duits 

uniform zat te wachten wanneer 

hij eindelijk zijn scenes kon spelen 

onder regie van een minkukel van 

een regisseur, Matt Cimber, die 

meer bekend was  (volgens eigen 

zeggen) als de minnaar  van Jayne 

Mansfield. Seven Graves for Rogan 

is zo’n film die Harrrison liever niet 

op zijn cv wilde hebben.  

NEDERLANDERS IN SS-UNIFORM 

 

 

 

 

 

 

 

John van Dreelen die als 

Nederlander een respectabele 

Hollywood carrière beleefde 

maakte steeds het grapje: “Ik heb 

voor mijn rollen van Duitse 

officieren altijd een uniform aan 

de kapstok hangen”. Nou viel het 

wel mee met die rollen, want die 

waren op een hand te tellen, maar 

hij was natuurlijk wel de Duitse 

officier die Frank Sinatra met een 

welgemikt schot uit zijn luger de 

trein deed missen in Von Ryan`s 

Express en zelf had hij de 

anekdote verspreid dat hij in een 

Duitse generaalsjas een 

concentratiekamp was 

uitgewandeld. De werkelijkheid 

was wat minder heldhaftig dan hij 

deed voorkomen. Hij had in 

travestie staan optreden voor 

Duitsers en gevangenen en had in 

een vlaag van dronkenschap en 

overmoed een officiersjas van de 

kapstok gepakt. Duits brabbelend 

wandelde hij het kamp uit en 

niemand stopte hem. De beste rol 

uit zijn leven. Andere Duitse rollen 

waren: Kapitein von Weber in 

Evita Perron; Von Lindendorf in I 

deal in danger ; Generaal Brugen 

in The Enemy General ; officier in 

A time to live and a time to die; 

Majoor Brinkmann in Der letzte 

Akt. 

RIJK DE GOOYER 

 

 

 

 

 

 

 

 
John van Dreelen in Von Ryans Express. 

 

Rijk de Gooyer als gestapo man met Reinhard 

Kolldehoff 
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Dichter bij huis hebben we Rijk de 

Gooyer die een glansrijke 

filmcarrière had en niet te beroerd 

was om af en toe in een bijrol (in 

buitenlandse films) een venijnige 

Nazi te spelen. Dat begon al 

tijdens zijn opleiding in Duitsland 

bij de beroemde UFA studio waar 

hij meedeed aan de film 

Schachnovelle waarin een aantal 

Nazi`s Curt Jurgens ondervragen. 

Daarna nog te zien in Soldaat van 

Oranje, 7 Graves for Rogan en The 

Lucky Star die alle drie in 

Nederland werden opgenomen. 

En dat terwijl Rijk aan het einde 

van de oorlog juist met de 

Amerikanen op Nazi`s had gejaagd 

en er bij was geweest toen 

Heinrich Himmler na 

gevangenneming met een cyanide 

pil zelfmoord pleegde! Rijk zelf 

vertelde graag  dat Rod Steiger- 

die een Duits officier speelde in 

The Lucky Star (1980)- hem 

aansprak en vroeg: “Hebben wij 

elkaar al niet eerder ontmoet? “ 

Rijk kon dit bevestigen, dat was 

jaren eerder toen hij tegenover 

Rod`s toenmalige vrouw Claire 

Bloom in Schachnovelle stond als 

Nazi. 

“En wat speel je nu ?”vroeg 

Steiger. “Weer een Nazi”, zei Rijk. 

“Nou, dan ben je niet veel 

opgeschoten.” merkte Rod Steiger 

fijntjes op, niet wetende welke 

succesvolle films Rijk de Gooyer 

inmiddels in Nederland had 

gedaan en zich blijkbaar niet 

realiserend dat hijzelf na In the 

heat of the Night en Dr.Zhivago 

een zware dip in zijn carrière 

meemaakte. Anders stond hij niet 

op een Nederlands eiland te 

filmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Philip Dorn ( Frits van Dongen) en 

Robert Boon hadden ook carrières 

in Hollywood en mochten dus ook 

Duitsers spelen. Voor Hollywood 

was er toch niet veel verschil 

tussen een Nederlander en een 

Duitser. 

 

 

 

 



10 
 

AMERIKANEN VERMOMD ALS 

DUITSERS 

Het begon met The Guns of 

Navarone. De oorlog als avontuur 

met een geallieerde 

commandogroep die in Duits 

bezet gebied (Rhodos) twee grote 

kanonnen moet uitschakelen. 

Halverwege de film trekken 

Gregory Peck, David Niven en 

Anthony Quinn Duitse uniformen 

aan om niet op te vallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas, ze lijken niets op Duitse 

militairen en vallen juist op. Vanaf 

die film begonnen ook andere 

Amerikanen de smaak van 

verkleden te pakken te krijgen, 

maar het overtuigde nooit.  

 

 

Het ergste was misschien wel 

Frank Sinatra in Von Ryan`s 

Express die heel erg ongelukkig 

keek met een wiebelende Duitse 

helm op zijn hoofd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En net zo ongeloofwaardig waren 

Richard Burton en Clint Eastwood 

in Where eagles dare. Maar dat 

maakte niet veel uit want op het 

moment dat ze een peloton echte 

Duitse militairen tegenkwamen 

maaiden ze die gewoon met hun 

stenguns neer. 

 

 

 

 

 

 

 

Gia Scalla, James Darren, Anthony Quinn, David Niven, 

Stanley Baker, Gregory Peck en Irene Papas. 

 

Old blue eyes als ongeloofwaardige 

Duitser. 

 
Clint Eastwood en Richard Burton in Where eagles dare. 
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Helemaal bizar was een film die 

ook in ons land in 1959 was 

gemaakt: The last Blitzkrieg. Het 

was het  verhaal van een wolf pack 

van Duitse infiltranten –in 

Amerikaans uniform- in het 

Ardenne offensief. Die Duitsers 

waren dus Van Johnson, Kerwin 

Matthews en onze eigen Ton van 

Duinhoven. Het ging hier dus om 

Amerikaanse acteurs die voor 

Duitsers moesten doorgaan die 

zich vermomden als Amerikaanse 

GI’s. Behalve dan Ton van 

Duinhoven. Natuurlijk vielen ze 

niet op als GI’s , Amerikaanser kon 

het bijna niet. Er waren ook nog 

momenten dat ze een Duits 

uniform droegen. En dan waren er 

Duitse militairen, vertolkt door 

Nederlandse acteurs: Han Bentz 

van den Berg, Steye van 

Brandenberg, Chris Baay, Gijsbert 

Tersteeg, Fred Oster (!), Jan 

Verkoren., Pieter Goemans (!) en 

overgevlogen uit Hollywood: 

Robert Boon. En de Veluwe moest 

voor de Ardenne doorgaan ! Die 

film is zo belachelijk dat hij nooit 

meer te zien is.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE LONGEST DAY 

In 1960 bracht producer Darryl F. 

Zanuck zijn oorlogsepos over de 

invasie in Normandië The Longest 

Day met een internationale cast 

en voor het eerst speelde 

iedereen niet alleen zijn eigen 

nationaliteit, maar ook in zijn 

eigen taal. Dat was uniek, want 

Duitse acteurs hadden altijd in de 

Engelse taal moeten acteren in 

Hollywoodprodukties. Zanuck 

stelde de Duitse regisseur 

Bernhard Wicki aan om zijn 

 
The last Blitzkrieg met Ton van Duinhoven, Kervin 

Mathews en Van Johnson. 

 

De Nederlandse acteurs Chris Baay en Han 

Bentz van den Berg als Duitsers met Van 

Johnson. 
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landgenoten te regisseren. Deze 

acteur die was gaan regisseren 

had voortreffelijk werk gedaan 

met Die Brucke over jongens die 

aan het einde van de oorlog 

worden ingezet om een brug te 

verdedigen tegen de oprukkende 

Amerikanen. Hij gaf dat Duitse 

deel van The Longest Day een 

grote mate van authenticiteit.  

 

 

 

 

 

 

 

Veel Duitse acteurs konden na 

deze film werk krijgen in Engelse 

en Amerikaanse films. Zij werden 

de bekende “bad guys” in Duits 

uniform: Wolfgang Preiss, Joachim 

Hansen, Peter van Eyck, Hans 

Christian Blech, Werner Peters, 

Peter Carsten en vooral Gert 

Froebe die eerst een ex-nazi 

neerzette met Goldfinger(1964) en 

al gauw ontdekte zeer populair te 

zijn als luidruchtige, dikke Duitser. 

“Ik ben wat men denkt hoe een 

Duitser er uit moet zien.” zei hij 

met een volle lach. Hij was de 

enige acteur die in eigen land al 

een aanzienlijke reputatie had en 

in het buitenland een grote 

vedette werd: “The man you love 

to hate”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlak na de oorlog debuteerde hij 

broodmager in Berliner Ballade, 

maar toen hij tot een typische 

dikke Duitser uitdijde werd hij een 

grote ster. Het was alleen pijnlijk 

dat toen hij voor de promotie van 

een film naar Israël afreisde het 

land niet in mocht, omdat hij  lid 

van de NSDAP  was geweest in 

WO2. Maar dat was om joodse 

mensen te beschermen en nadat 

een gezin hem publiekelijk in 

Israël bedankte werd dat recht 

gezet.    

 

Paul Hartmann en Curt Jurgens in The Longest Day. 

 
Gert Froebe als de dikke Duitser in 

Those magnificent men in their flying 

machines. 
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Curt Jurgens die in eigen land 

maar ook in Amerika een 

reputatie had hoog te houden 

koesterde vaak bedenking ten 

aanzien van zijn Duitse officiers 

rollen. De karakters moesten niet 

al te slecht zijn. Zoals in Der 

Teufels General, waarin hij een  

twijfelende luchtmachtofficier 

was. In The Longest Day is hij 

Generaal Von Blumentritt die de 

Fuhrer verfoeit omdat deze geen 

leiding geeft in Normandie als de 

invasie losbarst.  

 

 

 

 

 

 

Hij had ook de twijfelachtige “eer” 

om in I aim for the stars  de foute 

raketwetenschapper Wernher Von 

Braun te spelen die onder Hitler 

de ontwikkelaar van de V1 was en 

later in Amerika de grote man 

werd van het 

ruimtevaartprogramma. Toen de 

film uitkwam merkte de komiek 

Mort Sahl sarcastisch op: “Von 

Braun  richtte op de sterren, maar 

raakte meestal Londen”. 

 KOMIEKEN 

Het Duitse uniform is een 

uitdaging voor komieken. Ze 

kunnen zich uitleven in een ander 

soort rol. De alleraardigste 

schlemielige Norman Wisdom 

speelde in 1958 in The Square Peg 

zijn bekende typetje, Norman 

Pitkin, die alles fout doet, maar hij 

creëerde ook zijn dubbelganger, 

een Duits officier, die schreeuwt 

en commandeert , waarbij 

Wisdom opeens verrassend leuk is 

en heel goed acteert. 

 

 

 

 

 

 

De Nazi officier is voor veel (vooral 

joodse) komieken een uitdaging 

om een donkere zijde van hun 

persoonlijkheid te laten zien die 

meestal niet aan bod komt. En 

tegelijkertijd om de “mof “ 

belachelijk te maken. Danny Kaye 

deed het in On  the Double, Jerry 

Lewis in Which way to the front? , 

Louis de Funes en Bourvil in La 

grande vadrouille , Peter Sellers in 

 Norman Wisdom als generaal Schreiber in The 

Square Peg intimideert Edward Chapman. 
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Soft beds and hard battles, Mel 

Brooks in To be or not to be en het 

beste van allemaal Charlie Chaplin 

in The Great Dictator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De twee grote komedies aan het 

begin van de oorlog waren The 

Great Dictator (1940) en To be or 

not to be (1942) van Ernest 

Lubitsch. Deze twee satires die 

Hitler en zijn geboefte in de 

maling namen waren in eerste 

instantie geen groot succes, 

misschien omdat er weinig te 

lachen viel toen Hitler Europa 

begon te veroveren. 

 

 

 

Hun status van klassiek 

meesterwerk kwam pas vele jaren 

na de oorlog. 

EEN GOEDE DUITSER IS……EEN 

DODE DUITSER 

 

 

 

 

 

Tegenwoordig kom je in 

oorlogsfilms de Duitse officier met 

gewetensbezwaar of in verwarring 

tegen. In La vita e bella speelt 

Horst Buchholz een Duitse 

intellectueel die raadseltjes met 

Roberto Benigni oplost en opduikt 

als arts die verward zijn taak 

uitoefent in een 

concentratiekamp. Een zeer 

genuanceerde en bijna 

sympathieke rol kan je wel stellen. 

En wat te denken van Thomas 

Kretschmann als officier die van 

muziek houdt in The Pianist, en in 

Adrian Brody als de joodse pianist 

een medeliefhebber vindt en hem 

daarom niet gevangen neemt. 

Jaren eerder was Jurgen Prochnow 

als  commandant van een 

onderzeeër in Das Boot  meer 

avonturier dan fervente Nazi. Er 

 

La grande vadrouille met Louis de 

Funes en Bourvil. 

 
The Great Dictator. 

 

Horst Buchholz in La vita e bella. 
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moet een balans zijn in de 

tegenwoordige film, dat houdt in 

dat je best de ouderwetse Nazi 

schoft  in je verhaal kan 

neerzetten, maar er moet altijd 

die ene sympathieke Duitser 

tegenover staan. Zoals bv 

Sebastian Koch die valt voor  

Carice van Houten in Zwartboek 

en zich bij het verzet aansluit. 

 

 

 

 

 

HITLER 

Ooit was er een Zwitserse 

acrobaat die een aantal jaren 

filmemplooi vond als Adolf Hitler, 

zijn naam was  Billy Frick en met 

een overslaande Oostenrijks 

accent en druk gesticulerend gaf 

hij het ultieme Duitse kwaad weer. 

De kroon op zijn carrière was Is 

Paris Burning ?(1966) waarin hij 

aan het einde van de film tegen de 

opperbevelhebber van Parijs, 

Generaal Von Choltitz (wie anders 

dan Gert Froebe) door de telefoon 

schreeuwt: “Brandt Parijs? Brandt 

Parijs?”. 

 

 

 

 

 

 

Maar Von Choltitz, een niet 

helemaal volgzame Duitse officier, 

kon het niet opbrengen om het 

mooie Parijs de lucht in te laten 

vliegen. Hij hield er later in ieder 

geval een adviseurschap bij de film 

aan over. 

 

 

 

 

 

 

 

Vlak na de oorlog zag je 

voornamelijk journaalopnamen 

van Hitler of hij was gedeeltelijk in 

beeld. Pas later kwamen de 

acteurs die zich op de rol van de 

Fuhrer stortten en dat waren  

meestal Engelsen: Frank Finlay, 

Derek Jacobi, Steven Berkoff, Ian 

 

 
Bily Frick als Hitler in Is Paris Burning? 

 

Is Paris burning? Met Gert Froebe en Orson 

Welles (de Zweedse consul). 
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Bannen, Robert Carlyle, Anthony 

Hopkins en tenslotte Alec 

Guinness in een topprestatie in 

Hitler the last ten days. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die minstens zo goed is als de 

latere vertolking van Bruno Ganz 

in Der Untergang en ook over de 

laatste dagen van Hitler in de 

Bunker gaat. Alleen Guinness 

speelde de rol natuurlijk wel in het 

Engels, dat had hij tegen. Maar 

goed in Duitsland was hij in het 

Duits nagesynchroniseerd en dat 

moet goed hebben gewerkt. 

 

 

 

 

 

 

Simon Ward die een van de vele 

Britse acteurs was in Hitler the last 

ten days vertelde dat ze met hun 

Duitse uniformen door de 

studiokantine liepen (zeg maar 

marcheerden) en absolute 

arrogantie uitstraalden. ”Zo`n 

uniform doet wat met je. Het 

werd ons niet in dank afgenomen 

bij de collega’s”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitler the last ten days met Alec Guinness als Hitler en 

Doris Kunstmann als Eva Braun.  

 

Bruno Ganz als Hitler in Der Untergang. 

 

Simon Ward in Hitler the last ten days. 
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Albert Welling 
Dr. Who tv 

Albin Skoda 
Der letzte Akt Alec Guinness  

Hitler the last ten days 

Anthony Hopkins 
The Bunker 

Charlie Chaplin 
The Great Dictator 

Bruno Ganz 

Der Untergang 
Bobby Watson 
The Hitler Gang 

Billy Frick 
Is Paris Burning? 

Dick Shawn 
The Producers 

Derek Jacobi 
Inside the 3rd Reich 

David Bamber 
Valkyrie 

Danny Kaye 
On the Double 

Henry Goodman 
Arturo Ui 

Cybil Sheperd 

The Lady Vanishes 
Gunther Meisner 

The winds of war 

Frank Finlay 
The death of Adolf Hitler 
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Tom Dugan 
To be or not to be 
 

Noah Taylor 

Max 

Steven Berkoff 
War and remembrance 

Sidney Miller 
Which way to the front? 

Robert Carlyle 
Hitler The Rise of Evil 

Richard Basehard 
Hitler 

Peter Sellers 

Soft Beds and Hard Battles 

Peter Arne 
Night conspirators 

Luther Adler 
The Desert Fox 

Martin Wuttke 
Inglorious Bastards 

Mel Brooks 
To be or not to be 

Michael Sheard 

Indiana Jones & The Last 

Crusade 

Ian McKellen 
Countdown to war 
 

John Cleese 
Falty Towers 

Kenneth Griffith 
The Two- Headed Spy 

Leonid Mozogoy 
Moloch 
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James Mason 
The Desert Fox 
 

Dirk Bogarde 

The Night Porter 

Jack Hawkins 
The two-headed spy 

Ian Holm 
Holocaust 

Guy Siner  
Allo !  Allo ! 

George Mikell 
The Guns of Navarone 
 

Eddie Izzard 

Valkyrie  

Donald Pleasence 
Night of the Generals 

Christopher Lee 
I’ll met by moonlight 

David Niven 
The Guns of Navarone 

David Warner 
Hannah’s war 

Derren Nessbitt 

Where Eagles dare 
 

Anthony Quayle 
The Eagle has landed 
 

Anton Diffring 
Where Eagles dare 

Bill Nighy 
Valkyrie Brian Cox 

Nuremberg 

Inclusief Exil Acteurs 
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Trevor Howard 
Von Ryan’s Express 
 

Peter O’Toole 

Night of the Generals 

Tom Wilkinson 
Valkyrie 

Sam Kelly 
Allo! Allo! 

Richard Burton 
Massacre in Rome 

Rex Harrison 
Night train to Munich 

Ralph Fiennes 

Schindler’s list 

Peter Sellers 
Dr. Strangelove 

Michael Caine 
The Eagle has landed 

Roger Moore 
Escape to Athena 

Peter Arne 
Conspiracy of Hearts 

Peter Finch 

Battle of the River Plate 

Kenneth Branagh 
Valkyrie 

Laurence Olivier 
Marathon Man 

Malcom McDowell 
The Passage 

Marius Goring 
Up from the beach 
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Kenneth Mars 
The Producers 

George Peppard 

Tobruk 

Jon Voight 
Uprising 

James Coburn 
Cross of Iron 

Jack Benny 
Tob e or not to be  

Harrison Ford 
Force 10 from Navarone 

Gregory Peck 

The Guns of  Navarone 

Navarone 

George C.Scott 
The Hindenburg 

Christopher Lloyd 
Tob e or not to be 

Christopher Plummer 
Hanover Street  
 

Errol Flynnn 
Desperate Journey 

Frank Sinatra  

Von Ryan’s   Express 

Anthony Quinn 
The  25th Hour 

Burt Lancaster  
Judgement at Nuremberg 

Clint  Eastwood 
Where Eagles dare  

Charles  Bronson 
The Dirty Dozen 

Inclusief Exil Acteurs 
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Jerry Lewis   
Which way to the front  ?  
 

Ronald Reagan 

Desperate Journey 

Sig Rumannn 
To be or not to be 

Yul Brynner 
Tripple Cross  

Werner Klemperer 
Operation Eichmann 

Van Johnson 
The Last Blitzkrieg 

Tom Cruise  

Valkyrie  

Stanley Tucci 
Conspiracy 

Orson Welles 
The Stranger 

Otto Preminger  
Stalag 17 

Robert Duvall 
The Eagle has landed  

Robert Vaughn 

The Bridge at Remagen 

Kerwin Matthews 
The Last Blitzkrieg 

Lee Marvin 
The Dirty Dozen 

Marlon Brando 
The Young Lions 

Michael Douglas  
Shining Through 
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Ton van Duinhoven 
The Last Blitzkrieg 
 

Rijk de Gooyer  

Soldaat van Oranje  

Tim Beekman 
A bridge too far  Tom Janssen  

In de schaduw vd Overwinning 
Thom Hoffman 
Zwartboek 

Rutger Hauer  
Pastorale 43 

Robert Wolders 

Tobruk 

Robert Boon  
Verboten !  

Guus Verstraete 
Als 2 druppels water 

Han Bentz vd Berg 
The Last Blitzkrieg 

Hein Boele 
In de schaduw vd  Overwinning 

John van Dreelen 

The Enemy General  

Antonie Kamerling 
Dominion prequel Exorcist 

Arnold  Gelderman 
Oorlogswinter tv 

Chris Baay 
The Last Blitzkrieg 

Derek de Lint  
Soldaat van oranje  
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Vitttorio Gassman 
Il Mattatore 

Louis de Funes 

La Grande Vadrouille  

Sven Bertil Taube  
The Eagle has landed 

Robert Hossein 
The Battle of El Alamein 

Robert Dalban 
La vice et la virtue 

Richard Marner 
Allo !  Allo ! 

Michel Modo 

La Grande Vadrouille  

Max von  Sydow 
Escape to Victory 

Jean Paul Belmondo 
L ´as des as  

Jean-Louis Richard  
Le dernier metro 

Jean Louis Trintignant 
Il Conformista  

John Vernon 

Una giornata particolare 

Bourvil 
La Grande Vadrouille 

Donald Sutherland 
Novecento  

Francis Blanche  
Babette s´en-va-t´en 
guerre 

Gerard Buhr 
Leon Morin , pretre  

Inclusief Exil Acteurs 



25 
 

 

  

   

 
 

   

 

    

Kurt Meisel  
Unternehmen Schahlsack 

Hardy Kruger  

The secret of Santa 

Vittoria 

Karl Otto Alberti  
Kelly´s Heroes 

Jurgen Prochnow  
Das Boot 

Joachim  Hansen 
Hunde wollt ihr ewig leben ?   

Joachim Fuchsberger 
0815 trilogie 

Horst Frank  

Fabrik der Offiziere 

Helmut Griem 
The Damned  

Gotz George  
Aus einem deutschen 
Leben 

Hannes Messemer  
The Great Escape  

Hans Christian Blech 
The Longest Day 

Hans Zischler  

Valkyrie 

Christian Berkel  
Zwartboek 

Curt Jurgens 
The Longest Day 

Ernst Schroeder  
The Longest Day  

Gert Froebe  
Is Paris Burning ?  
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Wolfgang Preiss 
The winds of war  

Reinhard Kolldehoff 

Mur de L’Atlantique 

Werner Peters   
Battle of the Bulge  

Ulrich Tukur 
Rommel  

Thomas Kretschmann 
The Piano 

Sebastian Koch  
Stauffenberg  

Rolf Hoppe 

Mephisto  

Robert Graf  
Wir Wunderkinder  

Oskar Werner  
Decision before dawn  

Paul Hartmannn 
The Longest Day  

Peter van Eyck 
The Longest Day 

Peter  Carsten 

Hannibal Brooks  

Harry Meyen 
Is Paris Burning ?  

Martin Held 
Der Fuchs von Paris 

Maximillian Schell 
The Odessa File  

O.E. Hasse 
Canaris 
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FAVORIETE FOTO VAN DE MAAND 

Norman Wisdom en Hattie Jacques in The Square Peg  1958 

Norman’s beste film voor de Rank Organisatie waarin hij een dubbelrol speelt. 

Als Generaal Schreiber probeert hij Gretchen von Mettering met het duet “Dein 

ist mein Hertz” te verleiden. 
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1 DICKIE MOORE 

(LA,John Richard Moore jr,12-9-1925---

7-9-2015, Connecticut) 

 

 

 

 

 

Kindsterretje dat naast John Barrymore 

debuteerde in 1927 in The beloved 

Rogue. Hij zou in Our Gang films 

meespelen ,maar ook in prestigieuze 

producties:  The story of Louis Pasteur, 

Oliver Twist, A dikspatch from Reuters, 

Heaven can wait, The song of 

Bernadette en Peter Ibbetson. Veel 

publiciteit kreeg hij toen hij in 1942 in 

Miss Annie Rooney Shirley Temple haar 

eerste film kus mocht geven. Naarmate 

hij ouder werd  had hij geen succes 

meer en schakelde over in 1957 naar 

boeken schrijven over acteren. Hij trad 

nog een paar keren op in toneelstukken   

 

 

op Broadway. In 1984 schreef hij een 

boek over zijn  eigen ervaringen  en die 

van anderen als kind ster: Twinkle 

twinkle little star (But don’t have seks or 

take the car).Zijn derde huwelijk tot aan 

zijn  dood was met voormalige filmster 

Jane Powell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miss Annie Rooney met Shirley Temple. 
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2 FRANCO INTERLENGHI 

(Rome,29-10-1931---10-9-2015,Rome) 

 

 

 

 

 

 

Hij was 15 toen hij onder regie van 

Vittoriode Sica in Sciuscia ( De 

schoenpoetsertjes ) speelde.  Hij had een 

voorspoedige carrière met films als 

Teresa, Don Camillo, Odysee, En cas de 

malheur en I Vitelloni. Hij was 

voorbestemd om net zo belangrijk te 

worden als tijdgenoot Marcello 

Mastroianni, maar had de pech niet een 

film te vinden  als La dolce vita die 

Mastroianni wereld beroemd maakte. 

Hij bleef een lokale ( Italiaanse) 

beroemdheid zonder opvallende films. 

Hij was getrouwd met actrice Antonella 

Lualdi en ze kregen twee kinderen. Een 

daarvan is de actrice Antonellina 

Interlenghi . Hij stopte met acteren in 

2001. 

 

 

 

 

 

 

3 FRANK D.GILROY 

(NYC, 13-10-1925---12-9-2015,NY) 

 

 

 

 

 

 

Toneelschrijver die de Pulitzer Prijs won 

met zijn toneelstuk The subject was 

roses dat hij voor de film bewerkte en 

zelf regisseerde met Martin Sheen en 

Patricia Neal . Maar die film was weinig 

succesvol. Toch lukte het Gilroy om met 

die film twee Oscar nominaties te 

krijgen voor Jack Albertson ( die won) en 

Patricia Neal. Hij bleef met weinig 

succes toneelstukken schrijven en 

bewerkte zijn  eigen stuk  The only game 

in town  als een film voor George 

Stevens  met Elizabeth Taylor en Warren 

Beatty, maar dat een flop en beëindigde 

de carrière van Stevens. Gilroy’s 

filmdebuut als regisseur was Desperate 

Characters met Shirley McLaine en 

Kenneth Mars als een echtpaar dat niet 

meer met elkaar overweg kan. De film 

kreeg  goede kritieken en Gilroy ging 

door met zijn eigen scripts schrijven en 

regisseren.  

 

 

 

 

 

 

La notte brava met Elsa Martinelli.  

 

 

From noon till three met Charles 

Bronson en Jill Ireland. 
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In 1976 waagde hij zich aan de western 

komedie From noon till three met 

Charles Bronson en Jill Ireland; een niet 

onaardige film, maar de fans zaten niet 

te wachten op een komedie met 

Bronson. Ook volgende films waren niet 

erg succesvol. 

JACKIE COLLINS 

(Londen, 4-1-0-1937--- 19-9-

2015,Beverly Hills ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuster van actrice Joan Collins. Ze 

schreef drie en dertig romans over rijke 

mensen, veelal filmsterren, met al hun 

relaties en problemen. Literatuur was 

het niet , maar vrouw die eerst ook 

actrice wilde worden en uiteindelijk de 

pen greep in 1968 met haar eerste boek 

The world is full of married men  zou 

schatrijk worden met haar pulp romans 

die bestsellers werden en ook de weg 

naar het tv scherm vonden. Haar echte 

doorbrak kwam in 1983 met Hollywood 

wives. In 1979 schreef ze voor haar 

zuster The Bitch  die met haar carrière in 

het slop zat en wel een pittige semi seks 

film kon gebruiken. Twee jaar later 

kreeg Joan de hoofdrol in de tv serie 

Dynastie, waarin ze echt een bitch was 

en carrière werd  groter dan ooit. Jackie 

Collins had in 1998  Jackie Collins 

Hollywood  dat elke dag werd 

uitgezonden met Hollywood 

beroemdheden als gasten. Overleden 

aan kanker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATHERINE E. COULSON  

(Oregon, 22- 10-1943---28-9-2015, 

Oregon ) 

 

 

 

 

 

Had allerlei functies in de filmindustrie. 

Ze was actrice, camera-assistente , deed 

licht en was assistent regisseuse. Ze was 

camera –assistent voor David lynch bij 

zijn eerste film in 1977 Eraserhead. In 

die tijd bespraken ze haar rol als een 

dame die met een boomstam liep en dat 

 

Foto Thys Ockersen. 
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gebeurde uiteindelijk in de cult tv serie 

Twin Peaks. Ze was de Log Lady. Daar 

had ze een behoorlijke bekendheid mee. 

Dat was in 1991-1992, maar in 1993 zat 

ze dus ook in de film versie Twin Peaks: 

Fire walk with me.Als actrice had ze 

verder geen opmerkelijke rollen, maar 

als camera-assistente werkte ze aan 

grote films mee zoals The killing of a 

Chinese bookie, Opening Night ) beiden 

van John Cassavetes), Modern Romance, 

Star Trek : the Wrath of Khan en Night 

on Earth. Ze stierf aan de gevolgen van  

kanker. 

HENNING MANKELL 

( Stockholm, 3-2-1948---5-10-2015, 

Goteborg) 

 

 

 

 

 

Werkte als schrijver en assistent 

regisseur in Zweedse theaters.Hij was 

tot zijn dood getrouwd met Eva 

Bergman, de dochter van regisseur 

Ingmar Bergman die ook regisseur is. 

Mankell stond bekend als politieke 

activist die tegen de Vietnam oorlog 

was, de apartheid in Zuid-Afrika en de 

manier waarop het westen zijn 

voormalige koloniën in de steek liet. 

Henning Mankell werd beroemd 

vanwege zijn grote hoeveelheid boeken, 

vooral de Wallender serie ,waarbij de 

rechercheur eerst door Rolf Lysgard 

werd vertolkt en later door Krister 

Hendriksson. 

Ook de Britse versie met Kenneth 

Branagh is zeer succesvol en kreeg een 

BAFTA. Hennig Mankell schreef ook voor 

de Duitse krimi serie Tatort. Hij overleed 

ten gevolge van kanker. 

 

 

 

 

 

CHANTAL AKERMAN 

(Brussel,6-6-1950---5-10-2015,Parijs) 

 

 

 

 

 

 

Ze was afkomstig van een Pools-Joodse 

familie en maakte haar eerste film 

Jeanne Dielman toen ze vijf en twintig 

was. Hoewel Belgische werkte ze 

voornamelijk vanuit Parijs. Haar 

filmwerk werd omschreven als gedurfd, 

origineel en zonder compromissen. De 

New York Times zag Jeanne Dielman als 

de eerste feministische film dat een 

meesterwerk was. Angst en 

vervreemding waren voortdurende 

thema´s in de veertig films die ze 
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maakte. En helemaal het trauma van de 

Holocaust war haar familie mee te 

maken had. Belanrijke films Je,tu,il,elle, 

Toute une nuit, Les rendez-vous 

d´Anna,Letters home, Nuit et jour, 

Histoires d´Ameriques. Met Un divan a 

New York  met Juliette Binoche en 

William Hurt maakte een Hollywood 

film, hetgeen haar helemaal niet beviel. 

Vooral het werken met bekende sterren 

vond ze onaangenaam. Ze werd 

beschouwd als een van de belangrijkste 

feministische filmmaaksters die 

voortdurend vrouwen in haar films in 

een uitdagende vorm neerzette. Ze 

pleegde in Parijs  zelfmoord. 

 

 

 

 

 

 

JOAN LESLIE  

(Joan Brodel,Detroit, 26-1-1925---12-10-

2015,LA) 

 

 

 

 

 

Was een kind sterretje en daarna een 

aantrekkelijke jonge dame in een aantal 

belangrijke films zoals Yankee Doodle 

Dandy, Sergeant York, High Sierra en 

Foreign Correspondent, maar kon nooit 

het imago aardig meisje ontsnappen. 

Maar aan de andere kant  was ze 

vanwege haar Katholieke geloof  kritisch 

om in films met een “dubieus karakter”  

te acteren. Studiobaas Jack Warner 

kreeg daar genoeg van en gebruikte zijn 

invloed om haar op een zwarte lijst te 

krijgen. Daardoor kon ze alleen nog 

maar in goedkope films spelen van 

kleine studio´s. Maar ze kreeg wel een 

onderscheiding van het Katholieke 

Theater Guild omdat ze zo principieel 

was. Ze bleef wel filmen tot 1991.  

Uiteindelijk kreeg ze nog wat 

onderscheidingen zoals een golden boot 

Award voor haar aandeel in westerns. 

Ze kreeg een ster op Hollywood 

Boulevard en het American Film 

Institute riep haar uit dat ze een van de 

veel 25 grootste filmlegendes was die 

debuteerden  voor 1950.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeanne Dielman met Delphine Seyrig. 

 

 

The woman they almost lynched 
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JOHN GUILLERMIN  

(Londen, 11-11-1925---27-9-2015, 

Topanga Canyon, CA) 

 

 

 

 

 

 

Brits regisseur die begon met 

documentaires in Parijs en toen kleine 

speelfilms in Engeland maakte. In 1958 

viel hij op met I was Monty’s Double  die 

ging over een dubbelganger van 

Generaal Montgomery die in de oorlog 

werd ingezet als afleidingsmanoeuvre. 

Dit leidde tot Tarzan’s greatest 

adventure  die opviel door de harde 

actie en het verbergen van het matige 

talent van Gordon Scott (Tarzan) door 

hem tegenover sterke Britse acteurs te 

zetten.( Anthony Quayle, Niall 

McGinness en Sean Connery). 

Guillermin had bewezen dat hij goede 

actiefilms kon maken op een 

Amerikaanse manier en dat ging hij dan 

ook doen met:  The Blue Max, Guns at 

Batasi, The Bridge at Remagen, El 

Condor  en Skyjacked. De films werden 

duurder met grote sterren en 

spectaculairder. Maar wat wel opviel 

was dat Guillermin een goed inzetbare 

regisseur was zonder een stempel op 

zijn films te zetten. Prettig voor 

producenten dus. Hij leidde zijn films als 

een strenge militaire opperbevelhebber 

die zijn acteurs naar een goed einde 

joeg. Uiteindelijk kreeg hij de regie van 

The Towering Inferno dat zijn grootste 

succes zou worden. Maar de eer ging 

naar producer Irwin Allen die de 

actiescenes altijd regisseerde en de 

uitvinder was van de rampenfilms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillermin had daarna nog succes met 

Death on the Nile en King Kong, maar de 

films daarna waren minder van kwaliteit 

en hij stopte in 1988. Toen was hij nog 

maar 63 jaar oud. 

Zijn uitspraak was: ” Weet je, er is niets 

zo mooi als een spannende film op het 

grote doek. Ik hoop dat ik er een paar 

heb gemaakt.” 

  

 

 

 

King Kong met Jessica Lange. 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegenwoordig wil het publiek in de 

bioscoop een hallucinerende 

driedimensionale 'event' meemaken. Alsof 

het doek een gat is waarachter de 

spectaculaire scènes zich echt afspelen. Met 

'state-of-the-art' digitale technieken speelt 

Hollywood in op dat verlangen. Na ruim een 

eeuw is aan de traditionele 'celluloid 

cinematografie' abrupt een eind gekomen. 

In 1946 was het nog lang niet zover. Er werd 

toen nog tevergeefs geprobeerd een keten 

van smalfilmtheaters op te zetten, 

bioscopen waar geen 35mm-films draaiden 

maar 16mm-films. Initiatiefnemer voor dat 

in die dagen lang niet zo gekke plan was 

smalfilmverhuurder en Laurel & Hardy-

promotor Joop Smits.  

Johannes 'Joop' Pieter Smits begon, na een 

korte loopbaan als bankbediende, in 1930 in 

Nieuwer-Amstel een smalfilmverhuurbedrijf 

onder de naam J.P. Smits' Filmdistributie. 

Na 1945 vestigde hij zijn bedrijf in een 

keldertje aan de Nassaukade 383 in 

Amsterdam.  

 

 

 

 

 

 

Smits ('Smitje' voor vrienden en bekenden) 

beheerde tot aan zijn dood de grootste 

collectie 16mm-kluchten in Nederland, 

waaronder vrijwel het gehele oeuvre van 

Laurel &Hardy, de vroege solo-'shorts' van 

het duo meegerekend. Smits verhuurde al 

ver vóór de oorlog 16mm-films aan 

kloosters, patronaten, jeugdverenigingen, 

speeltuinen, volksuniversiteiten, sanatoria, 

passagiersschepen en figuren die met een 

projector langs campings reisden. Het 

repertoire bestond uit het oeuvre van de 

avant-garde van Hollywood. Behalve Laurel 

& Hardy waren dat afleveringen van de 

JOHANNES PIETER SMITS  

EEN VERGETEN (SMAL-)FILMPIONIER EN 

GROOT LAUREL & HARDY-FAN 

DOOR THOMAS LEEFLANG 

 

De enige (onscherpe) foto van Joop Smits met 

rechts Thomas Leeflang. 
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serie Our Gang, Lonesome Luke-films met 

Harold Lloyd, Charley Chase-kluchten, 

Thelma Todd & Patsy Kelly-twee akters, 

korte films met Harry Langdon en Harry 

'Snub' Pollard, Joe E. Brown-hoofdfilms en 

Chaplin-twee akters.  

 

 

 

 

 

 

Smits deed regelmatig goede zaken met 

International Optima Corporation in New 

York, van welk bedrijf hij op 4 november 

1948 de verhuurrechten voor vijf jaar kocht 

van de Laurel & Hardy-hoofdfilms Block-

Heads, Way Out West en Sons of the Desert. 

Voor die termijn betaalde hij voor de drie 

films samen vijfhonderd dollar. Van 

Auerbach Film Enterprises in New York 

kreeg hij op 7 oktober 1953 voor 160 dollar 

voor vier jaar de vertoningsrechten van de 

Laurel & Hardy-hoofdfilm Babes in Toyland.  

 

 

 

 

 

 

Op 2 juli 1953 tekende Joop Smits een 

contract met Excelsior Pictures Corporation 

in New York voor de vertoningsrechten voor 

vijf jaar van de Laurel & Hardy-'features' 

Swiss Miss en Our Relations voor 600 dollar. 

Van elke film ontving J.P. Smits' 

Filmdistributie vanuit de VS een 'fine-grain 

print', waarvan in Nederland een 

tussennegatief kon worden getrokken 

waarvan weer projectiekopieën konden 

worden gemaakt.  

Vooral aan de verhuur van Laurel & Hardy-

films op het 16mm-formaat ten behoeve 

van voorstellingen in de huiselijke kring en 

voorstellingen buiten het bioscoopcircuit, 

verdiende Smits lang een redelijk belegde 

boterham. Maar het ging hem niet alleen 

om de centen, hij wilde vóór alles met de 

door menigeen als 'ouderwetse lachfilms' 

omschreven films het beroemde duo levend 

houden. Laurel & Hardy waren het waard. 

'Betere filmkomieken zullen er niet komen,' 

zei Smits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als kind woonde Jopie Smits naast de in 

1921 gesloten Scala Bioscoop aan de 

Haarlemmerstraat 31-39 in Amsterdam, het 

latere Rex Theater. Hij kon tot kort voor zijn 

dood nog enthousiast vertellen over zijn 

belevenissen in het filmvak. Smits had een 

indrukwekkende repertoirekennis en een 

ijzersterk geheugen, correspondeerde met 
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filmproducenten over de hele wereld en gaf 

de Laurel & Hardy-hoofdfilms en –twee 

akters eigenzinnige titels: Block-Heads 

noemde hij Domkoppen en Our Relations 

kondigde hij in zijn catalogus kortweg aan 

als een sommetje met een verkeerde 

uitkomst: 2x2=2. De bijnaam van Harold 

Lloyd, Kareltje, werd volgens Smits bedacht 

door directeur Tjepkema van het Scala 

Theater in Amsterdam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de bezetting moest Smits zich 

verantwoorden bij het Filmgilde van de 

Nederlands(ch)e Kultuurkamer in Den Haag 

omdat hij Our Gang-films verhuurde waarin 

twee negerkinderen meespeelden. Ook 

werd hem verweten dat hij in besloten kring 

films vertoonde van 'de jood Chaplin'. Hij 

kwam er met een berisping en een boete 

vanaf, zijn Chaplin- en Our Gang-films 

werden in beslag genomen. Curieus is in dit 

verband de wetenschap dat vóór 1940 

sommige Chaplin- en Our Gang-films voor 

de onder- en tussentitels werden vertaald 

door Albert J. Richel, die in oorlogstijd een 

staffunctie vervulde bij de antisemitische 

Nederlands(ch)e Kultuurkamer.  

Joop Smits hield van komische films, 

Amerikaanse 'comedies' wel te verstaan. 

Dagelijks draaide hij, en dat ruim vijftig jaar 

lang, op kantooor en thuis voor zichzelf een 

paar kluchten op een 16mm-projector. Op 

de al decennia lang door de Laurel & Hardy-

fanclub georganiseerde en nog immer 

drukbezochte halfjaarlijkse conventies in 

bioscoop The Movies in Amsterdam, kwam 

hij als oudste Nederlandse fan van het duo, 

steevast even kijken. Kort na zijn overlijden 

verkocht zijn zoon de in historisch opzicht 

interessante filmcollectie van J.P. Smits' 

Filmdistributie aan een particuliere 

verzamelaar. Waarna deze de films per stuk 

voor veel geld uitventte aan verzamelaars.  

J.P. Smits was een man die niet gemakkelijk 

iets kon weggooien. Zijn omvangrijke 

archief, bestaande uit zakelijke 

correspondentie vanaf 1930, 

keuringskaarten, titellijsten, kopieën van 

contracten, roulatieschema's, kasboeken, 

tussenteksten van 'stille' films, vakbladen en 

aantekeningen werden, overeenkomstig 

Smits' wens, geschonken aan 

ondergetekende.  

Tijdens de laatste jaren van zijn leven 

exploiteerde Smits zijn eenmanszaak vanuit 

z'n flat en hield 'kantoor aan huis'. Eenmaal 

slecht ter been geworden kwamen Laurel & 

Hardy-fans bij hem langs. Zij waren Smits 

dankbaar voor het zo lang beschikbaar 

houden van 16mm-Laurel & Hardy-films. 

Samen met 'meneer Smitje' bekeken ze via 

een Hortson-16mm-projector nog maar 

weer eens Swiss Miss of Way Out West te 

bekijken. Films waarvan Smits weliswaar 

nog prints in bezit had maar niet langer de 

verhuurrechten. Ze hadden contractueel 

vernietigd moeten worden, maar dát kon 
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Smits niet over z'n hart verkrijgen. Eigenlijk 

gold dat voor al de films die nog in zijn 

bedrijfsarchief aanwezig waren.  

Tot zover de relatie van Joop Smits met het 

duo Laurel & Hardy. Vast staat dat J. P. 

Smits' Filmdistributie veel heeft bijgedragen 

aan de appreciatie van Laurel & Hardy in 

Nederland. Maar Smits deed meer. Direct 

na de bevrijding richtte hij bijvoorbeeld de 

Nederlandse Smalfilm Unie op, een 

onbekend gebleven organisatie die zich 

beijverde om in Nederland kleine bioscopen 

te openen onder de naam Cinema 16. Daar 

zouden uitsluitend 16mm-speelfilms en 

documentaires worden vertoond. De 

exploitatie van zulke Cinema 16-theaters 

zou, in vergelijking met bestaande 

bioscopen waar 35mm-films werden 

gebruikt, heel gunstig uitvallen.  

Projectie-apparatuur was in die opzet 

beduidend goedkoper, voor de bediening 

waren geen gediplomeerde  - dus dure -  

operateurs nodig terwijl voor Cinema 16-

verstigingen de strenge 

brandweervoorschriften niet zouden 

gelden. De toegangsprijzen konden laag 

worden gehouden terwijl het publiek een 

prima beeld- en geluidskwaliteit geboden 

zou worden.  

Het idee om naast de bestaande bioscopen 

het publiek met film te kunnen benaderen, 

was niet nieuw. Eerder werd het al 

geprobeerd, zij het met een ander 

doelstelling dan die van het Cinema 16-

project.  

Al in de jaren twintig van de vorige eeuw 

was daar bijvoorbeeld de élitaire 

Nederlandsche Filmliga, waarin 

cultuurbeschouwers als Leo J. Jordaan, 

Henrik Scholte, Menno ter Braak en Joris 

Ivens in het tijdschrift Filmliga zich roerden. 

De Filmliga wilde buiten de 

amusementscinema's 16mm-avant-garde-

films en -klassieken uit het Leninistische 

Rusland vertonen. In speciaal voor Filmliga-

programma’s afgehuurde bioscopen 

werden hier en daar voorstellingen gegeven 

maar in de loop van 1933 verdween de 

omstreden 'linkse' Filmliga. De sterk 

veranderende politieke verhoudingen en 

een weinig rooskleurige mondiale 

economische situatie hebben daar zeker toe 

bijgedragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct na de bevrijding kwamen er ineens 

toch weer filmliga's' waarvan de 

initiatiefnemers  - net als de échte Filmliga 

'van toen' -  films uitsluitend wilden 

beoordelen op de kunstzinnige waarden. Zij 

verenigden zich in 1947 in de 

Nederlandsche Federatie van Filmkringen en 

belegden studieweekeinden waar lezingen 

werden gehouden door vaderlandse 

cineasten en waar, na de (16mm-

)filmvoorstellingen, druk werd 

gediscussieerd over thema’s als: 'De 

accentuering van het détail middels de 

close-up' en: 'Beeldgrammatica' en men 

 

Leden van de Film Liga met voorop 

Menno Ter Braak. 
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boog zich over vraagstukken als: 'Voegen 

kleuren en geluid werkelijk iets toe aan de 

film?'  

Tegelijkertijd met de Federatie, waar de 

filmesthetiek hoog in het vaandel stond, 

waren de enthousiastelingen van Smits' 

Nederlandsche Smalfilm Unie actief. Eind 

1946 had de Smalfilm Unie behoorlijk wat 

leden, allemaal ondernemers uit de 

smalfilmbranche, mensen die na de 

bevrijding constateerden dat de 16mm-

techniek in Engeland en de VS tussen 1940 

en 1945 met sprongen vooruit was gegaan. 

Uit buitenlandse publicaties, en uit catalogi 

van Britse en Amerikaanse filmdistributeurs, 

bleek dat van 'features' en 'shorts' perfecte 

16mm-'prints'  beschikbaar waren.  

Wat Nederland betrof konden die smalfilms 

compleet, dat wil zeggen voorzien van 

Nederlandse ondertitels, worden geleverd. 

In wezen betrof het dus hetzelfde aanbod 

aan films zoals dat in de 'gewone' bioscopen 

werd geprogrammeerd. Toch kon de 

Nederlandsche Smalfilm Unie die 16mm-

films niet afnemen omdat de Nederlandsche 

Bioscoop Bond in 1935 met Britse en 

Amerikaanse filmproducenten een 

overeenkomst had gesloten waarin was 

vastgesteld dat bij aankoop van 35mm-films 

de verhuur- en vertoningsrechten van 

smalfilmversies waren inbegrepen.  

De Nederlandsche Bioscoop Bond 

motiveerde dat met de stelling: 'Ter 

voorkoming dat kopieën van dezelfde film 

op verschillend formaat met elkaar 

concurreren.'  

De Nederlandsche Bioscoop Bond slaagde 

er al in een vroeg stadium in te verhinderen 

dat distributie en vertoning van smalfilms in 

Cinema 16-theaters een voet aan de grond 

konden krijgen. In 1946 en 1947 is keer op 

keer door de Nederlandsche Smalfilm Unie 

zonder succes bij de Nederlandsche 

Bioscoop Bond aangedrongen op een 

gesprek over deze kwestie.  

In een brief maakte de juridisch adviseur 

van de Nederlandsche Smalfilm Unie, mr W. 

de Vries, aan het Ministerie van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen namens het 

hoofdbestuur zijn ongenoegen daarover 

kenbaar. De Vries concludeerde in zijn 

verslag geen enkele hoop te hebben dat het 

nog tot een samenwerking met de 

Nederlandsche Bioscoopbond zou kunnen 

komen 'gezien de in deze organisatie 

heerschende oligarchische opvattingen'.  

Er werden weliswaar afspraken gemaakt 

tussen de Nederlandsche Smalfilm Unie en 

de Nederlandsche Bioscoopbond maar die 

werden stelselmatig door de Nederlandse 

Bioscoopbond eenzijdig afgelast en 

uiteindelijk kreeg de Nederlandse Smalfilm 

Unie op 3 juni 1947 schriftelijk de 

mededeling dat de Nederlandsche 

Bioscoopbond weinig heil zag in wéér een 

bijeenkomst met de Nederlandse Smalfilm 

Unie: 'Het hoofdbestuur is van mening dat 

een onderhoud tussen beide besturen 

vooralsnog niet vruchtdragend zou kunnen 

zijn die tot tastbare resultaten zouden 

kunnen leiden.'  

Om het eigentijds te zeggen: einde verhaal.  

Het smalfilmformaat is het, mede door het 

'smalfilmbesluit' van de Nederlandse 

Bioscoopbond niet gelukt door te dringen 

tot het professionele bioscoopbedrijf, 

hoewel in het Amsterdamse 

actualiteitentheater Cineac 

Reguliersbreestraat naast de twee Philips 

FP5-35mm-machines altijd een 16mm-

projector in de cabine gereed stond voor 

vertoning van door prins Bernhard 
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gemaakte opnamen van zijn gezin. Ook de 

Haagse en Rotterdamse Cineac beschikten 

voor dat doel over de mogelijkheid 16mm-

geluidsfilms te draaien.  

Curieus is het dat direct na de Tweede 

Wereldoorlog tot eind jaren tachtig van de 

meeste 35mm-speelfilms ten behoeve van 

Nederlandse bioscopen met toestemming 

van de Nederlandse Bioscoopbond 16mm-

omkeerkopieën werden vervaardigd. Die 

smalfilms werden door de Dienst 

Welzijnzorg geprojecteerd in 

smalfilmbioscopen in kazernes van diverse 

legeronderdelen.  

 

Eind 1947 werd de Nederlandse Smalfilm 

Unie opgeheven. Bij het overlijden op 12 juli 

1989 op 82-jarige leeftijd liet Joop Smits een 

gigantische 16mm-filmotheek na en een 

minstens even omvangrijk papieren archief 

van de Nederlandse Smalfilm Unie. Wie de 

onthutsende hoeveelheid brieven, notulen, 

memo’s en formulieren beziet kan zich 

nauwelijk voorstellen dat de Nederlandsche 

Smalfilm Unie maar ruim twee jaar heeft 

bestaan.  

Tot een week voor zijn overlijden was alleen 

al het uitspreken van de lettercombinatie 

NBB (Nederlandsche Bioscoop Bond) 

voldoende om Joop Smits heel treurig te 

maken: 'Een gemiste kans,' mompelde hij 

dan. 'Die lui waren de kortzichtigheid zelf. 

Het idee om in Nederland een reeks 

smalfilmbioscopen te exploiteren, was 

uitstekend. Het zou niet alleen commercieel 

een succes zijn geworden, ook in cultureel 

opzicht had het veel mogelijkheden kunnen 

bieden. Nederlandse speelfilms hadden, 

gedraaid op 16mm, vaker in roulatie kunnen 

komen.'  

  

 

De 16 mm film opslag van de echte verzamelaar. 
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 VOLGENDE MAAND IN FILM FUN 23: 

 

DE PSYCHO VERTOLKER DIE NOOIT MEER 

LOS KWAM VAN NORMAN BATES 

 

Anthony Perkins in Psycho van Alfred Hitchcock. 


