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The Three Stooges

ABSURDISME OP HOOG NIVEAU

Je houdt van ze, of je haat ze: 
The Three Stooges (De Drie 
Stoethaspels). De liefde is 
echter vele malen groter dan 
de haat. Ze zijn meer dan populair bij mil-
joenen fans ‘all over the world’; liefhebbers 
treffen elkaar via  legio Stooges-websites. Het 
is sinds 1933 het opvallendste en meest suc-
cesrijkste trio komedianten dat Hollywood 
ooit heeft voortgebracht. De Stooges maakten 
meer films dan welk ‘comedy team’ dan ook: 
24 hoofdfilms en 191 ‘shorts’.  En ze deden 
veel gastoptredens in films van anderen. 
   In 1949 kwamen in Amerika via het ABC 
netwerk dertig van de beste Stooges-’two -ree-
lers’ op de televisie. Het succes was zo groot 
dat alle ‘vintage’ Stooges-films meer dan eens 
op de tv te zien zijn geweest. Waardoor de St-
ooges de populariteit van comedy teams als 
Laurel & Hardy, Abbott & Costello, Martin & 
Lewis en Wheeler & Woolsey benaderden. 
   Filmcomédienne Whoopi Goldberg groei-
de op met de Stooges en werd er als actrice 
door gevormd. Als kind in New York City van 
school thuiskomend, zette ze meteen de tv op 

Channel 11, een station dat 
elke middag ‘reruns’ van De 
Drie Stooges uitzond. In een 
voorwoord in het Three Stoo-

ges Book of Scripts uit 1987 zei Whoopi Gold-
berg: ‘De  Stooges werkten perfect samen en 
hadden een geweldig gevoel voor timing. Bij 
een duo is dat al mooi, maar bij een trio is het 
 zeldzaam.’ 
   
In de jaren dertig, veertig en vijftig van de 
vorige eeuw, toen er nogal nonchalant met 
filmmateriaal werd omgegaan, is veel Stooges 
‘footage’ zoekgeraakt. Complete tweeaktes 
 lagen (te) goed verborgen in studio-archieven, 
‘cameo appearances’ van het trio kwamen 
bij de montage in de mand met ‘verschnitt’ 
 terecht, de negatieven ervan werden wegge-
stopt in blikken trommels zonder opschrift. 
    Men hechtte er weinig waarde aan; de korte 
kluchten verdwenen na een jaar uit de rou-
latie, commercieel waren ze toch niet langer 
rendabel te maken. Videocassettes en dvd’s 
bestonden nog niet. Dat die de films van de 
Drie Stooges beter exploiteerbaar maakten 

‘Ik doe in m’n films soms iets waarvan ik later denk: hé, 
dat zag ik bij de Stooges! Het zijn mijn ‘cult heroes’.  Ze zijn 
leuk, ze zijn groots en ze zijn tijdloos. De Drie Stooges 
verouderen nooit omdat hun humor van alle tijden is.’

Whoopi Goldberg in 1987 in
The Three Stooges Book of Scripts

Thomas Leeflang
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dan alleen het uitbrengen ervan in de bios-
coop, kon niemand toen voorspellen. Op dit 
moment zijn alle films van de Stooges op dvd 
beschikbaar. 
   Alle Stooges-films? 
   Naar ‘lost episodes’ van de Stooges wordt in 
de VS door filmhistorici serieus gezocht. Die 
inspanningen hadden resultaat. Al tegen de 
vijftig nooit eerder in het openbaar vertoonde 
Stooges-shorts konden worden gerestaureerd 
en uitgebracht op dvd. 
   Wat de Stooges zo bijzonder maakte is dat 
ze vol overgave aan ‘physical comedy’ deden. 
Het trio wordt in de VS ‘het wildste stel in de 
showbusiness’ genoemd. De Stooges bedre-
ven humor zonder mededogen. Zodra ze in 
beeld verschenen ontstond volledige chaos. 
Ze beledigden niet alleen hun tegenstanders, 
ze scholden ook elkaar uit met onvertaal-
bare verwensingen als ‘weasel’, ‘featherbrain’, 
‘dumbbell’, ‘porcupine’, ‘moongoose’, enzo-
voorts. 
   Het gesnauw van ‘the ulitimate knuckle-
heads’ ging samen met auditief zwaar aan-
gezette trappen en klappen, die in de draai-
boeken stonden aangegeven als ‘double cheek 
slap’, ‘poke in the eyes’, ‘triple slap’, ‘nose tweak’ 
en ‘forehead slap’. 
   Steken in de ogen, twee- en driedubbele pat-
sen op de wangen, neusverdraaiingen, schop-
pen tegen de scheenbenen, het wringen van 
een arm (bij schoolkinderen vroeger bekend 
als ‘prikkeldraad’), niets was de Stooges te 
gek. Een Stooges-film doet dan ook heel ‘car-
toonish’ aan, het sadistisch universum van de 
Stooges lijkt op een Tom & Jerry of Roadrun-
ner, maar dan met echte mensen. 
   Alles kan, alles mag. 
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Iemand slaat een vent met een moker op z’n 
kop die klinkt als een paukenslag, het slachtof-
fer zegt in close-up hevig scheel kijkend: ‘Oei!’, 
geeft de dader een trap tegen z’n scheenbeen 
of steekt hem trefzeker met gestrekte wijs- en 
middelvinger in beide ogen. Waarna de twee 
kemphanen ineens als de beste vrienden weg-
wandelen, nieuwe avonturen tegemoet. 
  ‘Houd je van radio?’ Als het antwoord beves-
tigend is, krijgt de jaknikker een stevig model 
houten radio over z’n hoofd geslagen in Idle 
Roomers uit 1944. ‘Houd je van fluitende vo-
geltjes? Luister dan maar goed!’ Waarna de 
vogelliefhebber met kracht twee vuisten tegen 
zijn slapen geslagen krijgt in Crash Goes the 
Hash, ook uit 1944. 

Is het kijken naar een Stooges-film al een ver-
warrende ervaring, de wisselende samenstel-
ling van het drietal maakt het er niet over-
zichtelijker op. Het publiek merkte vroeger 
die veranderingen niet, het Stooges-bijwerk 
draaide alleen bij een door Columbia uitge-
brachte hoofdfilm.
De kans dat je als bioscoopbezoeker voor de 
pauze een Stooges-klucht te zien kreeg, was 
gering. Nu de films achter elkaar op dvd staan, 
valt dat des te meer op. 

Stooge nummer 1 werd gespeeld door Moe 
Howard (1897-1975), die in 1925 Stooge werd 
en ermee doorging tot 1969. Stooge nummer 
2 was Larry Fine (1902-1975), ook in 1925 
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begonnen en in 1969 nog Stooge spelend op 
de planken en in tv-shows. Stooge nummer 3: 
Curly Howard (1903-1952), in 1932 voor het 
eerst Stooge en in 1946 voor het laatst. 
   Deze drie—Moe, Larry en Curly—wa-
ren voor Stooges-adepten de échte Stoo-
ges. Van 1932 tot 1946 maakten zíj de beste 
 Stooges-kluchten. De tweeakter Men in Black, 
een parodie op de hoofdfilm Men in White, 
kreeg in 1934 zelfs een Oscar-nominatie. 

In de laatste tien jaar van het bestaan van 
de Stooges-filmserie wijzigde de samenstel-
ling van de titelrolvertolkers nogal eens. We 
moeten het hoofd er even bijhouden, anders 
raken we de kluts kwijt. In 1946 verving St-
ooge nummer 4, Shemp Howard (1895-1955) 
 Stooge nummer 3, Curly Howard. Stooge 
nummer 5, Joe Besser (1907-1992) rempla-
çeerde in 1956 Stooge nummer 4, Shemp 
Howard. Stooge nummer 6, Joe DeRita (1909-



Maart 2016 7

1993) nam in 1958 de rol van Stooge nummer 
5 (Joe Besser) over.
   Nadat de Stooges voorgoed met hun film-
werk waren gestopt, hebben verschillende 
Amerikaanse komieken zonder succes gepro-
beerd de carrière van de Stooges voort te zet-
ten. In 1974 traden ‘The New Three Stooges’ 
korte tijd op in nachtclubs. De groep bestond 
uit Stooge nummer 6 van het originele trio, 
Joe DeRita, aangevuld met het duo Frank Mit-
chell en Mousie Garner.
  In 1923 kende het Amerikaanse variété 
slechts twee Stooges: Moe en Shemp Ho-
ward, die samen een ‘black-face act’ hadden 
en optraden in het programma van ‘vaudeville 
headliner’ Ted Healy. De Howard-broers ston-
den op de billboards vermeld als ‘Ted Healy & 
His  Stooges’. In 1928 voegde Larry Fine zich 
bij de groep en waren er drie Stooges. Het 
kolderieke triumviraat, dat al vanaf het begin 
meteen de agressieve lach-of-ik-schiet-stijl 
toepaste, deed in 1930 met Ted Healy mee in 
Soup to Nuts (van Fox). 
  Kort daarna verliet Shemp Howard de 
 Stooges om voor zichzelf te beginnen, zijn 
plaats werd ingenomen door Jerome (Curly) 
Howard. Als ‘Ted Healy and his Laugh Rac-
keteers’ stond het gezelschap ‘vaudevillians’ 
op 28 september 1931 (ja, toen al) in Madi-
son Square Garden in New York in een  live 
televisie-uitzending The Radio-Electric Show. 
   Na zeven hoofdfilms bij MGM stapten de 
 Stooges, zonder hun promotor Ted Healy, over 
naar de Columbia-studio van Harry Cohn, een 
van hun grootste fans. Cohn, eigenlijk Cohen, 
moet in het dagelijks leven wat wreedheid 
betreft de Stooges bijna hebben overtroffen. 
Columbia-personeel noemde hem ‘His Cru-

deness’.  Bij Columbia   ontfermde regisseur/
producer Jules White zich met liefde, geduld 
en tact over de Stooges. 
  White was een in Boedapest geboren all-
rounder, een energiek vakman die pas als 
hoofd van ‘Columbia’s Short Subjects Depart-
ment’ was aangesteld. Niet ten onrechte, want 
White werkte als ‘editor’ voor Educational 
Pictures en als ‘gag writer’ voor Mack Sen-
nett. Een van de eerste beslissingen die hij bij 
Columbia nam was het aanstellen van James 
Horne, een veteraan die regisseerde voor ‘The 
King of Sound Comedy’, Hal E. Roach. 
   Toen White kort daarna hoorde dat de ‘ex-
top-notch comedy director’ van Mack Sen-
nett, de geniale Del Lord, door een conflict 
met Sennett zijn brood moest verdienen als 
autoverkoper, haalde hij ook hem naar Co-
lumbia. Jules White kan moeilijk worden ver-
geleken met Fritz Lang of Frank Capra, om 
twee grote regisseurs te noemen, maar hij was 
een meester op zijn terrein: de ‘violence-pro-
ne comedy’. 
   Begin jaren vijftig woedde in Hollywood het 
3D-virus. Jules White wilde een Stooges-serie 
in drie dimensies maken. Tegen de tijd dat hij 
ermee begon, was de rage van de stereoscopi-
sche film alweer voorbij. Bovendien kon bij-
werk in 3D alleen worden vertoond als er een 
hoofdfilm in 3D op het programma stond. 
    In die dagen moesten voor een 3D-beeld 
twee 35mm-projectoren synchroon draaien. 
Het 3D-experiment van de Stooges bleef in 
1953 beperkt tot Spooks en Pardon My Backfi-
re. De ‘poke in the eyes’ moet in 3D angstwek-
kend zijn geweest. Moe stak z’n twee gestrek-
te vingers in de richting van het verschrikte, 
bebrilde publiek. 
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In 1982 eerde de Academy of Motion Picture 
Arts and Science Jules Whire in Los Angeles 
alsnog met een Oscar voor ‘zijn belangrijke 
aandeel in de ontwikkeling van de filmko-
medie’. Terwijl in de jaren vijftig de meeste 
Hollywood-studio’s hun afdeling Bijwerk slo-
ten, ging Columbia door met het produceren 
van ‘shorts’. De goede relatie tussen Cohn en 
White was daarvan één reden. White was vol-
gens ingewijden de enige man die Cohn graag 
mocht. 
   De tweede reden is geweest dat de Colum-
bia ‘two-reelers’ (behalve die van de Stooges 
ook die van komieken als Leon Errol, Edgar 
Kennedy en Andy Clyde) succes hadden. Ju-
les White regisseerde 104 Stooges-films, Del 
Lord nam er 39 voor zijn rekening, Ed Bernds 
25 en een enkele Stooges-twee-akter ont-
stond onder leiding van Raymond McCarey 
(de broer van Laurel & Hardy-’uitvinder’ Leo 
McCarey) en onder die van Clyde Bruckman, 
die onder anderen W.C. Fields regisseerde.

In 1958, het jaar waarin Columbia-baas Har ry 
Cohn overleed, werd de afdeling Bijwerk van 
die studio gesloten. Jules White wilde er zon-
der bescherming van Cohn niet mee door-
gaan. Bovendien zagen de nieuwe machtheb-
bers van Columbia (Sony Pictures) niets meer 
in dat ouderwetse korte spul. De Stooges 
werden voortaan alleen nog ingezet in hoofd-
films. De laatste Stooges-’feature’ was in 1965 
The Outlaws IS Coming, een grammatikaal 
kromme titel waarop de New York Herald-Tri-
bune reageerde met: ‘Voor Stooges-fans ZIJN 
het heel leuk!’ 
   De zes Columbia-hoofdfilms van de Stoo -
g   es die van 1959 tot 1963 uitkwamen, trok-

ken veel publiek, maar hun aanhang zag de 
komieken toch het liefst in het korte werk. 
Eén hoofdfilm sprong eruit: de in 1960 uit-
gebrachte compilatiefilm van Harry Romm, 
Stop! Look! and Laugh! De Stooges hoefden 
voor deze ‘nieuwe’ film nog geen minuut voor 
de camera te staan. Stop! Look! and Laugh! be-
stond uit zwart/wit-fragmenten van hun oude 
tweeakters. 
  Juist deze film, waar de Stooges zich hevig 
tegen hebben verzet en zelfs hebben gepro-
beerd Columbia een vertoningsverbod op te 
leggen, bleek een schitterende introductie tot 
hun werk. Er zitten mooie scènes in die de 
Stooges, zoals te doen gebruikelijk, graag en 
goed deden met hun vaste aangevers Vernon 
Dent en Bud Jamison. Het waren vertrouwde 
gezichten in bijna al de andere Columbia-
’comedy shorts’. Hun gezichten waren overbe-

Christine McIntyre op de voorpagina van fanzine. 
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kend, hun namen niet. 
   Hetzelfde gold voor de vrouwen in de Stoog-
es-films. Symona Boniface, Christine McIn-
tyre en Dorothy Appleby, uitstekende comé-
diènnes hadden bij het publiek de status van 
beminde onbekenden. Niet zelden plofte er 
een taart in hun gezicht, vielen ze gekleed in 
het water of ondergingen ze ander ongerief. 
 Maar dat ondergingen Symona, Christine 
en Dorothy geheel volgens de wetten van het 
komisch métier: onbewogen en schijnbaar 
moeiteloos.

In de Stooges-kluchten hebben daarnaast in 
bijrollen actrices en acteurs meegedaan die 
later beroemde sterren werden. Zoals Lucil-
le Ball in 1934 in Three Little Pigskins,  Clara 
Kimball Young in 1936 in Ants in the Pantry, 
Billy Gilbert in 1934 in Men in Black en Bruce 
Bennett in 1946 in Beer Barrel Palookas.
   Om er een paar te noemen.

In 1953 stond ook de Amsterdamse Nieuwen-
dijk in het teken van de stereoscopische film. 
Cinema Royal draaide Bwana Devil in 3D, Ci-
neac-Damrak, met een ruime ingang aan de 
Nieuwendijk, House of Wax in 3D en Luxor 
adverteerde met een 3D-film van de Stooges. 
Dat driedimensionale Stooges-festijn bestond 
uit twee aan elkaar geplakte eerder genoemde 
Stooges-’two reelers’ Spooks en Pardon My 
Backfire, voorafgegaan door de klucht Tricky 
Dicks. 
   Het Luxor Theater in de bocht van de Nieu-
wendijk was het Stooges-paleis van de hoofd-
stad. Daar waren de Stooges al jaren verzekerd 
van bijval als ze als gangmakers fungeerden 
bij B-films van Jungle Jim (Johnny Weissmul-
ler in tropenpak) of Bomba (de grootgewor-
den zoon van Tarzan). Aan het eind van de 
jaren tachtig kon het gebeuren dat argeloze 
cinemagangers in het voorprogramma ineens 
werden getracteerd op een ouderwetse zwart/

Symona Boniface met Curly De Drie Stooges met Ted Healy  (links).
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wit-Stooges-klucht. 
   In Nederland beleefde het trio toen een ze-
kere herwaardering. De expeditiechef van de 
in Amsterdam gevestigde distributeur van 
Columbia-films, Piet Hartog, was zuinig op 
‘zijn Stooges’.  Hij hield de Stooges-tweeakters 
en ‘features’ altijd keurig in de opslag. De ad-
ministratie klopte, hij kende trouwens alle ti-
tels uit het hoofd. Op eigen initiatief maar ook 
op verzoek van theaterexploitanten stuurde 
Hartog Stooges-shorts als ‘bijwerk’ mee met 
hoofdfilms als Ghostbusters, The Deep of Blue 
Thunder. 
   Ook de Stooges-hoofdfilms beleefden suc-
cesrijke ‘re-releases’, meestal in speciale ma-

tinees en in de ‘donderdag-cyclus’. Bijna een 
halve eeuw nadat de ’two reelers’ waren gepro-
duceerd, lukte het de drie ‘knock about com-
edians’ nog steeds gemakkelijk het met ‘wide-
screen’, kleur en Dolby-stereogeluid verwende 
publiek te amuseren. Niet alleen aan de Nieu-
wendijk doken ze op, in heel Nederland kwa-
men ze weer tevoorschijn. In Apollo in Zaan-
dam, in Kunstmin in Dord recht, in De Kroon 
in Zwolle, in Grand in Groningen, toeschou-
wers rolden van hun klapstoel van het lachen. 
   Nogmaals: nog in de jaren tachtig!
 
In de tv-filmrubrieken, die toen nog beston-
den, zwegen de recensenten dat succes dood. 
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Janus van Domburg van de KRO noch Hans 
Keller van de AVRO hadden er een woord 
voor over. Evenmin schonken Charles Boost 
van de NTS, Jan Blokker van de VPRO en 
Peter van Campen van de NCRV aandacht 
aan de Drie Stooges. Alleen Simon van Col-
lem vertoonde in zijn AVRO-tijd wel eens een 
fragment uit een Stooges-hoofdfilm. Maar 
Simon werd dan ook door bovengenoemde 
filmjournalisten niet voor vol aangezien. 
  Ook de filmbesprekers van de schrijvende 
pers hadden weinig of geen affiniteit met 
de Drie Stooges. Bob Bertina, Ellen Wal-
ler en Anton Koolhaas en collega’s keken er 
niet naar om. Ze kenden die films wel, maar 
ze gaven de voorkeur aan Pastoral van Otar 
Iosseliani, Kagemusha van Akira Kurosawa, 
Dressed to Kill van Brian de Palma en wat er 
nog meer aan meesterwerken in de bioscoop-
ladder werd aangekondigd. Neem het ze eens 
kwalijk. 
  Dit alles in tegenstelling tot filmrecensenten 
in de VS, die ook aandacht schonken en schen-
ken aan minder ambitieuze producten van de 
cinema. Vooral lokale kranten plaatsten stuk-
ken als er in de enige drive-in of de enige ci-
nema in de buurt ‘een Stooges’ draaide. Het 
Nederlands Filmmuseum, tegenwoordig het 
‘filminstituut’ Eye, heeft nooit overwogen een 
Stooges retrospectief te houden, met een in-
leiding vooraf (‘Wat u nu gaat zien, zult u niet 
snel vergeten.’) en een discussie na afloop (‘Als 
we uitgelachen zijn: zijn er nog vragen?’). 
   Maar wat niet is, kan nog komen. 

Het is niet eenvoudig het oeuvre van de Drie 
Stooges ‘te duiden’, zelfs niet voor professio-
nele filmjournalisten. De Stooges beoefenden 

nu eenmaal geen oude vertrouwde slapstick 
zoals Christie, Sennett en Roach dat produ-
ceerden. Aan elegante ‘screwball comedy’ 
deden ze al helemaal niet. Volgens het Cana-
dese blad Movie Stars Parade van november 
1943 demonstreerden de Stooges ‘The Art of 
Artlesness’, ze creëerden kunst door juist alles 
wat daarnaar zweemde te weren. Een variant 
op: dat is zo lelijk, dat wordt weer mooi. 
Het ligt er ook aan onder welke omstandig-
heden er naar wordt gekeken. Een klucht van 
de Stooges komt het best tot z’n recht bij een 
goedlachs rumoerig publiek. Alleen zittend 
voor een pc-monitor en via YouTube naar de 
Stooges kijken, dat werkt niet. Het is leuk, dat 

Tweehonderdachttien korte films van de Stooges  zijn 
verscheen op een boxset van 20 dvd’s.  Hieronder  de cover  
van weer een andere collectie, in acht delen.
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wel, maar de sfeer ontbreekt. 
Ondergetekende herinnert zich in 
de zomer van 1980 met een Siemens 
16mm-projector in een jeugdher-
berg in Baarn voor ongeveer veertig 
jonge ‘scouts’ zes korte kluchten van 
de Drie Stooges te hebben vertoond. 
Die waren gratis beschikbaar gesteld 
door Contact Film in Amsterdam, 
waarvan directeur Jef Hartsuyker 
tot de Stooges-fans gerekend kon 
worden. 
De padvinders stonden letterlijk op 
de houten banken te springen van 
plezier. Ze werden er telkens hard-
handig vanaf geduwd door zitten-
blijvers omdat ze ‘in het beeld’ ston-
den. Nadat de hopman het licht had 
aangedraaid moesten, als toegift, 
de twee als laatste geziene Stooges-
shorts opnieuw worden geprojec-
teerd: De Drie Stooges in het Stenen 
Tijdperk (Stone Age Romeos) en De 
Drie Stooges bij de TV (Goof on the 
Roof ). 
   Met applaus werden de Stooges 
en meneer Hartsuyker beloond. De 
Drie Stooges verstonden de kunst een jeugdig 
publiek binnen een paar minuten stapelgek te 
maken.

In 1956 kreeg Columbia Pictures een verzoek 
uit Rusland om Stooges-films te mogen verto-
nen in bioscopen in de Sovjet Unie. Dat werd 
door de Amerikanen geweigerd. Niet geheel 
ten onrechte vermoedde men bij Columbia, 
dat ze zouden worden gebruikt om het Russi-
sche publiek te bewijzen hoe infantiel mensen 

in de VS met elkaar omgaan. 
   Langs illegale weg kwamen de Drie Stooges 
toch in Moskou terecht, waar hun films niet 
werden ondertiteld of nagesynchroniseerd. 
Het originele geluid bleef op de achtergrond 
hoorbaar terwijl een commentator er als een 
soort explicateur in het Russisch een verkla-
ring bij gaf. Een methode die in Rusland trou-
wens nog steeds bij veel Amerikaanse films 
wordt toegepast. 
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Resumerend: de Drie Stooges maakten 
een grote hoeveelheid ongecompliceerde 
B-films. Ze verstonden hun vak, ze kwa-
men, als veel van hun collega’s, uit het 
vaudeville. Een harde leerschool, maar 
een betere bestond er niet voor filmko-
mieken.
   Op 30 augustus 1983,  ‘s middags om 
halftwee, kregen de Stooges alsnog hun 
welverdiende ster in het trottoir vlakbij 
Sid Graumans Chinese Theater aan de 
Hollywood Boulevard. Na jarenlang ac-
tievoeren van de Stooges-fanclub en het 
inzamelen van twintigduizend (!) hand-
tekeningen, besloot de Kamer van Koop-
handel van Hollywood, die dat soort za-
ken regelt, eindelijk ’s werelds bekendste 
filmtrio te eren met een ster op de ‘Walk 
of Fame’
    De beroemde sterrenstoep, die driemaal 
per dag wordt geveegd en gepoetst, bevat 
nu ook de namen van de Stooges. Stoo-
ges-’buffs’ in T-shirts met de tekst: ‘We 
Love The Three Stooges!’ en Joe Besser, 
parttime Stooge in vijftien Stooges-films 
(op 1 maart 1988 overleed ook hij, tachtig 
jaar oud), woonden de onthulling bij. Voor 
de mannen die door het leven gingen als 
Stooge, kwam de ster te laat, ze zijn niet 
meer onder ons. 
   Komedianten trekken voorbij, soms om 
nooit meer langs te komen.

—Thomas Leeflang
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bra aan ge komen zie ik met 
grote letters op het billboard 
staan: 14 jaar en ouder!

   “Pap, ik mag er niet in, ik ben pas elf jaar,” zeg 
ik angstig. ”Kom op, jongen, die film moet je 
zien. Die is goed voor je opvoeding!” De port-
ier doemt op, een bruine tot op de grond han-
gende jas met gouden tressen. De pet  recht op 
het hoofd.
   “Is die jongen wel veertien?” vraagt de por-
tier. Ik verbleek. “Natuurlijk is die jongen 

MIJN vader en ik lo pen 
over het Westeinde rich-

ting de Alhambra bisocoop.
Alhambra, Alhambra, ik proefde de naam op 
mijn tong. “Naar welke film gaan we, pap? Is 
ie goed die film?“
 “In Alhambra draaien alleen maar goeie 
films, jongen,” zegt mijn vader met zeker heid. 
“The Great Dictator van Charlie Chaplin, een 
van de eerste films tegen Hitler uit 1940.” 
Dat maakte indruk, tegen Hitler! Bij Alham-

“CARAMBA, ALHAMBRA!”

Jan Meng
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veertien,” zegt mijn vader met zijn onderwij-
zers stem. “Kunt u dat bewijzen?” vraagt de 
portier, en naar mij toebuigend vraagt hij te-
merig: “Hoe oud ben jij, jongetje?” Zijn tressen 
glimmen dof. Ik ben bang.
   Mijn vader grijpt in, koopt twee kaar tjes en 
zegt: “Laat U die jongen met rust.” en trekt 
mij mee naar binnen, de donkere zaal in. 
Dicht tegen mijn vader aanzittend kijk ik naar 
het doek. De hoofdfilm is al begonnen. Ik zie 
Chaplin als Dictator Hinkel (Adolf Hitler) in 
de gordijnen klimmen en spelen met een bal-
lon die de wereld voorstelt. Tijdens deze scène 
glijdt de straal van een zaklamp over de rijen 
en blijft op mij rusten!
   “Wil die mijnheer met dat kleine jongetje 
even meekomen,” klinkt het bars. Mijn vader 
vloekt binnensmonds: “Carambra Alhambra.” 
We staan op en lopen achter de portier aan. 
In de hal aangekomen staat de bedrijfsleider 
reeds op ons te wachten. Mijn vader zet zijn 
sten torstem op: “Als ik zeg dat die jongen 
veertien is, dan is dat zo!” Het mag niet baten.      
   “Laten we maar gaan, pap,” zeg ik zachtjes. 
We krijgen ons geld terug en gaan naar buiten. 
“Hier komen we nooit meer,” zegt mijn va der. 
“Iedereen zou die film moeten zien; veertien 
jaar, belachelijk!” zegt mijn vader snuivend. 
“Alhambra gaat ook op de zwarte lijst!” ”Maar 
Pap, ze hebben toch gelijk? Ik ben toch pas elf, 
en die zwarte lijst is zo lang.” En ik begin op 
te sommen: Geen schoenen kopen bij…geen 
vlees bij die… en vooral geen boeken kopen 
bij die boekhandel, want daar lag Mein Kampf 
voor de oorlog prominent in de etalage. 
Terug lopend zegt mijn vader: “Thuis zal ik je 
Jungle Book van Rudyard Kipling voorlezen, 
dat is een prachtig boek.
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bra” mompel ik.
Doorweekt bij de cellen aangekomen zie ik 
het al, beide defect! Met soppende schoenen 
doornat komen we terug in het theater. De 
bedrijfsleider lacht minzaam. Met opeenge-
klemde kaken vraag ik het opnieuw: “Kan ik 
hier misschien alstublieft bellen, de cellen bu-
iten zijn defect”. Hij spreidt zijn armen in een 
machteloos gebaar.
   “Alhambra gaat op de zwarte lijst,” zeg ik te-
gen mijn zoon en trek hem mee naar buiten. 
Tegen de wind optornend komen we bij een 
boekhandel in de Utrechtsestraat aan. “Kan ik 
hier even bellen?” vraag ik aan de boekverko-
per. “Zeker in Alhambra geprobeerd,“ zegt hij 
begrijpend. Ik knik en als ik naar de telefoon 
loop ziet mijn zoon de G.V.R van Roald Dahl 
liggen. “Die heb ik nog niet,” roept hij.

Thuis, in droge kleren, lees ik Dahl voor bij de 
kachel. “Fantasia huren we wel bij de video-
theek, hè Pa? “ zegt hij, lekker tegen mij aan-
liggend. Caramba Alhambra, denk ik, mijn 
vader had gelijk.

—Jan  Meng

o
Nawoord: Dit stuk werd door Jan in 1990 ge-
schreven en in Het Parool geplaatst. Er war-
en toen nog geen mobiele telefoons, alleen 
maar door junks ver nielde telefooncellen. De 
bioscoop Alhambra, die in 1933 opende en 
lange tijd tot het Tuschinski-concern behoor de, 
was op het laatst in handen van de Pathé-the-
aters. Er kwam geen hond meer en de bioscoop 
werd in 1997 niet alleen gesloten, maar ook af-
gebroken.  (T.O)

Enkele weken geleden ging ik opnieuw naar 
Alhambra. Nu met mijn zoon. Het is zondag-
middag, regen en storm striemen het Frede-
riks plein. “Fantasia van Walt Disney, dat is 
een film die je gezien moet hebben”, zeg ik te-
gen mijn zoon.
   We zijn te vroeg; er is nog niemand in het 
theater. Als we voor de kassa staan zegt mijn 
zoon: “Zullen we wat  vriendjes bellen, dan 
kunnen die ook mee.” ”Kan ik hier even bel-
len?” vraag ik aan de jongeman achter de kas-
sa. Hij wijst somber op een klein slotje wat 
aan het toestel bungelt. Ik voel het Alhambra-
syndroom opkomen. Ik draai mij om en zie de 
bedrijfsleider staan. Ik voel mij opnieuw elf 
jaar. “Kan ik hier even bellen?” vraag ik met 
onvaste stem. Langs mij heen kijkend zegt hij 
ijzig : “Buiten op het plein zijn twee telefoon-
cellen.” En draait zich om. “Caramba, Alham-
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1 IRIS O’CONNOR,  EEN NAAISTER.
In Hollywood en al die wijken daarom-

heen (Brentwood, Century City, Beverly 
Hills, Bel Air, Santa Monica, Malibu) wonen 
niet alleen acteurs en actrices, regisseurs en 
producenten, maar ook “the little people.” 
Dat wil zeggen: die duizenden medewerkers 
aan films op een lager plan, de camera-assis-
tenten, de geluidsmensen, de kostuumont-
werpsters,  de naaisters, de decorontwerpers, 
de timmermannen, de set dressers, de cater-
ing mensen, de musici, het kantoor perso-
neel, de schoonmakers, de belichters, etc. 
etc. Ook zij wonen ergens  in de buurt van de 
studio’s. Maar ze zijn de grote onbekenden.

Op een middag ben ik op La Brea, een brede 
boulevard die naar Hollywood toeloopt 
en ter hoogte van Hollywood Boulevard 
ophoudt. Vlak in de buurt van die boulevard 
staat nog altijd de studio die Charlie Chaplin 
in 1917 liet bouwen, toen hij zich los had 
gemaakt van de Mutual Studio en onafhan-
kelijk zijn films ging produceren. Hij noemde 
het de Charlie Chaplin Studio’s. Adres: 1416 
N La Brea Avenue op de hoek van Sunset 
Boulevard. Veel meer is er niet te beleven 
op die lange straat, behalve de Tar Pits, waar 
restanten van Mammoeten in de teerputten 
werden gevonden en waar nu een museum 
is. Charlie zei over de locatie in zijn auto-

KORTE ONTMOETINGEN

Mrs. Iris O’Connor met haar hondje voor de oude  
studio van Charles Chaplin, en een oude ansicht-

kaart  van de studio op La Brea/Sunset.
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biografie: “Toen mijn contract met Mutual 
afliep, wilde ik heel graag met First National 
beginnen, maar we hadden geen studio. Ik 
besloot om land in Hollywood te kopen en 
er één te bouwen. Het stuk grond was op de 
hoek van Sunset en La Brea en er kwam een 
huis met tien kamers en daaromheen waren 
vijf hectaren citroen-, sinaasappel- en peren-
bomen. We bouwden een perfect complex 
met een studio, montagefaciliteiten en kan-
toren.” 
Elke keer dat ik de studio passeer, heb ik 
de neiging om het terrein te betreden om 
te kijken of er ergens in een hoek nog een 
wandelstok of een bolhoed van de tramp ligt. 
Maar ik kom nooit verder dan de ingang, 
want in de jaren zeventig was het eest een 
platenstudio en daarna zat Jimmy Henson 
erin met de Muppets en Sesame Street. En 
altijd maak ik weer een foto. 
Een klein oud vrouwtje komt met haar hon-
dje uit haar huis dat tegenover de studio ligt. 
Vrijwel het enige huis aan die kant. Ze groet 
me en is duidelijk om een praatje verlegen. 
Ze heet Iris O’Connor en ze moet meteen 
kwijt dat ze in 1972 heeft gezien hoe Charlie 
Chaplin met een helikopter op La Brea  werd 
neergezet om nog een keer zijn studio te 
zien. Hij was naar Hollywood gekomen om 
een ere-Oscar in ontvangst te nemen. Ze had 
het echt gezien. 
Charlie Chaplin  had Hollywood  in 1952 
verlaten toen hij lastig gevallen werd om zijn 
linkse sympathieën. Hij vestigde zich in Zwit-
serland en de studio werd in 1953 verkocht. 
Pas twintig jaren later—vijf jaar voor zijn 
dood—maakte Amerika het onrecht  weer 
goed met die ere-Oscar.

Iris vertelt verder dat haar man ook werkte in 
de filmindustrie. Zij heeft als naaister onder 
anderen voor Otto Preminger  gewerkt.
Het hondje is klaar met plassen en ze gaat 
snel haar huisje weer in. Zo maar een naais-
ter in Hollywood.

2 MICHAEL LERNER OP HET SPUI
Een druilerige dag twee  weken voor de 

Kerst in 2005 op het spui. Elke vrijdag is daar 
een prachtige boekenmarkt waar ik graag 
doorheen loop. Te veel boeken om te ko-
pen, lezen of om op te slaan. Op die dag zie 
opeens een corpulente man op me afkomen; 
nogal haastig  en ik herken hem meteen. 
Onmiskenbaar is dat de Amerikaanse acteur 
Michael Lerner. Niet zo bekend, maar als je 
hem ziet denk je van die heb ik wel eens in 
een film gezien. Hij was de burgemeester in 
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de Godzilla-film van Roland Emmerich, een 
politieman in Radioland Murders, een reeks 
van rollen vanaf 1963 in Alex in Wonderland, 
The Candidate; Busting, Newman’s Law, 
maar vooral Hollywood-filmproducer  Jack 
Lipnick in de zwarte komedie Barton Fink 
van de broers Joel en Ethan Coen. Expert in 
het spelen van intellectuelen en onbetrou-
wbare officiële  figuren. Interessant acteur.
Ik spreek hem aan. Als hij vlak voor me staat 
en van plan is mij te passeren zeg ik: “You’re 
Michael Lerner.” Het verbaasde antwoord is: 
“And who are you?” “Just a Dutch filmmaker, 
Thys Ockersen is my name.”
Hij is even geïnteresseerd, zoals elke acteur 
die graag een filmregisseur ontmoet met een 
kans op werk, maar als ik duidelijk maak dat 
ik voornamelijk documentaires maak ebt 
die interesse snel weg. Toch wil hij wel een 
kop koffie met me drinken. Ik ben benieuwd 
waarom hij in Amsterdam is, ver weg van 

Hollywood. We gaan in het café zitten op 
de hoek van het Spui, vlak bij de Kalver-
straat. Wat nerveus kijkt hij om zich heen 
en vraagt of hij een sigaar mag roken. Toen 
nog wel, dus steekt hij een fikse sigaar op. Hij 
is in Amsterdam omdat hij kaarten en oude 
atlassen verzamelt. Dat is zijn hobby.Hij laat 
weten dat hij net een film heeft ‘gemaakt’: 
When do we eat?  over een joodse maaltijd 
die uit de hand loopt. “Zie het al een joodse 
versie van My big fat Greek wedding,” zo 
omschrijft hij de film, maar als ik deze ver-
geten film vele jaren later zie, dan is het een 
wanhopige komedie met veel joodse situaties 
waar niet veel mensen iets van begrijpen. Mi-
chael Lerner heeft in ieder geval geen goed 
woord over voor tegenspeelster Lesley Ann 
Warren die hij stapelgek noemt. De opna-
men waren niet makkelijk. Hij maakt zich 
zorgen over zijn carrière, want rollen liggen 
niet voor het grijpen. Ik wijs hem erop dat 

Boven: Michael Lerner  als filmproducer  in Barton Fink
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hij toch een Oscar-nominatie heeft gekregen 
voor Barton Fink, dat is niet mis, maar  hij 
zegt dat dat niets garandeert.
Hij gaat de markt weer op; op zoek naar 
geografische kaarten. Ik krijg nog zijn kaartje 
met zijn adres voor het geval dat… 
Een paar jaren later zie ik hem in A serious 
man, opnieuw  van de broers Coen. Het is 
een film over het joodse leven in de jaren 
vijftig in een buitenwijk van Philadelphia. 
Michael Lerner komt een kamer binnen en 
valt meteen dood neer op de tafel. Een rol 
van nog geen minuut. Maar goed hij heeft 
tenslotte zijn Oscar-nominatie aan de Coen 
brothers te danken, dus dan doe je wat 
terug— zelfs een piepkleine rol.

3 DEL HENNEY IN DE BIJLMERMEER.
In 1977 maak ik een film voor de Nier-

stichting, de documentaire Leven met een 
Kunstnier. Anke Taverne doet de productie, 
moet het nodige met me doorspreken en 
komt naar mijn flat in de Bijlmer. Ze neemt 
een Iers acteur, Del Henney, mee. Hij werkt 
als sergeant in  de film Sol-
daat van Oranje van Paul 
Verhoeven. Ik weet niet 
meer of Anke ook iets doet 
bij die film maar ze heeft 
hem ontmoet en ze is met 
hem op stap. Del Henney 
ken ik heel goed, want hij 
had een gewelddadige rol 
van aanrander van Susan 
George in Sam Peckinpah’s 
Straw Dogs in 1971. Die film 
kwam nogal hard aan, want 
zelfs voor een Peckinpah-

film waarin geweld normaal was, was dit 
hedendaags drama op het Britse platteland 
 extreem. Dustin Hoffman moet lijdelijk 
toezien dat boeren zich vergrijpen aan zijn 
vrouw en maakt ze een voor een af om het 
vege lijf te redden. Het perverse van de aan-
randingsscene was dat de sexy Susan George 
de rol niet helemaal als een slachtoffer speel-
de, maar toch ook wel een beetje genoot van 
het hardhandige optreden van Del Henney. 
Peckinpah bracht het geweld van de ouder-
wetse western over naar het hedendaagse 
Engeland. Dat was nogal schokkend.
Del Henney was meteen een naam en toch 
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gebeurde er niet veel met hem. Het bleef bij 
die ene opvallende rol. En daar is ie dan op 
mijn Bijlmerflat en je vraagt toch niet met-
een: “ Hé, wat is er met je carrière gebeurt?“ 
.Del Henney is een erg vriendelijke, verlegen 
man, maar ik heb geen tijd om met hem te 
praten en wat moet ik doen om hem bezig 
te houden? Terwijl ik mijn productiebespre-
king  houd,  zet ik hem in mijn kamertje waar 
mijn fotoarchief is en laat hem kijken naar de 
foto’s van zijn films Straw Dogs en Villain. En 
hij kan ook naar andere foto’s kijken. Anke 
heeft me verteld dat hij eigenlijk met acteren 
wil stoppen. Maar ja wat moet een acteur 
doen die niet acteert? Meestal kunnen ze niet 
veel. Het komt er niet van om nog een aardig 
gesprek met mijn  gast aan te knopen en na 
een uur gaat hij weer naar de stad met Anke. 
Del Henney is toch blijven acteren en maakte 
in 2015 zijn laatste korte film A confession  
waarin hij een priester speelde. Hij is nu 77 
jaar oud.

4 JOSEPH  WISEMAN  OP HOLLY-
WOOD BOULEVARD.

Een mooie zomeravond in Hollywood. Op 
Hollywood Boulevard lopen toeristen alle 
kanten op, bezoeken het Hollywood Wax 
Museum, Ripley’s Believe it or not, bekijken 
de voet- en handafdrukken bij Man’s Theater 
of gaan naar de film. Ik wandel wat rond en 
zie opeens aan de overkant van de straat een 
man op krukken  een uiterste  krachtsin-
spanning leveren om zijn krukken voor zich 
neer te zetten, teneinde zich naar voren te 
bewegen. Een vrouw loopt met hem mee. 
Dan herken ik hem: het is Joseph Wiseman, 
die ooit beroemd werd door zijn rol van Dr. 
No in de eerste James Bond-film. Maar ik 
ken hem ook van de tv waar ik Viva Zapata 
en Detective Story zag. In Viva Zapata was 
hij een journa list  die de Mexicaanse revo-
lutionair Zapata (Marlon Brando) volgt en 
in Detective Story een misdadiger die Kirk 
Douglas uitdaagt.
Hij is het soort acteur dat je bijblijft. Een in-
tens acteren met vaak wilde bewegingen, een 
echte method-acteur uit de Actor’s Studio. 
Op een avond zie ik hem in een afleve ring 
van The Untouchables, waarin Robert Stack 
als Elliott Ness de gangsters bestrijdt. Wise-
man is een gehandicapte gangster die van 
Ness te horen krijgt dat een handicap niet 
wil zeggen dat je niets op een eerlijke manier 
kan bereiken. “Denk maar aan onze President 
Roosevelt.” Weer zo’n intense rol.
Wiseman vond  het zelf maar niets dat hij 
voornamelijk herinnerd werd in de voor 
hem onbetekenende film en rol van Dr. No. 
Ironisch was ook dat wat hij als gangster had 
gespeeld nu werkelijkheid was geworden, hij 
was een kreupele man op krukken.

Del  Henny nu
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JOSEPH  WISEMAN
Boven: als Dr. No in de James Bond-film van die naam. Onder: Wiseman (links)  in The Untouchables
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I N  M E M O R I A M

DOUGLAS SLOCOMBE
WLonden, 10-2-1913
V22-2-2016, Londen

Een van de belangrijkste Britse cameraman-
nen die voor de oorlog begon als fotograaf 
voor Life Magazine en Paris Match. Daarna 
werd hij nieuwscameraman. In 1939  filmde 
hij in Danzig een toespraak van Joseph Goeb-
bels. Hij werkte met een Eye movie-camera 
die nogal veel lawaai maakte. Goebbels stopte 
met zijn  toespraak en keek omhoog —eve-
nals een paar honderd bruinhemden —naar 
Slocombe die zoveel lawaai maakte.
Een pijnlijk moment.
In 1940 deed hij—zonder credit—camera-

werk voor de documentaire  Lights out in 
Europe. In 1943 begon zijn carrière als speel-
film cameraman met  San Demetrio London.
Hij zou voornamelijk gaan werken met de 
regisseurs van de beroemde Ealing Studio’s 
Charles Frend, Charles Crighton, Robert 
Hamer en Alexander MacKendrik. De spe-
cialiteit van die studio waren de komedies in 
de jaren vijftig die ‘typisch’ Brits waren. (The 
Lavender Hill Mob, Kind Hearts and Coro-
nets, The Titfield Thunderbolt, The Man in 
the White Suit)
Na de Ealing periode kwamen kwaliteits-
films als Freud  (John Huston), The L-shaped 
room (Bryan Forbes), The servant  (Joseph 
Losey), The Fearless Vampire Killers (Ro-
man Polanski), The Lion in Winter (Anthony 
Harvey ) The Music Lovers (Ken Russell). 
Toen hij in de zeventig was, kwamen er nog 
een paar indrukwekkende films: De Indiana 
Jones trilogie van Lucas & Spielberg en Never 
Say Never, de alternatieve James Bond-film. 
Douglas Slocombe was zo bekwaam in het 
bepalen van licht dat hij nooit een lichtmeter 
gebruikte. Hij moest stoppen in 1989  van-
wege een oogaandoening.

Slocombe werkend aan Raiders of the Lost Ark (1981)Slocombe werkend aan The Lavender Hill Mob (1951)
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FRANCOIS DUPEYRON
WTartas,Landes, Fr. 14-8-1950

V25-2-2016, Fr.

Frans schrijver–regisseur die zo´n twintig 
films maakte. In 1988 debuteerde hij met 
Drole d´Endroit pour une Rencontre, waar-
mee hij een César-nominatie won. Een  paar 
jaar  later kreeg hij opnieuw nominaties voor 
La Chambre des officiers (beste regie en film).
Zijn bekendste film is Monsieur Ibrahim et 
les Fleurs du Coran met Omar Sharif. Dupey-
ron is in eigen  land een gewaardeerd regis-
seur, maar zijn films zijn nooit in ons land 
vertoond. Hij overleed aan kanker. 

JEAN RABIER
Fr, 16-3-1927
15-2-2016, Fr

Cameraman, die in de jaren veertig vijftig 
documentaires opnam; daarna camera-
assistent was bij films als  l’Ascenseur pour 
l‘Échafaud, Le Beau Serge, Les Cousins, Les 

Quatre Cent Coups. Vooral zijn samenwerk-
ing met Claude Chabrol was de aanzet om 
zelfstandig cameraman te worden en  hij zou 
heel veel films van Chabrol opnemen. Een 
van zijn eerste films als ‘director of photog-
raphy’  was Cléo de 5 à 7 van Agnès Varda, 
waarin hij liet zien, hoe je bijna documentair 
een dramatisch verhaal kan vertellen.

Daarna verraste hij met de prachtige kleuren-
fotografie bij Les Parapluis de Cherbourg van 
Jacques Demy. Ook Le Bonheur  van Agnès 
Varda was schitte rend opgenomen.
Jean Rabier was actief  tot en met 1991.
Zijn laatste film was Madame Bovary.

I N  M E M O R I A M

Rabier (rechts) met Chabrol en  Michel Piccoli (midden)

Le Bonheur 



Film Fun #2726

ALICE ARLEN
Chicago, 6-11-1940

29-2-2016, NYC

Scenarioschrijfster (met Nora Ephron) van 
Silkwood (1983), waarvoor ze een Oscar-
nominatie kregen. Het was het verhaal van 
Karen Silkwood die het gevecht aanging met 
de lekkende centrale in Harrisburg en daar 
zelf het slachtoffer van werd.
Daarna schreef ze zelfstandig het script voor 
Alamo Bay (1985) van Louis Malle over 
Vietnamese vissers in Amerika, die moeten 
vechten tegen de locale Amerikaanse vissers 
die hen niet accepteren. Ze werkte opnieuw
samen met Nora Ephron aan Cookie.
Daarna maakte ze nog maar sporadisch film-
scripts. Ze ging liever romans schrijven.

GEORGE KENNEDY
WNYC, 18-2-1925
V28-2-2016, Idaho

Robuuste acteur, letterlijk en figuurlijk een 

heavy in films in het begin van zijn carrière. 
Viel op als de man met de ijzeren hand in 
Charade, die Cary Grant van een dak wil 
gooien, maar zelf valt, Vier jaar later had hij 
de rol van gevangene—in Cool hand Luke—
die eerst niets moet hebben van medegevan-
gene  Paul Newman, maar daarna zijn vriend 
wordt. Deze rol leverde hem een Oscar op en 
alles veranderde voor George Kennedy. Hij 
kreeg betere en sympathiekere rollen. Een 
detective in The Boston Strangler, een sheriff 
in Bandolero, de hoofdrol (Chris) in Guns of 
the Magnificent 7.
George Kennedy zou hoofdrollen spelen in 
kleinere films en mooie bijrollen in grote 
films, zoals Airport waarin hij voor het eerst 
Patroni vertolkte, een personage dat steeds in 
de Airport-films terugkwam.
Hij was al behoorlijk op leeftijd toen zijn 
komische kwaliteiten een kans kregen naast 
Leslie Nielsen in The Naked Gun-films. Zijn 
laatste film was in 2014: The Gambler met 
Marc Wahlberg.

NANCY REAGAN
 WAnne Robbins, NY, 6-7-1921
V6-3-2016, Bel Air, LA

Als ze niet de First Lady van Amerika was 
geworden (als vrouw van Ronald Reagan) zou 
ze in  de vergetelheid zijn geraakt, want haar 
filmcarrière als Nancy Davis was onbedu-
idend. Ze zag er uit als een doorsnee Ameri-
kaanse huisvrouw. Ze zat in de musical Lute 

I N  M E M O R I A M
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George Kennedy
Boven: met Cary Grant in Charade (1963). Onder: met Burt Lancaster in Airport (1970)
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Song  in New York en zocht haar geluk in 
Hollywood in 1949,  waar ze een screentest 
deed voor haar eerste film The doctor and 
the girl. Andere onbelangrijke films volgden: 
East Side West Side; Shadow on the Wall, The 
Next Voice You Hear; Night into Morning en 
de belachelijke horrorfilm Donovan’s Brain.
De studio had alle hoop opgegeven dat het 
nog ooit iets zou worden met Nancy Davis. 
In 1951 ontmoette ze Ronald Reagan, een 
B-acteur die een glamoureus bestaan had 
gehad met zijn eerste vrouw Jane Wyman, 
een Oscar-winnares en een klasse hoger dan 
haar man. Nancy Davis trouwde snel met 
Reagan en maakte met hem nog een film 
Hellcats of the Navy. In 1962 zette ze een 
punt achter haar carrière met een aflevering 
van de tv serie Wagon Train. Ze ging zich 

I N  M E M O R I A M

Nancy Reagan

Boven met president Ronald Reagan en onder met acteur 
Ronald Reagan in een middelmatige film uit 1957
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helemaal  wijden aan de loopbaan van  haar 
man. Ze werd de stuwende kracht achter zijn 
nieuwe werk als  president van de Actors 
Guild, Gouverneur van Californië en uitein-
delijk het Presidentschap. Iedereen was het 
erover eens dat  Reagan zonder Nancy nooit 
zo’n grote hoogte had bereikt. En Nancy zou 
zonder haar Ronnie slechts een kleine aan-
tekening in de filmgeschiedenis zijn geweest.

MICHAEL WHITE
WGlasgow,16-1-1936
V7-3-2016, CA

Schots theater- en film producer die zijn  
opleiding kreeg aan de Sorbonne in Parijs. 
Op zijn zes en twintigste begon hij toneel 
in Londen te produceren. Hij kwam al gauw 
met opzienbarende stukken als Sleuth en Oh! 
Calcutta!  Andere hits volgden, zoals The 
Rocky Horror Show, Annie, A Chorus line en 
Joseph & The Amazing Technicolor Dream-
coat. Bij elkaar heeft  hij 101 toneelstukken/

muscials geproduceerd.  Hij maakte een 
sprong naar de speelfilm met Oh! Cacultta! 
in 1972, maar had pas echt succes drie jaar 
later met Monty Python & The Holy Grail.  
Ook The Rocky Horror Picture Show was een 
succes, maar andere films zoals Shock Treat-
ment (van de makers van The Rocky Horror 
Picture Show), The Hound of the Baskervilles 
(met Peter Cook & Dudley Moore), Eat the 
rich en The turn of the screw waren aardige 
probeersels om iets  aparts te maken, maar 
sloegen nauwelijks aan.
Michael White had het lef om origineel te 
zijn, maar hij ging in 2005 failliet met een 
hartaanval  daar bovenop. Het was het einde 
van zijn  filmcarrière. Hij had zijn autobio-
grafie Empty Seats in 1985 geschreven en er 
kwam in 2013 een documentaire over hem: 
The last impresario.

I N  M E M O R I A M

Monty Python and the Holy Grail (1975)
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DIANA GANGARAM PANDAY
WParamaribo, 15-7-1948
V16-2-2016, Paramaribo

Zij was de vrouw die Rubia speelde in Wan 
Pipel en daarmee een rolmodel werd voor 
veel Hindostaanse vrouwen in Suriname. 
De film van Pim de la Parra deed weinig  in 
Ne derland (en leidde mede daardoor tot 
het faillisement van De la Parra), maar in 
Suriname kreeg Wan Pipel in 1976, vlak na 
de onafhankelijkheid, een weer klank die 
tot op de dag van vandaag voortduurt en 
l egendarische proporties heeft aangenomen. 
Wim Verstappen, mede-producent van de 
film, noemde Wan Pipel ooit ‘het Wilhelmus 
van Suriname’. 
Diana Gangaram Panday speelt een verpleeg-
ster die het hart steelt van Roy (Borger 
Bree veld), een zwarte, uit Nederland terug-
gekeerde Surinamer, die  on danks alle tegen-
werking in beide cultuur groepen, uiteindelijk 
voor Rubia kiest en niet voor zijn witte 
 vriendin Karina (Willeke van Ammelrooy).
Donovan Mijnals in De Ware Tijd (21-2-16): 
“Wan Pipel. Misschien wel de meest contro-
versiële film ooit in Suriname gemaakt. Niet 
eenieder is er uitgesproken positief over en 
voor enkele lagen van de bevolking was de 
film wellicht liefst nooit gemaakt. Sommigen 

vinden het een meesterstuk, terwijl anderen 
het uiteindelijke succes daarentegen aan een 
gelukkige samenloop van omstandigheden 
toeschrijven. Als ‘Rubia’ had Diana Ganga-
ram Panday misschien wel de meest omstre-
den rol: een Hindostaanse vrouw die in die 
periode een liefdesrelatie had met een zwarte 
man was taboe. Ook op het witte doek.
Heel misschien zijn met haar recente over-
lijden, ruim veertig jaar nadat de film ver-
scheen, die sentimenten ietwat geluwd. Pim 
de la Parra vindt haar in ieder geval ‘een 
voorbeeld voor jonge Hindostaanse vrou-
wen’. Maar die mening wordt vooral door de 
oudere generatie niet per se gedeeld. Toen de 
film in 1976 verscheen, zat de Hindostaanse 
gemeenschap er behoorlijk mee in de maag. 
Haar leven na de film verliep, alsof die een 
profetische voorbode daarvan was, identiek 
aan het script. De familiebanden werden 
mede door de film verbroken en lichamelijk 
en geestelijk ging ze steeds meer achteruit. 
In haar laatste jaren was ze een schim van 
hetgeen ze in de film portretteerde.”
Wan Pipel is onlangs door het Filminstituut 
Eye gerestaureerd.

Met Borger Breeveld in Wan Pipel (1976)
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      JAMES COBURN


