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Door Thys Ockersen     

 

 

 

PSYCHO ACTEUR  
DIE NIET VAN  NORMAN BATES KON LOSKOMEN 
 

 

In de jaren vijftig kwam er een hele nieuwe generatie acteurs en actrices van de Actors 

Studios in New York waar de Stanislavsky  leer gehanteerd werd, de z.g.  method acting. Dwz 

diep inleven in je rol tot je die persoon bijna bent. Het leverde bij de acteurs Marlon Brando, 

Paul Newman, Steve McQueen, Dennis Hopper, Montgomery Clift, James Dean en Anthony 

Perkins op. Het was een grote omwenteling in het Amerikaans acteren. James Dean maakte 

drie films en stierf vanwege een auto ongeluk. De anderen hadden glansrijke carrières.  

Anthony Perkins was en charmante ,verlegen jongeman  die in eerste instantie geschikt was  

om de jonge man tegenover leuke actrices te spelen. In Tall story was hij de tegenspeler van 

Jane Fonda , in Une ravissante idiote van Brigitte Bardot. 

Maar Alfred Hitchcock die op zoek was naar een vertolker voor de rol van motelhouder in 

Psycho zag een andere Perkins, een onzekere, labiele jongeman met en donkere zijde. Een 

jongeman met een moedercomplex  en in staat om te moorden. Anthony Perkins zou  als 

Norman Bates de rol van zijn leven spelen . Een rol die hij nooit meer kon ontlopen , vooral 

toen hij ouder was. In 1979 was hij 45 jaar oud en niet meer een veel gevraagde acteur. 

Daarom beschikbaar voor een Nederlandse productie Twee vrouwen. 
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Begin jaren tachtig ben ik op 

Hollywood Boulevard als er een  

enorme regenbui losbarst. Ik 

vlucht de Pickwick boekenwinkel  

in . Op Hollywood boulevard zijn 

er nog twee. Larry Edmunds de 

beroemde filmboekenwinkel en 

de Cinema Bookshop, ook o.a. 

filmboeken en een gedeelte 

waar gesigneerde foto’s en 

filmscripts worden verkocht. De 

Pickwick boekhandel is een 

populaire winkel waar je van 

alles kan krijgen. Ik wacht af tot 

de regen stopt en ik weer naar 

buiten kan. Opeens zie ik een 

lange man in een regenjas en 

een dop op zijn hoofd. Hij is 

behoorlijk nat, maar hij staat bij 

de kassa om een boek af te 

rekenen. Onmiskenbaar is dit 

Anthony Perkins en ik sta te 

twijfelen of ik hem moet 

groeten…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flashback 1980. Ik ben  terug 

uit Hollywood waar ik voor mijn 

Don Siegel documentaire heb 

gefilmd. Mijn co-producer van 

die film Tom Burghard doet 

productie van een film Tiro van 

Jacob Bijl die door George 

Sluizer wordt geproduceerd. 

Tom vraagt me of ik publiciteit 

voor Tiro wil doen, maar ook 

voor de film die Sluizer op dat 

moment zelf regisseert Twee 

vrouwen  naar het boek van 

Harry Mulisch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluizer heeft  twee 

beroemdheden voor zijn film 

weten te strikken: Anthony 

Perkins , nog altijd legendarisch 

door Psycho en Bibi Andersson, 

de actrice die verbonden is aan 

het werk van Ingmar Bergman. 

Tiro spreekt me helemaal niet 

aan en ik weiger (de film zal ook 

floppen), maar werken met 

Perkins en Andersson als pr man 

trekt me wel aan. Dat is een 

uitdaging. Ik heb tenslotte al 

met succes Escape from 

In 1979 was Anthony Perkins 45 jaar 

oud toen hij naar Amsterdam kwam 

om in Twee vrouwen van George 

Sluizer te spelen. 

 
George Sluizer 
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Alcatraz voor Don Siegel in 

Amsterdam lopen promoten. Ik 

zie een uitdaging. Ik maak 

afspraken met Anne en George 

Sluizer hoe we de publiciteit 

aanpakken en ik begin. Mijn 

eerste dag op het kantoor van 

George op de Singel. Anne 

bezorgt me een lijst van tv -

radioprogramma´s en film 

journalisten waar ik contact mee 

moet zoeken. Tegenover mij zit 

een zwijgzame jongen die niet 

vrolijk kijkt. Ik zoek in mijn 

bureau allerlei dingen, maar hij 

is niet behulpzaam. Geen 

wonder deze jongen die iets 

vaags in productie doet was 

mijn  voorganger als pr man, 

maar bakte er niets van.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb een afspraak met Bibi 

Andersson op een terrasje op de 

Singel. Ik kan alleen maar 

bewondering voor deze vrouw 

hebben. Al die mooie films met 

Ingmar Bergman. (Persona, 

Wilde Aardbeien, Het zevende 

zegel, de Maagdenbron). Ze is 

heel sympathiek en mooi en we 

nemen door  hoe we haar 

publiciteit gaan regelen. Bij 

Anthony Perkins is alles anders. 

Ik zie ik een argwanende man 

die mij schattend opneemt. Ik 

voel dat je je bij Perkins eerst 

heel erg moet bewijzen voordat 

hij je vertrouwt. Ik ga de 

uitdaging aan. Ik kan hem aan, 

vergeet niet ik recentelijk met 

Burt Reynolds en Clint Eastwood 

te maken heb gehad. Ik weet 

van Anne dat zijn management 

per fax hoge eisen stelde. Hij 

zou o.a. per limousine gereden 

worden maar dat wordt een 

lelijke eend en hij accepteert 

het. Hij is in Nederland en dat is 

geen Hollywood. De derde ster, 

een nieuwkomer, is het meisje 

Sandra Dumas die een vondst 

blijkt te zijn en totaal niet 

geïntimideerd is door die 

bekende filmsterren. Haar 

moeder, de actrice Petra 

Dumas, is wel onder de indruk 

dat haar dochter naakt in bed 

ligt met het idool uit haar jeugd, 

Anthony Perkins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bibi Andersson in Twee vrouwen. 

 

Anthony Perkins en Sandra Dumas in Twee 

vrouwen. 
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JOAO 

George Sluizer heeft veel 

documentaires gemaakt, maar 

slechts een speelfilm in Brazilië 

die goed is ontvangen: Joao. Op 

een ochtend draait hij die door 

voor Bibi en Anthony  en dat 

blijkt een goede zet te zijn want 

daarmee wekt hij hun 

vertrouwen dat hij een goede 

film kan maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er worden in de 

Stadsschouwburg opnamen 

gemaakt en ik zie hoe 

gemakkelijk Anthony Perkins 

met zijn vak omgaat. Hij speelt 

met Bibi en Sandra een scene, 

de camera draait van  hem 

vandaan en hij gaat relaxed met 

de handen in zijn zakken naar 

de scene staan kijken. Daarna 

stapt er in er net zo gemakkelijk 

weer in. Een vakman dus. En 

eigenlijk is het in een keer goed. 

In de pauze praat hij in de foyer 

op een bank met Harry Hosman, 

filmcriticus van De Volkskrant. 

Maar dat gaat niet goed en van 

een afstand zie ik Perkins zijn 

hoofd naar mij omdraaien met 

een soort blik van wie heb je me 

nu weer in de schoenen 

geschoven? Anthony Perkins is 

dus selectief in het praten met 

de filmpers. Op een ochtend 

komt hij beneden naar de hal 

van het Sonesta Hotel. Hij ziet 

er nogal onuitgeslapen uit. Ik 

geef hem koffie en hij ziet dat ik 

een filmtijdschrift bij me heb, de 

Britse Photoplay die lang 

populair was. Hij vraagt me of 

hij er in mag kijken en ik krijg 

een stukje theater van hem als 

hij de filmsterren bekijkt: “ Oh 

,die is oud geworden, en die ziet 

er ook niet uit en die? Ik dacht 

dat zij dood was. ” De 

gemeenheid straalt van hem af. 

Er is een gerucht dat hij zich die 

nacht heel erg vermaakt heeft 

op zijn kamer met twee 

mannen. Ja, Anthony Perkins is 

homoseksueel, maar hij komt er 

niet voor uit. Hij is getrouwd 

met de fotografe-actrice Berry 

Berenson die er uitziet als een 

jongen. En ze hebben twee 

zoons. 

 

 

 

 

 

Sandra Dumas, Anthony Perkins, Bibi Andersson en 

Charlie Gormley in Twee vrouwen. 

 

Anthony en Berry Berenson. 
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Ab van Ieperen die voor Vrij 

Nederland mooie interviews 

maakt en absoluut verstand van 

zaken heeft komt voor een 

interview. Over Ab hoef ik me 

geen zorgen te maken dat ik 

een verwijtende blik krijg. Maar 

hij heeft een fotograaf 

meegenomen en dat zint Tony 

niet, want hij ziet er niet uit. 

Tony kijkt mij argwanend aan 

en zegt: “Weet jij hiervan ? Van 

die fotograaf ?” En ik kan naar 

eer en geweten  antwoorden dat 

ik er niets van weet. Dus stuurt 

Perkins de fotograaf weg. Niet 

aardig, maar wel professioneel. 

Die foto moet maar later 

gebeuren. 

Op een ander moment tref ik 

Tony buiten het hotel in het 

zonnetje op een stoep zitten 

met een dik script  waar hij in 

leest. 

Hij zegt: “Mijn stomme manager 

heeft dit script van Disney 

afgewezen zonder echt goed 

met mij te overleggen.” Het 

scenario is voor een  SF film  

The Black Hole en Perkins is 

gevraagd voor een van de 

hoofdrollen. Hij kijkt mij 

afwachtend aan ik zeg hem: “Ik 

zou het maar doen want sinds 

Star Wars zijn science fiction 

films weer helemaal in en 

succesvol.” Later zal blijken dat 

hij mijn  advies heeft opgevolgd 

en de film heeft gedaan.  

 

 

 

 

 

 

 

De filmopnamen lopen 

voorspoedig, maar George heeft 

wel een probleem met zijn film. 

Door de aanwezigheid van Bibi 

en Tony heeft de film niets 

Nederlands meer. En dat terwijl 

het naar een boek van Harry 

Mulisch is. En er is concurrentie, 

want Matthijs van Heijningen 

maakt met Nouchka van Brakel 

op het zelfde moment ook een 

film over een lesbische relatie 

en daar zitten Peter Faber en 

Monique van de Ven in met als 

toevoeging  de ster uit Last 

Tango in Paris, Maria Schneider. 

Deze film, Een vrouw als Eva, 

heeft meer appeal voor een  

Nederlands publiek, dus die is 

de winnaar met meer 

bezoekers. George moet van het 

Nederlands Film Fonds een copy 

in het Nederlands afleveren. Dat 

is hele vervelend want niets zo 

erg is het om Bibi Andersson en 

Anthony Perkins Nederlands te 

zien praten. Hij wil die copy niet 

in de bioscopen hebben, maar is 

wel verplicht hem aft te leveren. 

Tom Burghard vraagt mij om die 

ondankbare taak op mij te 

nemen. En de opdracht is ook 

 

Anthony met Yvette Mimieux in The Black 

Hole. 
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doe het niet te goed want dan 

word hij nog geaccepteerd ook. 

En zo  maak ik in een week een 

Nederlandse versie van Twee 

vrouwen waarvan het niet de 

bedoeling is dat hij ooit een 

bioscoop zal halen. Rudolf 

Lucieer spreekt de rol van 

Anthony Perkins in, Dore Smit  

actrice en omroepster van de 

IKON doet Bibi Andersson . 

Sandra Dumas is naar Amerika 

gegaan om een relatie met de 

Amerikaanse co-producer te 

beginnen en maakt nooit meer 

een film. Zij wordt ingesproken 

door Simone Kleinsma die net 

de Kleinkunst Academie heeft 

verlaten en die ik ken omdat 

mijn ex-vriendin met haar in de 

klas zat. Kitttie Courbois en 

Hans Veerman doen hun eigen 

stemmen en ik doe Charlie 

Gormley. Vooral in de close-ups 

is die synchronisatie niet om 

aan te zien. George houdt er 

wel een  geluidsband met 

effecten aan over die door 

Mijnheer Kramsky gemaakt 

wordt. Altijd goed voor de 

buitenlandse versies. Het  Film 

Fonds keurt na twee akten 

kijken de Nederlandse versie af. 

Ik doe nog een kleine klus aan 

Twee vrouwen. George en cutter 

Leo de Boer zijn zo emotioneel 

aan hun film gebonden dat ze 

niet een  trailer kunnen 

samenstellen. Ik ga met Leo aan 

de montage tafel zitten en heb 

het voordeel dat ik de film na 

die synchronisatie goed ken. Ik 

kies zonder veel emoties 

rigoureus wat vrijscènes uit van 

Bibi met Sandra en Anthony met 

Sandra. En ik zorg er voor dat 

er wat naakt te zien is. Een 

commerciële trailer, de film 

moet tenslotte verkocht worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik houd geen aangename 

herinneringen over aan Anthony 

Perkins. Maar ik bewonder zijn 

vakmanschap. Niet veel later zal 

hij een vervolg van Psycho doen 

en deel drie regisseert hij 

vakkundig zelf. Daar blijft het 

niet bij. Hij komt weer helemaal 

in de horrorfilms te zitten. Maar 

ik spreek hem dus niet aan in de 

Pickwick Book Shop. Op 12 

september 1992 sterft hij in 

Hollywood aan aids. Zijn vrouw 

Berry  Berenson had de pech in 

Vlucht 11 van American Airlines 

te zitten die op 11 september 

2001 in het World Trade Center 

dook. 

 

Anthony en Sandra Dumas in Twee vrouwen. 
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Met Melina Mercouri. Psycho. Tall story met Jane Fonda. 

 
 

 

  
 

 
 

 

Aimez-vous Brahms? met Ingrid 

Bergman. 

Desire under Elms met 

Sophia Loren. 

Fear strikes out. 

On the beach met Donna Anderson. Is Paris burning? Met Skip 

Ward. 

Friendly persuasion met Gary 

Cooper en Dorothy McGuire. 

  
 

Une ravissante idiote met 

Brigitte Bardot. 
The Trial met Jeanne 

Moreau. 

The Matchmaker met 

Shirley MacLaine. 
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Murder on the Orient Express. North Sea Hijack. Pretty poison met Tuesday 

Weld. 

 
 

 

 

 
 

5 Miles to midnight met Sophia 

Loren. 

Catch 22 met Alan Arkin. Green mansions met Audrey 

Hepburn. 

Mahogany met Diana Ross. Le scandale met Yvonne 

Furnaux. 

Met Marlene Jobert en Orson 

Welles. 

 

 

 
Met Henry Fonda. The Life and Times of Judge Roy 

Beann met Paul Newman. 

The Black Hole. 
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MARILYN AMONG FRIENDS 

Door Jan Meng 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdagmorgen bij de koffie. De 

ochtendkrant ligt open. Een 

verslagen stemming heerst in 

de boekhandel. “Jezus, dat we 

dat moeten missen.” zegt 

Jacques. ”Ik wist het niet, ik 

wist het echt niet dat hij naar 

Nederland komt.” zeg ik. “Zo’n 

schrijver , zo’n acteur, perfect 

voor onze boekhandel .” ga ik 

verder. 

“En nog homoseksueel ook; en 

wij hebben toch een prachtige 

filmafdeling  en wij hebben 

Johan Polak. “  verzucht 

Jacques. 

 

 

 

 

 

“Dirk Bogarde signeert bij 

Scheltema & Holkema, hoe is 

het mogelijk ?:”zeggen we 

samen. We bekijken de 

advertentie van Schel & Hol, het 

staat zwart op wit: Dirk Bogarde 

signeert zaterdag. Mokkend 

gaan we die dag aan de slag. 

Boeken verkopen. Ika schud de 

afdeling filmboeken op en rits 

lusteloos door wat boeken.  

“Dirk Bogarde signeert ,maar 

niet bij ons, 

shitterdeshit,”mompel ik, de 

boeken rechtzettend. Om mezelf 

in een beter humeur te brengen 

pak ik het boek van Sam Shaw, 

In the Camera Eye, uit de kast. 

Het is een fotoboek met prive 

foto’s van Marilyn Monroe. Haar 

romig uiterlijk krikt mijn 

gekrakte ego wat op. Een kleine 

zestiger met een hoornen bril 

gaat naast mij staan. “Look at 

 

Dirk Bogarde 
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their eyes they’re always 

sad.”zegt hij zacht tegen mij en 

gaat verder, dromerig naar de 

foto’s starend:”In July of 1956, 

she was just 13 years old. She 

was more beautiful than ever, in 

a way more unreal. She gave off 

luminosity like the Rodin 

marble. She was the girl in The 

hand of God.” 

Stomverbaasd kijk ik hem aan 

en vraag onbeleefd: “Who are 

you ? “  Hij steekt zijn hand uit 

en zegt “I am Norman Rosten.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versteend houd ik zijn hand 

vast . Ik ken hem. Mijn hemel, 

ik ken hem ! Hij is de schrijver 

van Marilyn, an untold story uit 

1973. Hij en zijn vrouw waren 

persoonlijke vrienden van 

Marilyn. Zij gaven haar het 

familieleven dat ze zo gemist 

had! Ik zwijmel weg en blijf zijn 

hand vasthouden, de hand die 

Marilyn heeft aangeraakt ! De 

hand die haar misschien wel 

geaaid of gestreeld heeft. 

“Tell me more, tell me more” 

zing ik zacht in zijn oor. 

“When she married it was, it 

was a fairytale come true. The 

Prince  had appeared, the 

Princess was saved.” Zegt 

Rosten. Nou, dat heb ik wel 

eens anders gehoord enk ik bij 

mezelf en zeg: “But Arthur 

Miller was an asshole!” Rosten 

verstrakt, kijkt mij streng over 

zijn bril heen en zegt vinnig: 

“Arthur is a friend of mine, we 

studied together. I meant Joe 

DiMaggio.” 

Voorzichtig praat ik hem terug 

naar zijn dromerige blik en 

vraag: “When did you see her 

last? “ 
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Met zijn had wrijft hij zachtjes 

over het boek van Shaw.  “It 

was in late May 1962; she was 

edgy and irritable.”Huij vertelt 

dast hij met haar op bezoek was 

bij haar psychiater dr. 

Greenson, die kort tevoren een 

beeldje van Rodin had gekocht. 

“It was statue of two lovers and 

Marilyn said: ‘Look at the both. 

How beautiful. He’s hurting her, 

but he wants to love her too. ‘” 

Hij zet zijn bril af en wrijft in 

zijn ogen. Het blijft een tijdje 

stil tussen ons. Dan vervolgt hij 

. “Het inability to cope with any 

sort of hurt was one of the 

decision factors that led to her 

death.” 

Als hij de winkel heeft verlaten 

loop ik met ene gelukzalige 

glimlach terug naar Jacques. 

“Ben je nu al over Dirk Bogarde 

heen? “ vraagt hij verbaasd. “Ja 

en Marilyn Monroe heeft me 

geholpen.” zeg ik. Een paar jaar 

later verschijnt Marilyn among 

fiends door Norman Rosten met 

foto’s van Sam Shaw. Ik kende 

haar ook een beetje. 
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Meryl Streep in House of Spirits. 

 

Manouk in de jurk van Meryl Streep uit House 

of Spirits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik leek wel gek. Stond ik me in een 

achterkamertje in Zandvoort in een jurk van 

Meryl Streep te hijsen. De zee sloeg hoge 

golven. Dat kon ik zien vanuit het 

openstaand raampje. De meeuwen krijsten 

als vanouds. 

 

 

 

 

Zo in mijn eentje was het een hele klus de 

ritssluiting die van achteren zat dicht te 

krijgen. Gelukkig we hadden dezelfde maat. 

Meryl`s doodskleed uit House of Spirtis zat 

me gegoten.  

 

Toch vond ik dit gebeuren wat macaber en 

was blij even later mijn eigen klofje weer 

aan te kunnen trekken. Thys Ockersen, een 

rasechte filmfan, had  op een veiling in 

Londen een stapel jurken opgekocht. Niet 

dat hij graag in vrouwenkleding loopt. Hier 

was sprake van puur professionele 

interesse. Een vuilniszak vol sjouwde hij 

mee terug naar Nederland en trots belde hij 

me op “  Kom eens langs je weet niet wat je 

ziet “ En zo graaiden we een paar dagen 

later tussen de kostuums van felbegeerde 

Door Manouk van der Meulen 
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acteurs. De rode jas van Jeanne Moreau, 

het kanten bloesje van Helen 

Mirren…”Vreselijk verzuchtte Thys “ De 

bolhoed van de Wrekers is voor 500 pond 

aan me voorbijgegaan.” In een opwelling 

vroeg ik of ik wat jurken kon passen. Stond 

het zweet nog in de stof.   Zat er nog 

schmink op het kraagje. Voila, een fetisjiste 

in haar element. 

 

 

 

 

 

 

 

Ik was deze verkleedpartij allang weer 

vergeten toen Thys me van de week in 

Londen belde. `Ik kom er aan “ riep hij “Er is 

in Westminster Central Hall weer een 

filmmarkt.” Voor een echte fan een  

paradijs. Wat je daar allemaal niet kunt 

kopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posters, boeken, foto´s met 

handtekeningen hoewel  over de echtheid 

daarvan vaak valt te twisten. Thys koopt 

zich suf op dit soort beurzen. Zijn archief is  

onderhand indrukwekkend en menig 

tijdschrift komt bij zijn bureau Still- Photo 

terecht als ze originele foto´s nodig hebben. 

Verzamelen blijkt ook hier in Londen een 

typische mannenzaak. Of is dat weer een 

huis-tuin-en keukentheorie uit het jaar nul. 

Ik tuur op mijn gemak de zaal met stalletjes 

rond. Het koortsachtig zoeken van 

bezoekers doet hectisch aan. De 

doorsneeverzamelaar is naar mijn menig 

nog al een wereldvreemd wezen, een echte 

nerd. Deze lieden zijn getrouwd met hun 

sterren B.B., Sophia Loren, Audrey Hepburn. 

Voor iets anders is geen plaats in hun leven. 

Zachtjes strelen ze de foto´s of drukken de 

biografie nog eens stevig tegen hun borst. 

Laat ik een korte beschrijving geven van de 

man achter het James Bondstalletje. Zijn 

voortanden hebben zwarte randen van het 

roken. Hij steekt dan ook om de vijf 

minuten een sigaretje op, gedraaid van 

zware tabak. Als een klant iets wil kopen, is 

dat een zichtbare strijd. De neusvleugels 

spannen zich en zijn bovenlip trilt. Je denkt 

dat hij gaat huilen, maar dat is niet zo. 

Onverwachts, van het ene op het andere 

moment, barst de verkoper in schatergelach 

uit. Ik zeg u het is verdriet dat hij 

camoufleert. Hij draagt zijn ronde buik als 

een overrijpe pompoen. Zijn huid is 

citroengeel en zijn ogen zijn waterig. Vooral 

als hij weer een foto van Shirley Eaton, de 

Bond girl uit Goldfinger aan een klant 

verliest. Wat bezielt al deze echte fans ?  In 

Amerika geboycotte Havana sigaren 

opsturen naar de B filmregisseur Sam Fuller  

in Amerika, waarna deze als dank zijn hoed 

schenkt. Is dat de manier om de eigen 

collectie uit te breiden ? 

 

 
Jeanne Moreau in de TV film The 

clothes in the wardrobe. 

 

Manouk van der Meulen in de jas 

van Jeanne Moreau. 
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Het is in elk geval een van de vele dingen 

die Thys Ockersen deed. Is er voor de echte 

fan wel een grens, vraag ik me af. En op 

gevaar af dat ik truttig overkom al die 

opgekochte kleding is dat niet een beetje  

onhygiënisch ?  De jurk die Marilyn Monroe 

droeg toen ze voor President Kennedy 

“Happy birthday to you “zong wordt voor 

ca. 30.000 pond bij Christie´s geveild. Wat je 

er mee moet is blijkbaar geen relevante 

vraag. Het is een vreemde wereld.  

(Eerder gepubliceerd in AD) 

  

 

Manouk in Cowboy outfit: de hoed van Roy 

Rogers, het shirt van Jerry Lewis, het jasje van 

Frank Sinatra, de zweep van Lash LaRue, en de 

laarzen van James Garner. 
 

Het jasje van Frank Sinatra in Can-Can. 

De hoed van Roy Rogers op het hoofd van Thys. 

 

Lash LaRue met zijn handelsmerk de 

zweep. 
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FAVORIETE FOTO VAN DE MAAND 

Marina Schapers poseert voor Thys tijdens de opname in 1968 voor de film Een 

ongeluk wordt gevreesd. Een speelfilm die Gerrit van der Meer tijdens de 

vakantie van de film academie produceerde en regisseerde en waarin Marina de 

hoofdrol had van moeder die haar zoontje ontvoerd zag worden. De film waarvan 

Thys de productie leider was en Theo van de Sande camera deed kwam nooit tot 

een goed einde. Gerrit vertrok naar Hollywood en werd producer van o.a. de TV 

serie House.  

Foto Thys Ockersen 
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DANIELE DELORME 

(Gabrielle Girard, Levallois-

Peret, 9-10-1926---17-10-2015, 

Parijs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochter van een beroemde 

schilder/poster ontwerper Andre 

Girard. Was in de jaren veertig,  

 

 

 

vijftig een zeer populaire 

actrice, slechts een enkele keer  

met haar man Daniel Gelin (Les 

dents longues). Daniele was een 

vedette op eigen  kracht en 

talent, oa in Gigi en Les 

Miserables. Ze had een zoon 

Xavier Gelin die in 1999 aan 

kanker overleed. Ze ging na tien 

jaar in 1955 van Daniel Gelin af 

toen hij een affaire had met het 

model Marie Christine Schneider 

wat leidde tot  een dochter , 

Maria Schneider. In 1965 

trouwde ze met acteur Yves 

Robert die zich ontwikkelde als 

een zeer succes vol regisseur 

van komedies (Un elephant ca 

trompe enormement, Nous irons 

tous au Paradis), die mee 

geproduceerd werden door 

Daniel Delorme. Robert stierf 

aan kanker in 2002.Delormer’s 
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laatste film als producer was La 

cage doree in 2013, haar laatste 

filmrol was in 2001 La vie sans 

secret de Walter Nions. 

 

 

 

 

 

 

 

MAUREEN O’HARA 

(Maureen Fitzsimmons, 

Ranelagh,Ierland, 17-8-1920---

24-10-2015, Boise, Idaho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Laughton zag een 

screentest van Maureen en 

zorgde er voor dat ze in 1939 

met hem in Jamaica Inn van 

Alfred Hitchcock speelde. 

Daarna had ze een grote rol in 

The Hunchback of the Notre 

Dame waarin Laughton 

excelleerde als de gebochelde. 

De 19 jarige roodharige Ierse 

was een grote ontdekking en ze 

zou veel succesvolle films 

maken. Ze was mooi en 

getalenteerd. Veel belangrijke 

films volgden  Miracle on 34th 

Street, Sitting pretty, The long 

gray line, The redhead of 

Wyoming , Our man in Havana 

en The rare breed. 

Ze was een favoriet van John 

Ford die haar gebruikte in How 

green was my valley , Rio 

Grande en The Quiet American 

en ook van John Wayne die haar 

ook op latere leeftijd als co-star 

had in McLintock en  Big Jake. 

Ze speelde tot op hoge leeftijd 

en kreeg in 2014 een Life Time 

Achievement Oscar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Jean Gabin in Voici le temps des assassins. 

 

 

Met John Wayne in The Quiet Man. 
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AL  MOLINARO 

(Kenosha,Wisconsin, 24-6-

1919---30-10-2015,Ca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakter acteur met als 

kenmerk een grote neus die 

komisch overkwam. Speelde al 

vanaf 1974 onbeduidende 

rolletjes totdat hij in 19734 in 

de  serie Happy Days terecht 

kwam, een serie die een grote 

hit was en tien jaar liep. Al 

Molinaro was de goedmoedige Al 

Delvecchio, de chef-kok van 

Arnold’s Drive In. Toen hij klaar 

was met de serie startte hij met 

co-star Anson Williams een 

aantal Diners die Big Al’s 

werden genoemd. Maar hij ging 

door met acteren  tot 1994 toen 

hij nog een keer als Al 

Delvecchio in een korte video 

optrad: Wheezer:  Budy Holly. 

Overleden aan problemen met  

galstenen waaraan hij gezien 

zijn hoge leeftijd niet meer 

geopereerd wilde worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRED DALTON THOMPSON 

(Sheffield, Alabama, 19-8-1942-

--1-11-2015,Nashville) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Fred Thomspon had je het 

idee dat het spelen van 

advocaten en politieke figuren 

hem gemakkelijk afging. Geen 

wonder want in zijn andere 

leven was hij jurist en politicus. 

Zelfs met aspiraties om 

president van de VS te worden 

,wat al snel niet lukte. Hij was 

een overtuigd Republikein, maar 

 

 

Met Henry Winkler in Happy days. 
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zat ook in de 

onderzoekscommissie naar de 

activiteiten van president 

Richard Nixon. Hij zei ooit  in 

een speech voor de Common 

Wealth Club of Californië: “ Na 

twee jaar Washington verlang ik 

naar het realisme en de 

oprechtheid van Hollywood.” 

Thompson zat o.a. in de films  

Feds, The Hunt for Red October, 

Class action, Cape Fear, 

Thunderheart en In the line of 

fire. Hij had een vaste rol in de 

tv serie  Law_ Order. Blijft 

natuurlijk de vraag of hij een 

politieke acteur was of een goed 

acterende politicus. 

MELISSA MATHISON  

( LA, 3-6-1950---4-11-2015, 

LA) 

 

 

 

 

 

 

Ze was eerst voornamelijk 

bekend als de vrouw van de 

beroemde acteur Harrison Ford, 

maar begon in 1979 zelf bekend 

te worden als 

scenarioschrijfster. Eerst had ze 

The black stallion  en daarna 

kwam  in 1980 ET dat door 

Steven Spielberg werd 

geregisseerd. Ze was  bij ET ook 

associate producer. 

 

 

 

 

 

 

 

Ze ging door met schrijven en 

had in 1997 Kundun  dat door 

Martin Scorsese werd gemaakt 

en waarbij ze weer mee 

produceerde. Haar laatste script 

was van dit jaar The BFG naar 

een verhaal van Roald Dahl  dar 

geregisseerd is door Steven 

Spielberg en op uitkomen staat. 

Van 1983-2004 was ze met 

Harrison Ford getrouwd. Ze 

hebben twee kinderen. 

DORA VAN DER GROEN 

( Antwerpen, 10-3-1927---8-11-

2015, Antwerpen) 

 

 

 

 

 

Prominent Vlaamse actrice die 

ook in Nederland werkte. Ze 

begin als actrice bij de 
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Antwerpse koninklijke 

Nederlandse Schouwburg en ze 

ging spelen bij de Brusselse 

Vlaamse Schouwburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze speelde in veel films in Belgie 

en Nederland waarvan de 

bekendste zijn Monsieur 

Hawarden, Malpertuis,Keetje 

Tippel, Dokter Pulder zaait 

papavers,Havinck, Antonia en 

Pauline en Paulette. Ze was een 

sterke persoonlijkheid met een 

opmerkelijk talent.  

 

 

COLIN WELLAND 

( Liverpool, 4-7-1934---2-11-

2015, Londen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acteur-scenarioschrijver. Hij 

begon als acteur  in de 

politieserie Z-cars  en kreeg 

veel succes met de film Kes van 

Ken Loach. Hij kreeg een Bafta 

award. Andere rollen waren 

minder opvallend en in 1970 

werd hij scenarioschrijver voor 

de tv. Pas in 1979 scoorde hij 

met het script voor de film 

Yanks over Amerikaanse 

militairen in Engeland aan de 

vooravond van D-day. Twee jaar 

later had hij een origineel 

scenario met Chariots of fire  

over hardlopers in de 

Olympische spelen van 1924. 

De film kreeg een aantal Oscars 

waaronder een voor beste 

scenario voor Colin. Tijdens de 

uitreiking van de Oscars  riep hij 
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enthousiast : “`The Britsh are 

coming”, maar die wens ging 

niet echt in vervulling. Colin 

Welland zou zelf volgen met een 

Amerikaans script voor Bud 

Yorkin, Twice in a lifetime. Hij 

ging weer meer acteren en 

schreef nog een paar keer een 

filmscenario. Overleden ten 

gevolge van Alzheimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUNNAR HANSEN 

(Reykjavik, IJsland, 4-3-1947---

7-11-2015,Maine) 

 

 

 

 

 

 

Kwam op zijn elfde in Texas 

terecht  en studeerde Engels en 

wiskunde. Hij deed wat theater 

werk en in 1973 hoorde hij dat 

Tobe Hooper  bezig was met 

The Texas Chainsaw Massacre 

aan het voorbereiden. Hij kreeg 

de rol van Leatherface . De 

gestoorde moordenaar met de 

kettingzaag. De film werd een 

groot succes , maar niemand 

wist natuurlijk wie er achter het 

masker zat. Toch had hij een 

bescheiden carrière als acteur, 

maar hij schreef  liever. Dat 

waren scenario’s, boeken en het 

script van een documentaire 

over Groenland die hij zelf 

regisseerde. Hij was trots op 

zijn werk in The Texas Chainsaw 

Massacre, maar hij vond het 

niet het beste dat hij ooit had 

gepresteerd. Overleden aan 

kanker in de pancreas. 

  

 

Nigel Havers, Ian Charleson en Ben Cross in 

Chariots of Fire. 
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Door Thomas Leeflang 

 

Bioscoopbezoekers 'op leeftijd' zijn ze al 

vergeten, jonge filmfans weten niet 

waarover je het hebt: 

breedbeeldsystemen als CinemaScope, 

Todd-AO, Tehnirama, Panavision, 

Cinerama, 'size matters'! In de jaren 

vijftig van de vorige eeuw, toen in de VS 

legio cinema's voorgoed hun deuren 

moesten sluiten omdat het publiek thuis 

voor de televisie bleef zitten, 

introduceerden al de grote studio's ('the 

majors') hun eigen opnamen- en 

reproductiemethoden. Voortaan hadden 

de bioscopen allemaal een filmbeeld dat 

vrijwel de gehele voorwand van de zaal 

besloeg. Tegenover het kleine 

zwart/witte tv-scherm zette Hollywood 

gigantische, het gehele blikveld van de 

kijker omvattende kleurrijke  

 

 

 

filmbeelden. Het werd aan de gevels, 

tegelijkertijd met de filmtitel, sterren en 

regisseur uitbundig vermeld: WIDE 

SCREEN, STEREOPHINIC SOUND, 

FULL COLOR. En dikwijls met de 

toevoeging: IN 3D. Dat waren de 

wapens waarmee de Amerikaanse 

filmindustrie de strijd met concurrent 

televisie aanging.  

Echt waar, opa? Ja, echt waar. Om de 

tien jaar dook en duikt het foefje van de 

'dieptefilm' op. Via 35mm-film, 

waarmee bijna honderdtwintig jaar lang 

is gewerkt, wilde het nooit echt lukken 

in de bioscoop de illusie van 'diepte' te 

bewerkstelligen. En nu, na ruim honderd 

jaar cinematografie, is het ondanks de 

zegeningen van digitale projectie nog 

steeds niet gelukt 'films' te maken die 

VistaVision: 'Motion Picture High Fidelity' 
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zonder speciale bril hun 

driedimensionaliteit prijsgeven. Een 

uitzondering moet worden gemaakt voor 

VistaVision, nota bene een meer dan een 

halve eeuw oud analoog systeem in de 

verhouding 1.85:1 dat Paramount op 27 

april 1954 in de Radio City Music Hall 

in New York met White Christmas 

introduceerde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet alleen leek een VistaVision-film op 

een heel prettige manier 'levensechter' 

dan een gewone 2D-film, het publiek 

hoefde er ook geen 3D-bril voor op te 

zetten. Theaterexploitanten konden hun 

destijds uiteraard nog analoge projectie-

installaties laten zoals ze waren, alleen 

een objectief met een kortere 

brandpuntsafstand, een ander 

beeldmasker in de projector en een 

aangepast doek, daarmee was de ingreep 

bekeken. Kosten per cinema: nog geen 

duizend dollar.  

Het 'geheim' van VistaVision lag in het 

formaat van het negatief. De film liep 

horizontaal, als bij een analoog 

kleinbeeld fototoestel, door de door 

Mitchell gefabriceerde VistaVision-

camera. Elk op z'n kant liggend 

filmbeeld had op die manier aan boven- 

en onderkant acht perforatiegaatjes. 

Paramounts chef-technicus John R. 

Bishop, bedenker van VistaVision, koos 

voor zijn procédé als werktitel 'Lazy 

Eight'.  

Tijdens de première in New York 

gebruikte Paramount een 'contact print' 

van White Christmas, die net als in de 

camera horizontaal door de aangepaste 

Century-projectoren werd gevoerd. 

Slechts in een paar Amerikaanse 

bioscopen zijn zulke kopieën vertoond, 

waarmee een verbluffend mooie 

beeldkwaliteit werd bereikt. In 

Hollywood noemde men VistaVision 

'the Tiffany of projection methods'. John 

Bishop heeft in het vakblad Journal of 

the SMPTE gezegd dat hij met 

betrekking tot VistaVision liever niet 

sprak over 'wide screen' maar over een 

'non-standard format'.  

 

Door de meer dan tweemaal grotere 

afmeting van elk filmbeeldje werd de 

benodigde hoeveelheid filmmateriaal 

voor een gemiddelde 'feature' 

verdubbeld. Voor de originele 

VistaVision-versie van White Christmas 

was ruim zeven kilometer 35mm-film 

nodig. Bij projectie ontstond, omdat het 

negatief zoveel groter is dan normaal, 

een subliem scherp beeld. Ook voor de 

weergave van stereofonisch geluid 

maakte VistaVision het de bioscopen 

gemakkelijk: geen kwetsbare smalle snel 

slijtende magnetische 'tracks' op de film 

of gesepareerde geluidsbanden, nee, één 

vertrouwd fotografisch Perspecta Sound-

spoor samen met het beeld op één 

drager.  

Bij dat type geluidsweergave werden 

drie frequenties van respectievelijk 30, 
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35 en 40 Herz aan het optische geluid 

toegevoegd. Die stuurfrequenties 

regelden het in- en uitschakelen van 

bepaalde luidsprekers, zodat een stereo-

effect ontstond met een voor die dagen 

acceptabel resultaat.  

Andere studio's adopteerden 

VistaVision: Warner maakte The 

Searchers in VistaVision, MGM High 

Society, United Artists The Pride and the 

Passion, Universal Away All Boats. De 

Britse filmmagnaat Joseph Arthur Rank, 

'King Arthur of the Celluloid Empire', 

eigenaar van meer dan duizend cinema's 

en een aantal studio's, liet eind jaren 

vijftig veel Engelse films in VistaVision 

maken. Waaronder Doctor at Sea en 

Simon and Laura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1956 kregen Barney Balaban van 

Paramount en zijn technisch adviseur 

John Bishop een Oscar voor 

VistaVision. Omdat VistaVision 

filmmateriaal verslond en de manier van 

kopieëren nogal nauw luisterde, werden 

in de meeste theaters 'printed down'-

versies gebruikt die op de gebruikelijke 

manier verticaal konden worden 

geprojecteerd. Zelfs dan was het beeld 

beter dan dat van CinemaScope.  

Na 1961 is VistaVision om economische 

redenen niet langer toegepast. Het 

procédé verslond niet alleen 

filmmateriaal, voor VistaVision-

producties waren ook zeer hoge 

budgetten nodig die niet altijd 

terugverdiend konden worden. Het 

principe van het horizontaal in plaats van 

verticaal door een camera voeren van 

35mm-film is naderhand toegepast in 

combinatie met anamorfische technieken 

in Super-Technirama en Ultra-

Panavision. Het bij VistaVision horende 

Perspecta Sound veroorzaakte 

uiteindelijk te veel problemen en werd 

eveneens voorgoed losgelaten. De 

'aspect ratio' 1.85:1 is de afgelopen 

decennia in de VS de bioscoopnorm 

geworden voor 'non-amorphic prints', in 

Europa is de doekverhouding voor 'flat'-

kopieën 1.66:1. Een niet al te breed 'big 

screen' dat aansluit bij de Gulden Snede 

en in de buurt komt van de 

beeldverhouding 1.37:1 uit de begintijd 

van de cinematografie.  

 

VistaVision was Paramounts antwoord 

op CinemaScope van concurrent 20th 

Century-Fox, een extreem oblong-

formaat vergelijkbaar met het kader van 

een toneel. De eerste CinemaScope-

producties zaten vol 'long takes' die 

nogal traag aandoen. Voor een montage 

volgens vaststaande wetten lenen 

extravagante groothoekopnamen zich 

niet goed; 'close' tussenshots, 

onontbeerlijk in het 'editing'-proces, 

waren met CinemaScope niet toe te 

pasen. Dat neemt niet weg dat 

Hollywood-routiniers CinemaScope-

films gingen snijden alsof het 'gewone' 

1.37:1-films waren en het publiek aan 

'beeldspringers' gewend raakte.  
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Over traditionele filmmontage zijn meer 

verhandelingen verschenen en er zijn 

meer theorieën over in omloop dan over 

welke tak van filmproduktie ook. 

Daaruit is te leren dat opnamen in de 

verhouding 1.85:1 zich het best laten 

samenvoegen tot een in een universeel 

'verstaanbare beeldtaal' verteld verhaal. 

Bracht Fox met The Robe het 

lijdensverhaal van Christus in 

CinemaScope op het sterk verbreedde 

witte doek, 'the sophisticated studio' 

Paramount greep ook naar de Bijbel en 

presenteerde het leven van Moses in 

VistaVision: Cecil B. De Mille 

regisseerde The Ten Commandments, 

een film die hij in 1923 al eens maakte. 

Op 8 november 1956 ging de 

drieëneenhalfuur durende 're-make' in 

première in het Criterion Theater in New 

York, waarna de film aan een jarenlange 

succesrijke roulatie over de wereld 

begon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

De Mille, 'the most successful film 

maker of them all', sprak tijdens een 

Europese promotietournee met Paus Pius 

XII, Willy Brandt, Konrad Adenauer, Sir 

Winston Churchill en koningin 

Elizabeth. Ze waren allemaal onder de 

indruk van The Ten Commandments en 

van het levensechte VistaVision-beeld.  

John R. Bishop hield in juni 1955 in 

New York een toespraak voor leden van 

de Society of Motion Picture and 

Television Engineers waarbij hij uitlegde 

hoe simpel het idee achter VistaVision 

was. 'Om in een filmbeeld de derde 

dimensie te krijgen, is helemaal geen 

breed gebogen doek nodig en evenmin 

binoculaire hulpmiddelen. Op een vlak 

scherm zijn wij heel goed, ja zelfs beter, 

in staat een natuurlijke diepte waar te 

nemen. Onze hersenen voegen namelijk 

vanzelf de derde dimensie in de juiste 

proportie toe. Dat is een natuurwet, het is 

ook niet waar dat iemand met één oog 

geen diepte zou kunnen zien. In de 

overtuiging dat de 3D-ervaring bij de 

kijker vanzelf ontstaat mits het effen 

beeld perfect is, werkte ik aan 

VistaVision.'  

Alfred Hitchcock onderschreef graag 

Bishops theorie: 'Hitch' vond zoals 

gezegd Dial M for Murder in 2D  - 

alleen hoogte en breedte -  

welbeschouwd 'driedimensionaal' 

genoeg.  
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