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DE VOORGESCHIEDENIS 

In 1962 kwam de eerste James Bond film  

uit: Dr. No . De boekjes van Ian Fleming 

hadden een behoorlijke bekendheid, vooral 

omdat President Kennedy verklaard had dat 

hij er graag een las voor het naar bed gaan. 

De tv had al een keer in 1954 het boekje 

Casino Royale bewerkt met Barry Nelson als  

James Bond, Peter Lorre als de boef Le 

Chiffre en Linda Christian als de mooie 

dame. Het werd live opgevoerd op de 

Amerikaanse tv en daarna op tape gezet. 

Toen de Bond films een succes waren dook 

deze armetierige productie opnieuw op op 

video.  

 

 

Producenten Albert  R. Broccoli en Harry 

Saltzman  gingen voorzichtig hun eerste 

James Bondfilm produceren. Als het een 

succes werd dan hadden ze de rechten van 

de meeste boekjes.( dus niet: Casino Royale 

en Thunderball). Ian Fleming had altijd Cary 

Grant voor ogen gehad als de sophisticated  

007, maar Grant voelde zich te oud en 

weigerde beleefd.  

 

 

 

 

DIAMONDS  ARE  FOREVER 

door Thys Ockersen 

 

 

Cary Grant als 

James Bond?  

Nee, te oud. 
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Ook Rex Harrison en James Mason vielen af,  

waarschijnlijk ook te duur voor deze eerste 

film. Regisseur Terence Young  werd 

uitgekozen omdat hij een no-nonsense 

regisseur was die wat goede actiefilms en 

thrillers op zijn naam had ( The Red Beret,  

Storm over the Nile en Too hot to handle). 

Bovendien had hij gevochten bij de Slag om 

Arnhem, hij was gewond geraakt en 

verzorgd door een jonge verpleegster die 

later bekend zou zijn als Audrey Hepburn. 

Hij was een mannetjesputter zoals Ian 

Fleming. Hij was de geschikte figuur om de 

eerste Bondfilm Dr. No te regisseren. 

 

 

 

 

 

 

Hij bracht de ruige Sean Connery naar voren 

voor de hoofdrol van 007. Connery had een 

bijrol in Action of the Tiger van Young 

gespeeld en hij begon al naam te maken als 

interessante acteur voor actiefilms met o.a. 

Tarzan´s greatest adventure en Another 

time another place. Op tv had hij 

hoofdrollen in MacBeth  ( de titelrol ) en 

Anna Karenina  (als Graaf Vronsky). Het was 

een kwestie van tijd voordat Connery op het 

witte doek ging doorbreken; waarom niet 

als Bond. De harde Welshman Stanley Baker 

die in The Red Beret zat was ook een goede 

kandidaat, maar hij weigerde meer dan 

twee films te doen. Het succes van de 

eerste Bondfilm was fenomenaal en Cubby 

Broccoli en Harry Saltzman werden vele 

miljoenen dollars rijker. Maar Young en 

Connery niet. Die zaten op een salaris dat 

natuurlijk een jaar later bij de tweede film 

From Russia with love  rianter werd, maar 

een aandeel zat er niet in. Connery zou 

geen echte Schot zijn als hij zich niet te kort 

gedaan voelde. Ook Terence Young mokte. 

Bij de derde film Goldfinger was hij niet 

meer van de partij. Geen nood  er werd een 

andere kundige regisseur gekozen, Guy 

Hamilton. Maar bij de vierde film 

Thunderball was Young weer terug. 

 

 

 

 

 

 

 

Elke Bondfilm was succesvoller dan de 

vorige en de budgetten werden steeds 

groter. Sean Connery was overdonderd 

door de grote bekendheid die hij kreeg 

maar afgezien van de “slechte “ betalingen 

lagen  zijn ambities hoger dan alleen maar 

Bond en het vervelende was dat het grote 

publiek hem alleen erkende als 007. In 1967 

maakte hij zijn vijfde en voorlopig laatste 

Bondfilm You only live twice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harde actie van Sean Connery in Dr. No. 

 

Martine Beswick in Thunderball. 
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De Bondproducers zaten met hun handen in 

het haar want elke nieuwe Bond zou het 

afleggen tegen Sean Connery. Het imago 

van James Bond was al lang een harde 

geheimagent met een license to kill en een 

groot vrouwen versierder. Vooral de 

cynische opmerkingen van Connery deden 

het goed. Het zou heel moeilijk zijn  om een 

goede opvolger te vinden. Die werd 

uiteindelijk gevonden in een Australisch 

fotomodel George Lazenby die een goede 

préséance had en de producers er van 

overtuigde dat hij de geschikte nieuwe 

Bond kon zijn. Als leugentje voor bestwil 

beweerde hij dat hij in Australië geacteerd 

had, hetgeen niet na te gaan was. 

ON HER MAJESTY’S SECRET SERVICE 

 

 

 

 

 

 

 

Een tweede nieuwkomer was Peter Hunt, 

de editor van een paar Bondfilms die voor 

het eerst  in de regiestoel ging zitten. Een 

tweede risico dus. On het Majesty’s Secret 

Service-nog altijd een Ian Fleming verhaal-

was boordevol actie en dus een geschikte 

film voor een voormalige editor. Lazenby 

hoefde niet echt groot acteerwerk te 

verrichten, hij moest voornamelijk 

charmant zijn en knokken. In feite was hij in 

betere vorm dan Connery die naar de 

veertig liep, ouder overkwam en weinig 

vitaliteit uitstraalde. George Lazenby deed 

zijn best , maar alles was tegen hem en de 

verhalen over die film zouden jaren lang 

verkondigd worden. Het scheen dat de 

actrice Diana Rigg niet veel met de amateur 

Lazenby ophad. Het gerucht ging dat ze 

knoflook at voordat ze hem moest kussen. 

Dit later afgedaan als een grapje  dat door 

de pers voor ernst werd overgenomen. 

Maar wel was het een feit dat Lazenby niet 

goed paste bij de filmcrew, vooral niet bij 

die mensen die het kringetje  vormden rond 

Peter Hunt. Lazenby zelf heeft enige tijd 

geleden een boekje open gedaan over die 

omstandigheden en het bleek dat hij niet 

openstond voor intiem contact met de 

homoseksuele Hunt waardoor de 

communicatie steeds moeilijker werd. 

Lazenby werd daarom toen geregisseerd  

door een assistent regisseur omdat Hunt 

niet meer met hem praatte. Aan de andere 

kant begon George Lazenby steeds minder 

vertrouwen in het Bod fenomeen te krijgen 

en vooral op advies van zijn manager 

tekende hij geen lucratief contract voor een 

volgende James Bondfilm. Het zou 

afgelopen zijn met James Bond. De grootste 

vergissing van zijn leven, want behalve drie 

Chinese films is hij nooit meer echt aan de 

bak gekomen. 

De Bondproducers die nummer 8 in de 

reeks  in 1971 moesten gaan maken, 

getiteld Diamonds are forever, hadden weer 

een groot  probleem. Wie moest nu weer 

James Bond gaan vertolken? Iets 

wonderlijks gebeurde. Sean Connery was 

bereid nog een keer 007 te spelen voor een 

miljoen dollar die hij nog nooit eerder van 

Broccoli & Saltzman had gekregen. Die 

waren nu maar al te graag bereid om dit 

bedrag neer te tellen, want het geld ging 

naar een instelling in Schotland waar 

Connery en coureur Jackie Stewart 

opkwamen voor minder bedeelde kinderen 

die een opleiding nodig hadden. Het was 

voor de producenten ook nog een mooi 

publiciteit verhaal, die charitatieve gave. 

 

George Lazenby als 007 met Telly 

Savalas als Blofeld. 
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En de publiciteit dat Sean Connery terug zou 

keren in de rol van James Bond was alleen 

al goud waard en verzekerde het succes van 

de nieuwe Bondfilm bij voorbaat. En  om 

het een en ander zeker te stellen kwam Guy 

Hamilton die zoveel goed werk had verricht 

met Goldfinger terug in de regiestoel. 

Cubby Broccoli nam voor lief dat Connery 

hem lange tijd zo hard had aangevallen in 

de pers over zijn gierigheid. Zaken zijn 

tenslotte  zaken. En hij zou zich maar zo 

weinig mogelijk in de Pinewood filmstudio’s 

ophouden. 

OP DE SET VAN JAMES BOND: 

AMSTERDAM 

 Foto’s Thys Ockersen 

Amsterdam was in juli 1971 in rep en 

roer. Sean Connery zou voor Diamonds 

are forever een paar dagen de stad 

aandoen voor filmopnamen. Het was 

een grote gebeurtenis die veel pers aan 

trok . Het begon met een 

persconferentie waar Connery, Harry 

Saltzman, de boeven Bruce Glover en 

Putter Smith en regisseur Guy Hamilton 

aan tafeltjes met groepjes journalisten 

in gesprek gingen. Niet al te lang 

natuurlijk. Ik was er ook bij. Het was 

even een moment toen de grote Sean 

Connery het zaaltje binnenkwam. Echt 

een filmster van formaat die daar 

binnenstapte. Je zag al aan zijn gezicht 

dat hij een klus kwam klaren ( met de 

pers spreken) waar hij niet zoveel van 

hield maar die gedaan moest worden. Ik 

kan me alleen nog herinneren dat ik 

begon over de film die hij net met 

Sidney Lumet had gedaan, The Anderson 

Tapes, waarin hij  een misdadiger 

peelde die en overval pleegt. De film 

was nog niet uit, maar ik had het boek 

gelezen. Ik stelde de nogal stomme 

vraag dat in het boek zijn karakter 

onsympathiek was. Connery had een 

kort antwoord: “Dat moet je maar 

Sidney Lumet vragen.” Verder sprak hij 

niet meer met mij. Het was een kort 

gesprek. Saltzman was toeschietelijker 

en met de boeven Bruce Glover en 

Putter Smith ging het vrolijker toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze waren heel makkelijk om mee te 

praten en vooral Bruce Glover die nog 

maar weinig had gedaan  was het een 

ongelooflijke kans om een schurk in een 

James Bondfilm te spelen; deuren 

zouden in Hollywood voor hem open 

gaan. Putter Smith was een apart geval 

 

Sean Connery in Diamonds are forever. 

 

Putter Smith en Bruce Glover als de boeven. 
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Hij was helemaal geen acteur. Guy 

Hamilton had hem in een nachtclub bas 

zien spelen in een jazzorkest wen vond 

hem uitermate geschikt om te koppelen 

aan Bruce Glover want ze vormden een 

homopaar die samen moorden 

pleegden. Putter vond het leuk om mee 

te doen, maar het acteren ging hem 

zwaar af.  Zoals later zou blijken 

kwamen teksten moeilijk uit zijn mond 

en bij gevaarlijke actiescenes zweette hij 

peentjes. Maar Bruce stond hem bij in 

die moeilijke momenten en Guy 

Hamilton was geduldig met Putter. Hij 

was niet van plan door te gaan als 

acteur ( hoewel hij nog een keer na 

Diamonds in een paar films te zien 

was).Hij kroop weer achter zijn bas. Hij 

scheen met Thelonius Monk te hebben 

gespeeld. Hij was een beetje een oude 

hippie. Hij zal na Diamonds zijn muziek 

carrière voortzetten en zelfs nog een 

boek schrijven: Improvising handbook 

for double bass. 

DE MAGERE BRUG 

De volgende dag vinden de opnamen 

plaats om en nabij de Magere Burg over 

de Amstel. Zo rond 10 uur kuier ik er op 

mijn gemak naar toe, ik woon op een 

kamer op het Thorbeckeplein. De 

eigenaar van mijn kamer is een man die 

een restaurantje runt net om de de 

hoek op de Herengracht waar misschien 

twintig mensen in kunnen. In de 

middagpauze worden daar Connery en 

andere belangrijke medewerkers van de 

film in gepropt voor een lunch. Als ik bij 

de Magere Burg aankom is het een 

drukte van belang. Er zijn een paar 

honderd mensen op de been om de 

opnamen bij te wonen en er is veel pers. 

Iedereen wil natuurlijk Sean Connery als 

Bond aan het werk zien ,maar de acteur 

is nog niet gearriveerd. Er wordt 

gefluisterd dat der avond daarvoor de 

hoeren van het Esso Motor hotel in de 

rij stonden te wachten om met James 

Bond het bed te delen. Simon van 

Collem is op de brug met regisseur Hank 

Onrust voor het Simonskoop 

programma. Hij spreekt vast een 

inleiding . Hij was ook in het hotel 

tijdens de persconferentie om een 

interviews te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

Regisseur George Sluizer is voor de film 

ingehuurd als location manager en loop 

met ene walkietalkie rond. De scene die 

gedraaid moet worden is Sean Connery 

die de brug oprijdt en ziet dat er een 

oude dame dood uit de Amstel wordt 

opgevist. Bruce en Putter staan als de 

boeven Mr. Wint en Mr. Kidd  aan de 

kade, want zij hebben de moord 

gepleegd. Regisseur Guy Hamilton is al 

met cameraman Ted Moore shots aan 

het bepalen. Bij een Bondfilm wordt 

niets aan het toeval overgelaten; er 

wordt nauwkeurig volgens het 

draaiboek gewerkt. Tijd voor 

 

Simon van Collem met Hank Onrust op de Magere Brug. 
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improvisatie is er nooit. Alle shots  

liggen min of  meer vast. Een paar uren 

later arriveert Sean Connery en wordt 

naar het midden van de brug 

gedirigeerd en dat is een kolossale fout, 

want het publiek dringt op en omringt 

de acteur die geen kant me op kan. Als  

hij ontzet is wordt hij op een klein 

bootje gezet op de Amstel zodat 

niemand meer bij hem kan komen. 

Inmiddels zijn de opnamen gemaakt 

met de dummy die voor het oude 

dametje doorgaat die uit het water 

wordt gevist. De actrice die het oude 

dametje speelt is er ook, maar dat is 

alleen voor een close-up. 

 

 

 

 

 

 

 

En dan moet James Bond aan het werk. 

Hij hoeft alleen maar met een sport 

auto vanaf de kade de brug op te rijden. 

Dat is in een  paar keer gepiept en hij is 

klaar. Dan nog de dialoogscene aan de 

overkant met Bruce en Putter. Ik sta er 

met mijn neus bovenop. De geluidsman 

neemt nog even apart het dialoogje op 

als wild geluid dat er alter onder wordt 

gezet. Ik ontmoet de still-fotograaf   van 

de film, George Whitear die nog aan 

vorige Bondfilms heeft gewerkt en 

gemoedelijk toelaat dat ik ook foto’s 

maak. We gaan trouwens met Bruce en 

Putter naar het Waterlooplein om wat 

extra foto’s te maken die voor de 

publiciteit kunne worden gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop geeft Bruce Glover te kennen 

dat hij graag het Rijks Museum wil 

bezichtigen. Ik breng hem er naar toe en 

hij is verrukt van de Rembrandts.  

`s Avonds ga ik met Bruce en Putter de 

stad in en we belanden op de Walletjes, 

waar een groot deel van de crew zich 

aan het vermaken is. Wat ik me nog 

herinner is een dronken George Whitear 

die naar de hoeren is geweest en lallend 

over de gracht loop met een toiletbril. 

Hij kan niet verklaren hoe hij er aan 

komt , maar hij heeft de grootste lol. 

George ontmoet ik nog een paar keer op 

filmsets. Bij Dracula AD met Christopher 

Lee en Peter Cushing en in 

Tsjechoslowakije bij Operation 

Daybreak. Bruce zegt tegen mij dat ik 

absoluut naar de Pinewood Studio’s 

moet komen voor de opnamen. Hij kan 

me naar binnen loodsen.  

Dat onthoud ik. 

 

Sean Connery in actie op de Magere Brug. 

 

Bruce en Putter op het Waterlooplein. 
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OP DE SET VAN JAMES BOND:  

PINEWOOD STUDIOS  

 

 

 

 

 

 

 

Ik moet dus naar de Pinewood Studio’s 

gaan voor de opnamen. Bruce zal me 

binnenloodsen. Ik heb in al die jaren 

ontdekt dat je het beste bevriend kan 

zijn met een regisseur, acteur of actrice 

van een film om op de set toegang te 

krijgen. Sam Fuller bij Dead Pigeon on 

Beethoven Street en The Big Red One; 

John Wayne bij Brannigan; Don Siegel 

bij Rough Cut; Christopher Lee bij 

Dracula AD en Mark Hamill bij Return of 

the Jedi.Maar Bruce Glover is slechts 

een  bijrol speler .  

Hoe zal dat uitpakken ? 

 

Ik word gebeld door Olga Luijters die 

graag met me mee wil naar Londen. Wie 

of wat is Olga Luijters. Ze zat ook op de 

filmacademie (een klas lager) en ze 

heeft productie gedaan van mij 

eindexamenfilm Surprise Surprise. Ze 

werk als productiedame voor Pim de la 

Parra en Wim Verstappen. Haar man 

Guus Luijters met wie ik de passie voor 

Laurel & Hardy en Jerry Lewis deel is 

opgestapt. Hij ontmoette twee weken 

later Ruth en hij is nog steeds met haar 

getrouwd. Olga-nu Madsen- is meer 

beledigd dan verdrietig en haar woede 

ten opzichte van Guus zal ze nog vele 

jaren etaleren in de Amsterdamse  

grachtengordel. Ik weet hoe lastig ze is 

en ik twijfel of ik haar meeneem, maar 

goed ik stem toe. 

 

 

 

 

 

 

De Pinewood Studio’s liggen een uur 

rijden van Londen vandaan. Ik ben er 

eerder geweest. Vroeger behoorden ze 

aan Joseph Arthur Rank die Britse films 

draaide onder de noemer van Rank, de 

maatschappij die zijn film begon met 

een man die op een gong sloeg. Nu 

wordt er van alles opgenomen, dus ook 

de Bondfilms. 

De eerste avond in Londen zijn we op 

bezoek in de flat van Bruce Glover waar 

we zijn vrouw Betty en zijn zoontje 

Crispin ontmoeten. 

 

 

 

 

 

 

Olga Luijters-Madsen. 

 

Bruce Glover met 

echtgenote Betty en 

zoontje Crispin. 
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Crispin zal jaren later bekender worden 

dan zijn  vader oa door de rol van McFly, 

Michael Fox’s vader in Back tot he 

future. Ook Putter en zijn vrouw zijn van 

de partij. Bruce vertelt enthousiast over 

zijn carrière en Putter speelt bevlogen 

op zijn bas. De volgende dag rijden we 

vroeg met een auto van Eon 

Productions  (de maatschappij van de 

Bondfilms) naar de filmstudio. Ik zie  

Sean Connery met grote stappen de 

kleedkamer betreden, even later 

gevolgd door Jill St.John. Niemand is zo 

vroeg  (8 uur) echt aanspreekbaar.  In de 

studio maak ik kennis met de publicity 

manager Don Morgan  die me 

wantrouwend aankijkt en laat merken 

dat ik als vertegenwoordiger van het 

filmblad SKOOP niet veel te betekenen 

heb. Ik word getolereerd. De Bondfilm is 

een van de duurste en belangrijkste 

films die er gemaakt wordt en er hangt 

een sfeer van ouderwetsheid over heen. 

Ik loop er bij als een typische hippie van 

de jaren zeventig met mijn corduroy 

pak, lang haar en lange baard en dat 

wekt argwaan. Behalve Jill St. John zijn 

er geen jonge vrouwen in de crew, dus 

Olga met haar zwarte jasje en korte rok, 

25 lentes jong,  valt heel erg in de 

smaak. De mannen komen als bijen op 

haar af. 

 

 

 

 

 

Stuntman Bob Simmons kent een heel 

goede hamburgertent in het hartje van 

Londen; of ze meegaat. Sean Connery 

over wie gezegd is dat we absoluut geen 

contact met hem mogen maken buigt 

zich over Olga heen en zegt zacht (met 

een vet Schots accent): “Are you 

enjoying yourself? ” Maar verder doet 

hij geen pogingen haar uit te nodigen. 

Bruce wil ook met haar opstap (en 

meer) ondanks dat zijn vrouw in de 

buurt is. Uiteindelijk zal Olga op de dag 

dat ik niet in de studio ben met 

decorontwerper Ken Adam de lunch in 

het studio restaurant gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De filmopnamen zijn op een platvorm 

waar een stuk van een schip is 

gebouwd. Het komt aan het einde van 

de film voor wanneer Mr. Wint en Mr. 

Kidd willen afrekenen met James Bond 

die met  Tiffany (Jill St.John) van een 

maaltijd geniet. Door niets gehinderd 

maak ik de ene foto na de ander. Zowel 

kleur als zwart-wit. Men heeft geen 

haast.  

 

 

Sean Connery in gesprek met decor 

ontwerper Ken Adam. 
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Het lijkt wel alsof ze maar een paar 

opnamen per dag voor elkaar krijgen. 

Buiten tegen een muur staat een 

verbrande pop die Putter moet 

voorstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putter zal in die scene in brand vliegen 

en hij zal zeker een shot moeten doen 

waarbij zijn armen in brand staan. 

Putter heeft het daar nu al moeilijk mee; 

meer dan met de dialogen die hij moet 

zeggen. Na dat shot met Putter zal de 

rest worden gedaan door George Leech, 

die zowel acteur is als stuntman. Hij zal 

een kostuum en masker krijgen waarbij 

hij helemaal in brand vliegt en 

overboord springt. 

 

 

 

 

 

 

 

Er gebeurde nog iets opmerkelijks. Er 

werd een eenvoudige shot gemaakt met 

Putter Smith die in stewards kostuum 

een  wagentje met champagne en 

oesters het dek oprijdt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat lighting cameraman Ted Moore 

het shot had goedgekeurd ging hij op 

een sofa een dutje doen en liet de 

opname over aan zijn camera operator. 

Ik keek verbaasd toe, maar er was 

niemand die Moore tot de orde riep. Hij 

kon zich dit blijkbaar permitteren, maar 

ik was er van overtuigd dat als het een 

opname met Sean Connery was geweest 

hij dit niet geflikt had.  

Tijdens het repeteren van een scene 

tussen Bruce en Sean Connery raakt 

Connery geïrriteerd en de set wordt 

ontruimd. 

 

 

 

 

 

 

De verbrande dummy van Putter Smith. 

 
Stuntman George Leech zal het 

masker van Putter Smith dragen als 

hij in brand gestoken wordt. 
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Iedereen die geen functie heeft moet 

het platvorm af. In de middagpauze 

ontmoet ik een oude komiek Leonard 

Barr die een klein rolletje in Diamonds 

heeft. Hij vertelt me dat hij een neef van 

Dean Martin is en soms in diens tv show 

meedoet. Maar volgens de regels van 

het vak ,mag hij niet zomaar elk 

moment met Martin spreken. Hij is 

maar een onbelangrijke medewerker 

aan de show. Ik verneem dat in een 

ander studio complex  Shirley MacLaine 

een scene opneemt voor haar tv 

filmserie Shirley’s world. Olga en ik 

kijken als enige toe hoe Shirley alleen 

met een cameraman in een lege studio 

tegen een achtergrond in allerlei 

standen gaart staan met een 

fotocamera voor de titelscene van haar 

serie. Zo’n opname neemt alle glamour 

weg van het filmvak. 

Mijn brutaalste foto die maak is 

misschien wel het moment dat Sean 

Connery in een stoel een bundel 

bankbiljetten krijgt en die gaat tellen. 

Connery’s salaris was bestemd voor het 

kinderfonds, maar klaarblijkelijk krijgt hij 

toch wat extra’s toegeschoven. 

 

 

 

 

 

 

 

Ik denk dat dit het moment is geweest 

dat ik –via Bruce- te horen krijg dat ik 

maar eens een dagje niet moet komen. 

Olga natuurlijk wel. Ze wordt zelfs door 

een persfotograaf nog uitgenodigd om 

een paar foto’s te schieten bij de 

Theems voor een tabloid blad. Ik ben 

daar bij, maar we  kunnen de dagen 

daarop nooit meer de foto terugvinden 

in het blad. 

Op de vierde draaidag, mijn rustdag dus, 

gaat Olga opnieuw met Bruce mee naar 

de Pinewood Studio’s waar de grote 

finale voor Mr. Wint en Mr.Kidd plaats 

vindt. Ik breng die dag in de City door in 

een bioscoop en hoor ’s avonds hoe het 

verlopen is. Eerst werd Putter in brand 

gestoken- zijn armen dus- en snel 

geblust. Daarna werd George Leech in 

een speciaal pak helemaal verbrand, 

maar met zijn armen en handen, die 

lange handschoenen hadden tegen  het 

vuur,  ging iets mis. De hete olie die 

gebruikt werd om het vuur snel te 

verspreiden liep  in de handschoenen en 

George liep dus brandwonden op.  Ik 

was er graag bij geweest, maar  het 

heeft niet zo mogen  zijn.   

Diamonds are forever  is de eerste   

Bondfilm die geen groot succes is. Men 

vindt hem te lang en langdradig. Charles 

Gray is geen interessante Blofeld (na 

Donald Pleasence en Telly Savalas)  en 

Sean Connery speelt  007 op de 

automatische piloot.  Broccoli en 

Saltzman hebben met de keus van 

George Lazenby geleerd niet meer te 

zoeken naar een vervanger van Sean 

Connery, maar naar iets heel anders. 

Hun volgende film Live and let die  heeft  
 

Je ziet het niet maar een glimlachende 

Sean Connery zit hier een grote 

hoeveelheid geld te tellen. 
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Roger Moore als Bond. Deze charmante 

acteur heeft furore gemaakt op tv als de 

Saint. Voor de fans  van Connery kan 

niemand de Schot vervangen, maar hele 

generaties nieuwe kijkers omarmen 

Roger Moore als de enige, echte James 

Bond. Hij heeft een lange looptijd.   

NABESCHOUWING     

Ik ben me er altijd van bewust geweest 

dat ik iets bijzonders had meegemaakt 

met mijn bezoek aan de filmset van 

Diamonds are forever. Vooral het feit 

dat ik zoveel foto´s heb kunnen 

schieten. Dat zou tegenwoordig niet 

meer kunnen. Alles is beschermd  en 

vreemde vogels kunnen niet zomaar 

over zelf gemaakte foto´s  van een 

Bondfilm beschikken. Ik zou trouwens 

toch nog een keer een Bondset 

bezoeken. In 1974maakte Roger Moore 

zijn tweede Bondfilm The Man with the 

Golden Gun met Christopher  Lee als zijn 

gevaarlijke tegenstander Scaramanga, 

de man met niet alleen een gouden 

pistool ,maar ook drie tepels. 

De Nederlandse pers werd uitgenodigd 

om een dagje naar Pinewood te komen 

om een opname bij te wonen. Ik werkte 

toen voor Het Parool en was dus ook 

van de partij. In de studio konden we 

een opname bijwonen waarbij Roger 

Moore op een bed aan het rommelen 

was met de mooie Zweedse Maud 

Adams. Natuurlijk mochten er geen 

foto´s worden gemaakt. Na de opname 

kwam Moore opgewekt met de 

Nederlandse journalisten praten, 

ongeveer vijf minuten, maar hij had niet 

veel te vertellen. Voor een betere 

conversatie was Christopher Lee voor de 

lunch uitgenodigd en ik werd heel 

hartelijk door hem begroet met 

“Waarom heb je niet gebeld dat je zou 

komen.” Ik antwoordde dat het bezoek 

nogal onverwachts was. Christopher 

verkondigde aan tafel dat Thys hem  

naar Nederland had laten overkomen 

voor een lezing op de Universiteit van 

Amsterdam. Ik liet dat maar zo ,maar 

het was natuurlijk de Kunstacademie 

waar ik leraar film was en waar we in 

1971 een avond verzorgden. Ik had hem 

nog nooit zo opgewekt gezien. In het 

verleden was hij altijd somber en 

kritisch over zijn filmcarrière met al die 

goedkope horrorfilms. Nu greep hij zijn 

kans met een hoofdrol naast Roger 

Moore die hij al heel lang kende. Deze 

film was zijn ticket naar Hollywood voor 

beter werk. 

TWEEDE COMEBACK 

Sean Connery had altijd beweerd dat hij 

genoeg had van het spelen van James 

Bond. Producent Kevin McClory bezat 

nog altijd de rechten van het boek 

Thunderball van Ian Fleming. Toen dat in 

1964 werd verfilmd was hij een 

toegevoegde producent aan de film. 

Maar jaren lang dacht hij er over na om 

dit boek gewoon weg zelf nog een keer 

te verfilmen, maar dan zonder Eon en 

daar konden ze niets aan doen. Een 

voorwaarde voor succes was wel dat 

Sean Connery weer in de huid kroop van 

007 en die wilde dat in 1983 wel doen. 

De Schot was toen 54 en dat was te 

zien. Maar voor veel geld en 

waarschijnlijk een percentage van de 

winst was Sean Connery over te halen 
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om in Never say never again  terug te 

keren als Bond. In dat jaar kwam er 

geen Bondfilm uit. In 1983  was er 

Octopussy geweest en in 1985 zou A 

view to a kill uitkomen. Men was niet 

erg blij -op zijn zachtst gezegd bij Eon - 

over een Bondfilm met Connery buiten 

hen om. Roger Moore en Sean Connery 

gingen dus met elkaar in competitie. 

Omdat Connery veel belangen had in de 

nieuwe film deed hij heel veel aan 

publiciteit, maar hij kon niet 

verhinderen dat Never say never again 

(de titel was een verwijzing naar de 

uitspraken van Connery dat hij nooit 

meer Bond zou spelen) een matige, 

tamme film werd die de fantasie en 

humor van de echte Bondfilms miste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar ja, hij bracht toch geld op want 

Sean Connery zat er nu eenmaal in. De 

film werd ook door United Artists 

uitgebracht en Broccoli kon niet 

verhinderen dat toen er een videomarkt 

ontstond deze Bond film keurig met 

dezelfde soort cover tussen de andere 

films werd verkocht. Maar het was nu 

echt de laatste keer dat Sean Connery 

als James Bond te zien was hoewel er 

heel lang nog geruchten waren dat hij 

toch weer zou terugkeren. Voor nog 

meer geld. 

 

 

  

MEER FOTO’S VAN THYS OP DE SET VAN DIAMONDS ARE FOREVER 

 

Regisseur Guy Hamilton geeft Bruce Glover instructies met het wijn schenken 

voor Sean Connery. 
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FOTO’S VAN THYS VAN OLGA MADSEN MET DE BOND BOEVEN 
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door Thomas Leeflang 
 

 

 

 

 

 

Cineac. Met de samentrekking van het 

Franse 'cinéma' en 'actualité' hadden 

Amsterdammers geen moeite. Het 'bekte' 

meteen goed. Meer moeite hadden ze 

met de uitspraak van Café de la Paix aan 

de Reguliersbreestraat. Op die plek werd 

eind 1933 begonnen met de bouw van 

Cineac. Half-oktober 1934 kon het 

publiek er in, na er eerst aan de overkant 

vanaf de stoep van Tuschinski vol 

bewondering naar te hebben staan 

kijken. Bouwkundig-ingenieur Johannes 

(Jan) Duiker schonk de stad een grijs-

blauwe futuristische bioscoop, 

opgetrokken uit staal en glas. Zo op het 

eerste gezicht tenminste, achter het 

stalen skelet stond en staat een degelijke 

spouwmuur. Een heel contrast met de 

Art Deco-elegantie van Tuschinski.  

   Een bijna science-fiction-achtig 

gebouw met een modern rond metalen 

kassahokje te midden van negentiende- 

 

eeuwse gevels.  Nog vóór de bezoeker 

z'n hand kon uitsteken naar de zaaldeur 

links in de kleine hal of de deur naar het 

balkon rechts, opende die waarachtig 

vanzelf. Eenmaal binnen bleek dat de 

door bioscopen geadopteerde 

schouwburginrichting hier totaal 

ontbrak.  

   Cineac ontwaakte vroeg. 's Morgens 

om tien uur startten de projectoren en die 

bleven doordraaien tot middernacht. 

Iedereen kon er op elk moment in, er 

was vijftien uur aan één stuk beeld en 

geluid. Om de vijftig minuten begon het 

programma opnieuw en verscheen er aan 

 

CINEAC – EEN REIS OM DE 

WERELD IN VIJFTIG MINUTEN 
  

 

Cineac Reguliersbreestraat met een rij 

bezoekers tot aan de Amstel. 
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de rechterkant naast het doek, op een 

apart klein scherm, de mededeling: 

'Heeft U het gehele programma gezien, 

staat dan Uw plaats af aan anderen'. Het 

was er dus een komen en gaan, niemand 

had moeite een stoel of de uitgang te 

vinden, de zaalverlichting bleef zwak 

branden.  

 

 

 

 

 

Echt donker was het nooit in Cineac.  

   Jan Duiker richtte, in vergelijking met 

wat in de jaren dertig in het 

bioscoopbedrijf usance was, Cineac 

bewust 'kaal' in. De binnenwanden van 

de zaal werden naadloos bespoten met 

het in 1934 revolutionaire brandvrije 

Limpet-asbest, dat bovendien geluid- en 

warmte isolerend was. Cineac had ook 

een volmaakte akoestiek. In het 

'brandpunt' van de schelpvormige zaal 

stond achter het doek een grote 

hoornluidspreker. Dat leverde een 

perfecte geluidskwaliteit op, die des te 

meer opviel omdat de journaals en de 

documentaires een Nederlandse 

commentaarstem hadden. In Cineac 

werd, meer dan in andere bioscopen, 

meer geluisterd dan dat er ondertitels 

werden gelezen.  

   Dat in de jaren dertig niet alle 

filmkopieën een perfecte geluidsband 

hadden, merkte ook Duiker. Bij 

oplevering van Cineac publiceerde hij er 

een artikel over dat hij besloot met: 'Men 

kan betreuren dat niet alle geluidsstroken 

langs de filmband uitblinken in 

ongereptheid. Dit is echter geen 

akoestische kwestie meer, waarvoor de 

zaal verantwoordelijk kan worden 

gesteld.' 

 

De filmcabine, het technisch hart van 

Cineac, situeerde Duiker aan de 

buitenzijde van het gebouw achter een 

glaswand. Het publiek kon vanaf de 

straat de witgejaste operateurs bezig zien 

met de bediening van twee 

indrukwekkende Philips-35mm-

projectoren en het handmatig terug 

wikkelen van filmspoelen. Een gedurfd 

concept omdat juist die bedrijfsruimte in 

bioscopen goed werd en wordt 

weggestopt. Niet iedereen zag het nut 

van zo'n 'inkijk-cabine', niet iedereen zag 

er een origineel staaltje van geïntegreerd 

ontwerpen in, een knappe oplossing om 

een hoekgevel 'grandeur' te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfs vanuit vakkringen plaatste men er 

kanttekeningen bij. Duikers collega A.J. 

van der Steur had het over 'de nieuws- en 

amusementsautomaat die Cineac heet' en 

begreep niet waarom Duiker de Cineac-

cabine naar de straat toe open had 

geplaatst. In het Weekblad Architectura 

van 9 maart 1935 schreef hij: 'Wat is er 
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eigenlijk aan die projectiekamer te zien? 

Het zal mij benieuwen hoe lang het duurt 

eer er gordijntjes voor de ramen hangen.'  

   De Cineac-cabine is tot de laatste dag 

van het bestaan van de bioscoop open 

gebleven.  

   Van der Steur is in zijn artikel niet 

vriendelijk voor de op dat moment al 

overleden Jan Duiker. In 1935 vond hij 

het pand er vanbuiten uitzien als een 

grijze ijzeren doos met een paar gaten er 

in en een reusachtig 'droogrek' er 

bovenop: 'Als we Cineac nog eens 

aanzien dan zien we dat het gebouw zelf 

eigenlijk maar de helft is, dat er nog iets 

bovenop staat: een reusachtig staketsel 

van ijzerconstructie, schuin over het 

gebouw heen, met front naar het 

Muntplein. Een geweldige lichtreclame 

met in neonletters Cineac. Een klein 

mannetje dat aandacht wil trekken in een 

menigte: hij moet een bord op een staak 

omhoogsteken wil hij gezien worden te 

midden van omstanders, die een kop 

groter zijn dan hij.' 

 

HANDELSBLAD 

Het Handelsblad sloot een overeenkomst 

met de Britse in Parijs wonende en 

werkende casino-exploitant en Cineac-

directeur Reginald Ford. De bioscoop als 

'nieuwsblad' zou wel eens een sterke 

concurrent kunnen gaan worden voor 

kranten. Als het er naar uitziet dat 'de 

vijand' niet is te verslaan, is het beter er 

aansluiting bij te zoeken.  

   Dat deed het Handelsblad.  

   Eind oktober 1934 verklaarde de 

hoofdredactie: 'De krant krijgt een stem. 

Het Handelsblad is een onderneming die 

haar tijd begrijpt en is altijd onder de 

eersten geweest om van allen technische 

vooruitgang ten bate van harer lezers te 

profiteren. Wij moeten nieuw zijn met 

het nieuwe!' Het blad was trots op 'de 

bewegende, sprekende en zingende krant 

die Cineac heet'. Elke voorstelling in 

Cineac begon met een energieke 

introductie van een snel draaiende 

drukpers waaruit exemplaren van het 

Handelsblad rolden.  

   Het Nederlandse Cineac-concern, dat 

vóór de doorbraak van televisie behalve 

in Amsterdam Cineacs exploiteerde in 

Den Haag en Rotterdam, bleef 

oorspronkelijk onderdeel van de Franse 

firma die Cineacs ('Les Sales 

d'Actualité') had in Parijs (zeven stuks), 

Marseille (twee) en Toulouse, Lille, 

Nice, Brussel, Antwerpen, Luik en 

Athene. Reginald Ford bleef tot zijn 

overlijden in maart 1939 eigenaar van. 

Eind 1939 heeft dr. Max Winkler in 

opdracht van Goebbels in het bezette 

Frankrijk de Cineacs 'overgenomen' van 

de weduwe van Reginald Ford, 

Germaine (die later trouwde met 

architect De Maria). Na de oorlog zijn 

mevrouw De Maria en haar echtgenoot 

nog tot in de jaren tachtig de 

voornaamste aandeelhouders van de 

Nederlandse Cineacs gebleven.  

   Abraham Gelder, de joodse 

bedrijfsdirecteur van Cineac-

Reguliersbreestraat en Cineac-Damrak 

(waarover verderop meer), werd op 29 

mei 1940 door de nieuwe 

bewindvoerder, de naziorganisatie 

Continental Film in Parijs, ontslagen. De 

'Arische' bedrijfsleiders J.C.O. van Til en 

Cor J. Blad konden blijven, evenals het 

personeel, mits men zich onder overleg 

van een 'niet-jood-verklaring' liet 

inschrijven bij het Filmgilde van de 
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Nederlands(ch)e Kultuurkamer. Gelder, 

Van Til en Blad zijn inmiddels 

overleden.  

   Tijdens de bezetting draaiden in 

Cineac wekelijks de meer dan 

Duitsgezinde bioscoopjournaals van 

Polygoon/Profilti en de UFA 

Wochenschau. Leni Riefenstahls 

Olympia over de Olympische Spelen van 

1936 in Berlijn werd tijdens de oorlog in 

afleveringen in Cineac vertoond, samen 

met 'voorlichtingsfilms' van de NSB, de 

Jeugdstorm en de Arbeidsdienst (zie 

hoofdstuk 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het decennium volgend op de 

bevrijding fungeerde Cineac min of meer 

als het spreekgestoelte van het koninklijk 

huis en als 'premièretheaters' voor door 

prins Bernhard gemaakte familie- en 

natuurfilms.  

   Het Cineac-publiek zag in juni 1939 

hoe prinses Beatrix leerde lopen in het 

park rond Paleis Soestdijk. Jubileum- en 

huwelijksreportages van de Oranjes 

werden er weken, soms maanden 

geprolongeerd. De reportage (in kleur, 

dat toen nog speciaal werd vermeld) 

over de zilveren bruiloft van Juliana en 

Bernhard zorgde er in 1962 voor dat 

Cineac-Reguliersbreestraat ruim een 

maand vol zat. Ook internationaal 

erkende en gehonoreerde sportprestaties 

van vaderlandse atleten werden breed 

uitgemeten in Cineac en zorgden voor 

lange rijen aan de kassa.  

 

Cineac-Reguliersbreestraat probeerde 

van meet af aan het technisch-

innoverende karakter te benadrukken. In 

een advertentie in het openingsjaar stond 

bijvoorbeeld dat voor het eerst in de 

geschiedenis 'een door televisie 

overgebracht verslag' zou worden 

vertoond. Het ging dan bijvoorbeeld om 

een draadloos overgeseinde 

filmreportage van de aankomst van de 

winnaars van de Londen-Melbourne-

race. Er draaide gewoon een film door 

de Cineac-projector, met televisie had 

het op de keper beschouwd niets te 

maken maar het publiek was onder de 

indruk.  

   Een andere stunt vormde vier korte 

Engelse 3D-films die er van maart tot en 

met juni 1952 draaiden. Hoogtepunt 

waren de shots in de Londense 

dierentuin, waarbij giraffen voor 

hilariteit zorgden door nieuwsgierig hun 

kop de zaal in te steken om aan de 

hoofden van de kijkers te knabbelen. Een 

school vissen maakte zich los van het 

filmdoek en zwom onverstoorbaar 

richting balcon. Het Cineac-3D-
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programma rechtvaardigde wekenlange 

prolongatie.  

   Cineac-Reguliersbreestraat. Het was er 

's zomers lekker koel maar 's winters zat 

het publiek er vaak te blauwbekken. 

Bedrijfsleider Brink, een treurig kijkende 

magere man, reageerde op klachten 

steeds met het ontregelende: 'Ja, als wij 

de verwarming hoger zetten, daalt de 

temperatuur. Wij vinden het ook vreemd, 

er wordt naar gekeken.' De 

volautomatische oliestookinrichting was 

geleverd en geïnstalleerd door Nijkerk in 

Amsterdam. Die firma maakte breeduit 

reclame met de in de kelder van Cineac 

neergezette Quiet-May-oliebrander: 

'Zonder enige bediening zorgt deze 

installatie er voor, dat het gehele gebouw 

van Cineac voortdurend en onder alle 

omstandigheden op de gewenste 

temperatuur wordt gehouden.'  

   Maar niet heus.  

   Beter functioneerden de elektrische 

verwarmingsbuizen onder de luifel in de 

Regulierssteeg aan de zijkant van 

Cineac, die de wachtenden 's winters 'op 

temperatuur' hielden. De service werd 

gewaardeerd, zelden was in de rij staan 

zo plezierig. De Cineac-dienstverlening 

ging nog verder. De directie verklaarde 

bij de opening: 'Wat lag er meer voor de 

hand dan in ons fietsenlandje een gratis 

fietsenstalling beschikbaar te stellen. 

Geen angsten voor gestolen fietsplaatjes, 

geen zorgen voor bederven van mooie 

nieuw-glimmende karretjes. Kom gerust 

met de fiets naar Cineac: er wordt voor 

gezorgd. Zolang er tenminste plaats is.' 

En: 'Zijt U bij ons binnengegaan en is 

het intusschen begonnen te regenen, zoo 

kunt U van ons een parapluie te leen 

krijgen, wanneer U ons slechts een 

visitekaartje of een aan U gerichte brief 

kunt tonen.'  

   Kom daar eens om bij een Pathé-

bioscoop met veertien zalen.  

 

Desondanks liet het publiek uiteindelijk 

'de korte bioscoop' (het 

tegenovergestelde van 'de lange 

bioscoop' waar hoofdfilms draaiden) 

links liggen. Specialiteiten van het huis 

waren actualiteit, educatie en amusement 

en die werden via de tv gratis 

thuisbezorgd. Het Cineac-concept van 

nieuwsbrenger, van 'venster op de 

wereld', had z'n tijd gehad. De oud-

voorzitter van de Filmliga Henrik 

Scholte bleek bij de opening van Cineac 

over een vooruitziende blik te 

beschikken. In de met opgetogen 

felicitatiestukken gevulde Cineac-

introductiebrochure maakte hij een rake 

opmerking over de toekomst van de 

nieuwsbioscoop: 'Zolang de televisie niet 

geperfectioneerd is, zal zij het meest 

directe en suggestiefste 

communicatiemiddel zijn dat de wereld 

kent.'  

   Na 1967 werden er 's avonds geen 

actualiteiten meer in Cineac vertoond 

maar speelfilms. In het begin van de 

jaren negentig is Cineac-

Reguliersbreestraat verworden tot een 

verloederde 'Riks-bioscoop'. MGM 

Cinemas, dan eigenaar, probeerde 

tevergeefs publiek te trekken met uit 

gerouleerde topfilms tegen de spotprijs 

van tweeëneenhalve piek. 

Woensdagavond 12 april 1995 liep er de 

voor Cineac branchevreemde film When 

a Man Loves a Women. Daarmee was 

het gedaan met de eens zo geavanceerde 

nieuwsbioscoop. 

 



22 
 

Een jaar eerder werd Cineac al door 

MGM verkocht aan Maup Caransa-

senior, mr. Rembrandtplein himself. 

Kort daarna sloot Caransa een contract 

met zakenman Robert Earle van de 

Amerikaanse restaurantketen Planet 

Hollywood waarvan de 'zware 

filmjongens' Arnold Schwarzenegger, 

Sylvester Stallone en Bruce Willis mede-

eigenaars waren. In Cineac startte op 11 

november 1996 een 'filmrestaurant' waar 

geen daglicht doordrong en dat ruim met 

'cinema-memorabilia' was gedecoreerd. 

Een mallotig interieur maar de gevel 

ontsnapte als Rijksmonument aan de 

'opleukdrift' van de Amerikaanse 

horecaondernemers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1999 ging Planet Hollywood, zoals 

was te verwachten, failliet.  Begin 2007 

trok Thijs Verwest, alias dj Tiësto, 

Cineac in. Zijn investeerders staken 

eerder geld in 'uitgaansgelegenheden' als 

The Mansion en Opium. Op 7 juni 2007 

opende Cineac als Aziatisch restaurant. 

Arme Jan Duiker.  

   Binnen was de in 1934 door Jan Luhlf 

nog subtiel verlopend-blauw 

geschilderde koepel in glimmende 

goudverf gezet. Daarop werden tot 

overmaat van ramp rode 'spotlights' 

gericht. Maaike Bos van Nieuw 

Amsterdams Peil ('Krant voor 

nieuwsgierige Amsterdammers') 

omschreef het interieur trefzeker: 'Een 

haremsfeer met flinke dosis Moulin 

Rouge.' Het schijnt het lot van Cineac te 

zijn dat het telkens een andere 

bestemmingen krijgt. Wat die zal zijn bij 

verschijning van dit boek, is niet te 

voorspellen. Vlak voor de laatste 

correctiesessie van de drukproef ben ik 

nog even gaan kijken. Cineac was leeg 

en weer te huur.  

We gaan, met uw permissie, opnieuw 

terug naar de eerste helft van de 

twintigste eeuw. Op donderdag 17 maart 

1938 opende een tweede 

actualiteitenbioscoop in de hoofdstad: 

Cineac-Damrak, tegenover Berlage's 

beurs. De geschiedenis ervan begon in 

1911. Een kleine bioscoop met tachtig 

plaatsen en de voor zo'n onderneming 

merkwaardige naam De Witte, 

verwelkomde op 16 september 's 

middags om twee uur de eerste 

bezoekers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planet Hollywood in de Cineac- 

Reguliersbreestraat. 

 

Cineac- Damrak in 1959. 
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De twee directeuren, Gerardus H. van 

Royen en A.J. Povel, die de 

aangrenzende Winkel van Sinkel 

beheerde, waren tijdens een inspirerend 

bezoek aan Parijse aangestoken door 

l'amour du cinéma en wilden nog maar 

één ding: in Amsterdam ook zoiets 

beginnen. Ze deden het, de 

neringdoenden, het werd inderdaad niet 

meer dan 'zoiets'. Kennelijk had het duo 

de bioscopen in de Lichtstad alleen in 

het donker betreden. Aan hun 

Amsterdamse bioscoop ontbrak elke 

versiering, het was een langwerpig hok 

met een wit doek en rechte rijen houten 

stoelen.  

   Kraak noch smaak aan.  

   In De Wereld van 16 februari 1912 

noemde Simon Stokvis De Witte 'een 

bijzonder ongezellige, van elk streven 

naar versiering verstoken pijpenla.' De 

kersverse exploitanten trokken zich de 

kritiek aan. Een jaar na de opening 

ontwierp architect J.A. van Straaten een 

zesmaal grotere en luxere bioscoop met 

vierhonderdvijftig plaatsen in de zaal en 

honderdvijftig op het balkon. Behalve de 

hoofdingang aan het Damrak was er nu 

ook een ingang met kassa aan de 

Nieuwendijk. De feestelijke heropening 

vond plaats op 16 november 1912.  

   Op 30 augustus 1929 kondigde De 

Witte aan voortaan alleen nog 

geluidsfilms te zullen vertonen. 

Overeenkomstig de nieuwe status heete 

de bioscoop nu Capitol, naar Jupiters 

tempel. Capitol etaleerde zichzelf 

meteen als 'het theater der grote reprises'. 

In Ons Amsterdam van maart 1997 

kwam Bernadina van Royen-Fontaine, 

weduwe van Wim van Royen aan het 

woord over de Witte Bioscoop van haar 

schoonvader: 'Allerlei spannende films 

zag je daar: Maciste, de schrik der 

bandieten bijvoorbeeld en Het geroofde 

gravenkind.'  

   Na een brand in 1936 nam 

bovengenoemde Reginald Ford de 

exploitaie over. Op het Damrak verrees 

een tweede Cineac met ruim 

zevenhonderd plaatsen, ontworpen door 

H. van Vreeswijk. Een moderne 

bioscoop met een glazen front, een 

zelfbewust pand een wereldstad waardig. 

Vreeswijk keek, voor hij aan de opdracht 

begon, goed naar de 'architectures de 

cinémas' in Parijs. En dan vooral naar 

Cinéma Le Paris aan de Champs Elysées 

van zijn collega Maurice Gridaine en de 

'Lichtspielhausarchitektur' in Berlijn, 

zoals die van de Lichtburg Kino van 

Rudolf Fränkel.  

   Zeventig jaar na dato heeft wat er over 

is van Vreeswijks Cineac-Damrak-gevel 

nog steeds allure. De bioscoop was in 

1938 een aanwinst voor de stad. Net als 

Cineac-Reguliersbreestraat werden de 

huisstijlkleuren grijs en blauw. Links en 

rechts in de diepe hal waren in vitrines 

recente Handelsblad-pagina's en 

nieuwsfoto's te bekijken, in de zaal werd 

blauw neonlicht als verlichting 

toegepast. Drie jaar na de opening bleek 

dat Amsterdam toch te klein was voor 

twee actualiteitenbioscopen. Vanaf 16 

november 1941 ging Cineac-Damrak 

door als gewone bioscoop.  

 

Drie decennia is Cineac-Damrak een 

belangrijk premièretheater gebleven met 

zeven voorstellingen per dag. Het 

systeem van doorlopende voorstellingen 

werd aangehouden, de aanvangstijden 

waren standaard, er werd niet van 
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afgeweken: 09.30 uur, 11.30 uur, 13.30 

uur, 15.30 uur, 17.30 uur, 19.30 uur en 

21.30 uur. Niet iedere speelfilm paste in 

zo'n krappe dienstregeling, soms waren 

ze eenvoudig te lang. Aangevuld met 

'bijwerk' (binnen- en buitenlandse 

journaals, trailer en tekenfilm) en een 

kwartier reclamedia's mochten 

hoofdfilms in Cineac-Damrak de 

anderhalfuur niet overschrijden.  

   De 'time table' moest hoe dan ook 

worden aangehouden.  

   Wie er een film had gezien, zag 

meestal een gecoupeerde versie. Of een 

volledige maar dan geprojecteerd met 

een frequentie van zesentwintig beeldjes 

per seconde in plaats van de 

gebruikelijke vierentwintig. Ernest 

Beneder, destijds hoofd-publiciteit van 

Columbia Pictures en Warner Bros., 

weet het na jaren nog goed: 'Voor 

Cineac-Damrak werden te lange films op 

twee manieren ingekort. Methode één 

was die van de versnelde projectie. Flip 

Bloemendaal, die het commentaar sprak 

bij het journaal, klonk dan als een 

gepresseerde mevrouw. De klassieke 

renscène op het vliegveld in Bullit met 

Steve McQueen kreeg in Cineac-Damrak 

een Comedy Caper-achtig karakter.'  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemand die zich er iets van aantrok, de 

filmdistributeurs niet en de Cineac-

directie ook niet. De tweede manier 

waarop filmprogramma's op maat 

werden gemaakt was er gewoon scènes 

uitknippen. Bonnie and Clyde onderging 

dat lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneder: 'Een filmcriticus had de film 

eerder in Parijs gezien en miste bij een 

voorstelling in Cineac-Damrak stukken. 

Hij dreigde er over te zullen publiceren. 

Waarna ik, samen met de operateur, in 

het holst van de nacht de coupures weer 

heb moeten terugzetten. Ze hebben toen 

drastisch in de journaals en het bijwerk 

gesneden en de projectoren ook nog eens 

sneller laten lopen.'  

 

In de jaren zeventig ontkwam ook 

Cineac-Damrak niet aan de malaise, de 

 

Steve McQueen in Bullit. 
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bioscoop ging meedoen aan de 

inbouwmanie: meer zalen en zaaltjes in 

één pand. Op 23 januari 1975 opende 

Cineac 2 met negenennegentig stoelen, 

Cineac-Damrak telde nu in totaal ruim 

achthonderd plaatsen. Veel geholpen 

heeft het niet, op 6 juli 1983 sloot 

Cineac-Damrak. Sinds november 1984 is 

de statige bioscoop een speelhal die het 

als toeristische attractie goed doet. De 

grote rode pijl met daarin de neonletters 

CINEAC die decennialang haaks op de 

ingang stond, is pas onlangs verwijderd.  

   Vijfentwintig jaar geleden werd het 

Cineac-tijdperk afgesloten. In de jaren 

dertig was de introductie in Europa van 

actualiteitenbioscopen een 

vooruitstrevend en succesrijk concept. 

Drie decennia later maakte de televisie, 

zoals Henrik Scholte in 1934 al voorzag, 

dat soort bioscopen achterhaald en 

overbodig. Heel wat mensen, en niet 

alleen Amsterdammers, bewaren goede 

herinneringen aan Cineac-

Reguliersbreestraat. Bekende auteurs 

schreven in hun mémoires met warmte 

over hun bezoeken aan die bijzondere 

bioscoop. Zoals Henk Hofland, die er in 

de oorlog met zijn vader heenging.  

   Breng het gesprek op Cineac en ook 

'gewone' landgenoten vertellen er 

enthousiast over. Er is genoten van het 

Nederlands- en wereldnieuws, van de 

reportages uit Indonesië in De wordende 

wereld; van de eerste stapjes en 

fietstochtjes van de prinsesjes op en rond 

Soestdijk. En niet te vergeten van de 

tekenfilms van Mr. Magoo en Tom & 

Jerry. Ze gingen elke week en bleven 

voor vier dubbeltjes ander halfuur zitten 

om stiekem alles nóg een keer te kunnen 

zien.  

   Dat kon, in de Cineac.  

   Ik was er zelf bij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cineac- Damrak nu: een casino. 

 

 

Cineac- Reguliersbreestraat nu: 

een casino. 
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EEN EIGEN BLAD:    

Door Jan Meng 

 
 

 

 

 

 

 

Voor mij ligt Rossistant , een 

tijdschrift omtrent woord en 

beeldkunsten, nummer 1. Met 

veel liefde gemaakt; en met 

weinig geld. Het eigen 

tijdschrift. Al jaren zie ik ze aan 

mij voorbijtrekken, de 

bevlogenen. Meestal met een 

ideaal: Het eigen tijdschrift.  

 

 

 

 

 

Natuurlijk bedoel ik niet de 

glossy boys die alleen maar geld 

willen, maar de gedrevenen, die 

vanuit een droom zich in de 

schulden steken om een 

tijdschrift te maken. 

Ooit was ik daar een van. Het 

begon eind jaren zestig. 

Filmjournalist Fred van Doorn en 

ik mopperden regelmatig over 

de filmbladen Skoop en Skrien. 

Wij wilden een blad maken met 

echte liefde voor film. We 

noemden het Film Fan. Onze 

grote voorbeelden waren de  

 

 

eerste nummers van Andy 

Warhol’s Interview. “Dat kunnen 

we ook “ zei Fred. 

 

 

 

 

Een paar maanden later was de 

redactie rond: Ab van  Ieperen, 

Thys Ockersen, Peter van 

Bueren, Fred van doorn, Ron 

Kaal en ik. Iedereen werkte 

gratis mee: het droomblad 

moest er komen. Als vormgever 

kwam Frans Evenhuis. Over 

geld werd niet gesproken. We 

deden het allemaal gratis; uit 

liefde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiterst links Jan Meng 

 met een Film Fan in  

de Engelse 

TV gids Radio Times. 
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1 GEORGE  CLAYTON  JOHNSON 

(Cheyenne, Wyoming, 29-7-1929---25-12-

2015,North Hills,Ca) 

 

 

 

 

 

 

 

Scenarioschrijver van de eerste Star Trek 

afleveringen  1961 en 1962 en hij schreef 

het originele verhaal van Ocean’s Eleven in 

1960. De film over een Casinoroof door 

Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis in 

Las Vegas. Hij zou voornamelijk voor de tv 

blijven schrijven, maar bedacht ook de 

roman Logan’s Run wat een film met 

Michael York werd en later een tv serie. De 

drie Ocean films van George Clooney waren 

alleen op zijn karakters gebaseerd. George 

was een vrije geest die tot op hoge leeftijd 

marihuana rookte en een voorvechter was 

voor de legalisatie daarvan. Hij was ook de 

ontwerper van de stripboeken Deepest  

Dimension Terror Anthology (samen met Jay 

allen Sanford.) George was altijd een 

overtuigd hippie die de filosofie had: “Ik ben 

een vrij mens; ik loop niet aan een leidraad. 

Ik hoef niet te glimlachen als ik niet wil. Dat 

geeft me een heleboel perverse trots. Ik ben 

iemand die kan stoppen met wat ik nu doe. 

Ik kan morgen naar Ceylon gaan en tussen 

de vissers leven. Ik ben erg trots op het feit 

dat ik onafhankelijk ben. George Clayton 

stierf ten gevolge van blaas- en prostaat 

kanker. 
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2 HASKELL  WEXLER  

(Chicago, 6-2-1922---27-12-2015, Santa 

Monica) 

 

 

 

 

 

 

Prominent cameraman die met zijn werk 

vaak zijn progressieve politieke ideeën 

uitdroeg. Hij kreeg een Oscar voor de zwart-

wit film Who’s afraid of Virginia Woolf ( 

1966) en voor de kleuren film Bound for 

glory (1976) over de volkszanger Woody 

Guthrie. Hij kreeg 5 Oscar nominaties en 

een Life- time Achievement Award van de 

Society of Cinematographers. En nog een 

Emmy award.Het camerawerk in zwart-wit  

was gedurfd omdat hij het toneelstuk  

Virginia Woolf voor een groot gedeelte uit 

de hand draaide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij leerde het vak als cameraman van de 

beroemde James Wong Howe. Hij 

ontmoette George Lucas toen deze nog een 

tiener was en adviseerde hem naar een 

filmschool te gaan. Lucas was hem eeuwig 

dankbaar. Maar ze werkten nooit samen. 

Haskell Wexler regisseerde ook veel 

documentaires en een speelfilm Medium 

Cool (1969). Andere beroemde films zijn 

America America,The Conversation, One few 

over the Cuckoos Nest,Coming home, 

Colors, In the heat of the night, Mulholland 

Falls. Zijn laatste werk is de documentaire 

To begin the world over again The life of 

Thomas Paine die nog moet uitkomen in 

2016. 

Zoon Mark Wexler is een documentaire 

filmmaker die in 2004 een doc. over zijn 

vader maakte: Tell them who you are. Zoon 

Jeff is een geluidsman. 

3 WAYNE  ROGERS 

(William Wayne McMillan 

Rogers,Birmingham, Alabama, 7-4-1933---

31-12-2015,LA) 

 

 

 

 

 

 

Acteur die voornamelijk bekend is gebleven 

door zijn rol van Trapper John in de 

langlopende tv serie MASH waar hij drie 

jaren inzat ( 1972-1975). Wayne Rogers 

verliet de serie omdat hij vond dat de beste 

dialogen naar Alan Alda gingen en hij dacht 

dat hij met een solocarrière meer succes 

kon oogsten. Wat niet zo was. Hij was later 

 

 

Haskell Wexler filmt Richard Burton bij Who’s 

afraid of Virginia Woolf uit de hand. Regisseur 

Mike Nichols zit op de grond. 
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regelmatig een medewerker  bij Fox News 

Channel  in het programma Cashin’ in. Dart 

gebeurde omdat hij  een investeerder 

adviseur was geworden. Een carrière die 

beter verliep dan het acteren. Overleden 

aan een long ontsteking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 VILMOS  ZSIGMOND 

(Szeged,Hongarije,16-6-1930---1-1-2016, Big 

Sur, Ca) 

 

 

 

 

 

 

 

Vluchtte met Laszo Kovacks in 1956 tijdens 

de Hongaarse opstand tegen het 

communistisch regime van Hongarije. Hij 

had daar een paar korte films gemaakt, 

maar zowel hij als Laszo Kovacks werden 

succesvolle cameramannen in de nieuwe 

Amerikaanse cinema van de jaren zeventig. 

Hij werd voortal bekend door zijn gebruik 

van natuurlijk licht en levendige kleuren. 

Tijdens de Hongaarse opstand maakten 

Laszo Kovacks en Vilmos Zsigmond veel 

filmopnamen van de invasie van Soviet 

troepen die ze in Amerika aan PBS 

verkochten. 

Na een heleboel pulpfilms in de jaren zestig 

maakte hij in de jaren zeventig  The Hired 

Hand voor Peter Fonda;  Images, McGabe 

and Mrs Miller en The long Goodbye voor 

Robert Altman; Obsession voor Brian de 

Palma en The Sugarland Express en Close 

Encounters of te 3rd Kind voor Steven 

Spielberg; Deliverance voor John Boorman. 

Hij werd vooral geprezen voor de met veel 

prijzen bekroonde The Deer Hunter (van  

Michael Cimino). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar toen hij zich daarna ging uitleven in 

Heaven’s  Gate ook van Cimino waarin maar 

weinig te zien was door het onduidelijke 

camerawerk was de kritiek niet van de 

lucht. Het was meteen het einde van de 

nieuwe Amerikaanse cinema en Zsigmond 

zou nooit meer echt dat grote succes 

hebben met zijn camerawerk. Hij bleef 

 

Wayne Rogers met Alan Alda in MASH. 

 

 

Opname van The Deer Hunter 

met John Savage. 
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werken aan films die veel meer 

gecontroleerd werden door de studio’s. Zijn 

laatste film is 6 Dance lessons in 6 weeks uit 

2014. Er stonde vijf  nieuwe films 

aangekondigd, maar het is er niet meer van 

gekomen. Hij had Oscar nominaties voor 

The Deer Hunter, The River en The Black 

Dahlia en won een Oscar voor Close 

Encounters of the 3rd Kind. 

 

4 MICHEL GALABRU 

(Safi, Frans-Marokko,27-10-1922---4-1-

2016,Parijs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij wou prof voetballer worden ,maar werd 

acteur. Een opvallende karakter speler met 

een markant uiterlijk. Hij zat van 1950-1957 

bij de Comedie Francaise. Hij speelde zijn 

eerste filmrolletje in de film La bataille du 

feu in 1949. Na veel komische rolletjes 

kreeg hij een belangrijke rol in 1964 als 

Adjudant Jerome Gerber tegenover de 

gendarme Louis de Funès in Le gendarme de 

St.Tropez. Er volgden in de loop der jaren 

nog vijf gendarme films en Galabru werd 

ook buiten  Frankrijk een bekend komische 

acteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1976 verraste  Michel Galabru iedereen 

met zijn dramatische rol van zielige serial 

killer in Le juge et lássassin van Bertrand 

Tavernier. De rol  van de man die wil dat de 

rechter (Philippe Noiret) een eind aan zijn 

leven-lijden-maakt. Hij kreeg een Caesar 

voor die rol. Hij bleef gestadig werken en 

had de rol van Abraracourcix, de leider van 

de Gallische gemeenschap in Asterix et 

Obelix contre Cesar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij zat ook in de succesvolle Cage aux folles 

films. Hij was een graag gezien gast in talk 

shows op de Franse tv. Hij stierf echt in het 

harnas want hij maakte vorig jaar nog 

Ouvert la Nuit met Audrey Tautou die nog 

moet uitkomen. 
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5 DAVID BOWIE 

(David Jones,Brixton,Londen, 8-1-1947---10-

1-2016,NYC) 

 

 

 

 

 

Grote waardering en bewondering alom 

voor  onverwachts overleden  kunstenaar, 

musicus, zanger die zijn stempel op de 

popmuziek heeft gedrukt. Hij had ook een 

grote connectie met film. Veel van zijn 

songs en muziek werden voor films gebruikt 

en  hij speelde in 39 films en video’s 

waarvan er een paar opmerkelijk zijn. Hij 

was een aparte verschijning die niet zo 

maar een gewone man neerzette. Zijn 

personages in films waren echt een 

verlengstuk van Bowie zelf en ongewoon. 

Een vampier op zoek naar bloed in The 

Hunger, het regiedebuut van Tony Scott. 

Met Catherine Deneuve als zijn vrouw. 

 

 

 

 

 

 

Een alien op ziek naar water  in The man 

who fell to earth van Nicholas Roeg; Jare, de 

Goblid King in Labyrinth  van Jim Henson; 

Andy Warhol in Basquiat; een 

krijgsgevangene in een Jappenkamp als 

lustobject van een sadistische 

kampcommandant ( de musicus Ryuichi 

Sakamoto ) in Merry Christmas Mr. 

Lawrence of gewoon als zichzelf. 

 

 

 

 

 

 

 

Hij was nu eenmaal en bijzondere 

verschijning en hij paste in vreemde rollen. 

Het acteren ging hem  gemakkelijk af en hij 

zal ongetwijfeld wel eens voor de lol  ene 

kleine rol hebben aangenomen, maar vooral 

die drie films The Hunger , The man who fell 

to earth en  Merry Christmas Mr Lawrence 

waren opmerkelijk en succesvol en 

plaatsten David Bowie in het pantheon van 

de filmgeschiedenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Volgende maand in FILM 

FUN 26 IM: Allan Rickman en 

Silvana Pampanini.]   

 

 

 
 

The man who fell lto earth. 
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Door Pim de la Parra 
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FAVORIETE FOTO’S VAN DE MAAND 

Regisseur Henry Hathaway laat zien aan Claudia Cardinale en John Smith hoe ze 

een liefdesscene moeten spelen in Circus World uit 1964. 
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WORDT VERWACHT IN FEBRUARI 2016 
 

 

 

Op naar Hollywood is vanaf 3 februari 

2016 te koop voor €24,95 plus €5 

verzendkosten, dus €29,95, te bestellen 

via info@thysockersenfilms.com. 
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