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Als James Coburn de film lief
hebber bijblijft dan is het wel 
door de vol  gen de scène:
 Hij is een cowboy in The Magnificent 7 uit 
1960 van John Sturges en ligt te slapen tegen 
een hek. Hoed over zijn hoofd. Een aantal an
dere cowboys staan met elkaar te overleggen 
en dan komt Robert J.Wilke naar voren die 
tegen Coburns laarzen trapt en hem uitdaagt 
voor een duel. James Coburn zegt hem dat hij 
de snelste is. Wilke moet zich waarmaken en 
schiet naast zijn laarzen. Coburn staat rustig 
op en gaat de uitdaging aan. Het duel begint, 
Wilke schiet en Coburn gooit zijn stiletto 
naast Wilkes hoofd in een paal. Wilke zegt 
dat hij heeft gewonnen en ook de andere cow
boys twijfelen, maar Coburn ontkent het. Nu 
is Wilke pas echt kwaad en hij daagt Coburn 

uit “for real”. Bij het tweede duel 
gooit Coburn zijn mes in de 
borst van Wilke voordat deze 

een schot heeft gelost en de winnaar is duide
lijk. Yul Brynner en Steve Mc Queen staan ge
fascineerd toe te kijken. Ze hebben hun gun
fighter gevonden.

James Harrison Coburn jr werd op 31 augus
tus 1928 in Laurel, Nebraska geboren. Hij stu
deert acteren in LA in het LA City College en 
gaat dan naar New York om bij de beroemde 
Stella Adler het vak te leren. Al gauw zit hij 
vanaf 1957 in tvfilms. Hij is een opvallende 
verschijning met zijn lange, magere lichaam 
en een kop die al jong getekend is en waarop 
een grote grijns tevoorschijn kan worden ge
toverd. Kortom, James Coburn ziet er anders 
uit dan de andere jonge acteurs van die tijd. 
Ze zijn allemaal beïnvloed door James Dean 

Thys Ockersen

Robert J.Wilke daagt James Coburn uit voor een duel in 
The Magnificent 7 (1960).

James Coburn
L A N G E  H E L D  M E T  B R E D E  G R I J N S
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BOVEN: Karen Steele, James Best, Randolph Scott, Pernell Roberts, James Coburn in Ride Lonesome. ONDER: The Magni-
ficent 7: Yul Brynner, Steve McQueen, Horst Buchholz, Charles Bronson, Robert Vaughn, Brad Dexter, James Coburn
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en Marlon Brando en ze doen hun idolen na. 
Coburn doet daar niet aan mee. In 1959 krijgt 
hij zijn eerste filmrol in een western van Budd 
Boetticher, Ride Lonesome. Het is een van die 
westerns die Boetticher met Randolph Scott 
maakt en waarmee ze veel succes hebben. In 
Ride Lonesome zitten ook nog in de bijrollen 
als boeven: James Best, Pernell Roberts en Lee 
van Cleef.

THE MAGNIFICENT 7
Hij kwam zijn oude schoolkameraad Robert 
Vaughn tegen, die een rol in The Magnificent 7 
had gekregen. Coburn was meteen in die film 
geïnteresseerd, want hij was een bewonderaar 
van de oorspronkelijke film van Akira Kurosa
wa, De Zevende Samourai. Het was een ver
haal over Samouraivechters die een dorpje 
dat belaagd wordt door bandieten voor weinig 
geld verdedigen. Die Samoeraivechters wor
den nu gunfighters met Yul Brynner als leider. 
Coburn was vooral gefascineerd door een van 
die Samourai vechters, een lange magere man 
met een expressief gezicht, die in een mod
derpoel al zwaardvechtend aan zijn einde 
komt. Hij werd gespeeld door Minoru Chiaki. 
Van de zeven personages is er nog maar een 
niet ingevuld, die van de Amerikaanse variant 
van de Japanse zwaardvechter die Coburn zo 
bewondert. Hij krijgt die rol en wordt zo de 
gunfighter met de stiletto. Hij weet dat hij in 
een western terecht komt met een sterk ver
haal en wat goede acteurs, maar hij kan niet 
vermoeden dat hij in een klassieke film zit die 
tot de beste westerns zal gaan behoren en ja
ren meegaat.
De jonge acteurs die Yul Brynner omringen 
(McQueen, Coburn, Charles Bronson, Horst 
Buchholz en Robert Vaughn) proberen al

lemaal de aandacht op zich te vestigen. Yul 
Brynner, een echte veteraan, laat het maar ge
beuren, want hij heeft veel te zeggen bij die 
film en kan zelf bepalen hoe het eindresul
taat er uit gaat zien. En jammer voor Coburn, 
Bronson en Vaughn, ze overleven de film niet 
en kunnen nooit aan een tweede deel mee
doen. Akira Kurosawa waardeert de Ameri
kaanse remake van zijn film enorm. Hij zegt 
dat hij altijd westerns voor ogen had bij het 
maken van zijn Samouraifilms. Geen wonder 
dat Sergio Leone een paar jaren later Kuro
sawa’s Yojimbo transformeert tot For a hand-
ful of dollars; zijn eerste spaghettiwestern met 
Clint Eastwood in de hoofdrol.

THE GREAT ESCAPE
Ook regisseur John Sturges profiteert van The 
Magnificent 7. Hij stijgt naar de hoge regio
nen van het Hollywoodregisseursechelon. 
In 1962 maakt hij de komediewestern Ser-
geants 3 met Frank Sinatra, Peter Lawford en 
Sammy Davis jr.; ook alweer een remake, van 
Gunga Din. Het wordt een grote hit. Sturges 
kan in 1963 over een groot budget beschik
ken om een spectaculaire oorlogsfilm te ma
ken over een van de grootste ontsnappingen 
uit een concentratiekamp in Duitsland door 
Britse en Amerikaanse militairen in de Twee
de Wereldoorlog. Een sterk onderwerp en een 
mooi excuus om een grote cast van Britse en 
Amerikaanse acteurs bijeen te zetten. Richard 
Attenborough, een gewaardeerd karakter
acteur speelt een militair die veel ontsnap
pingen op zijn naam heeft; James Garner is 
de opgeruimde Yank die alles regelen kan en 
Steve McQueen is de rebelse Amerikaan die 
zich niet laat weerhouden door de moffen om 
steeds te ontsnappen. Ook al wordt hij daarna 
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weer gearresteerd. James Coburn en Charles 
Bronson zij ook weer van de partij. Coburn is 
de pompenbouwer van de tunnels en Bronson 
de tunnelgraver met claustrofobie. 
Maar Steve McQueen blijkt veel noten op zijn 
zang te hebben. Hij wil veel veranderingen 
aan het script aanbrengen, vooral in zijn eigen 
voordeel. En hij komt niet opdagen voordat 
hij zijn zin heeft. Hij heeft al succes bereikt 
met een paar films en hij rust niet voordat 
hij een bepaalde scène er doorheen drukt, 
waarmee hij eigenlijk de film steelt. Hij wil 
een achtervolging met motoren door de Al
pen die hij zelf in scène zal zetten als climax 
van de film. Achteraf gezien blijkt die scène 
het hoogtepunt van de film te worden. James 
Coburn zegt hier over: “Steve vond zijn rol 
niet heldhaftig genoeg. Hij haalde er een ei

gen scriptschrijver bij, kleedde zich moderner 
(geen uniform) en hij moest en zou absoluut 
die motorscène hebben. Pas toen was hij ge
lukkig. Steve moest altijd bewijzen dat hij de 
slechtste jeugd had van wie dan ook. Er kon 
maar één acteur met hem in competitie gaan: 
Charles Bronson.”
Die film en die rol zouden Steve McQueen de
finitief de grote sterstatus bezorgen waar hij 
zo naar verlangde. Voor James Coburn veran
dert er nog niet zoveel . Hij blijft interessante 
bijrollen vervullen.

GEHEIMAGENT FLINT
Er ontwikkelt zich in de jaren zestig een be
langrijke vernieuwing in de filmwereld. James 
Bond heeft zijn intrede gedaan en producen
ten ontdekken dat er met de spionage busi



April 2016 7

ness veel geld te verdienen valt. Bond brengt 
een nieuw genre tot leven met geweld en 
sarcastische humor. Opeens zijn de gewone 
thrillers en politiefilms, bv die van Eddie Con
stantine, slappe aftreksels. In het verlengde 
van Bond volgen enige serieuze spio nagefilms 
met bijvooneeld Michael Caine en Richard 
Burton naar de boeken van Len Deighton en 
John le Carré. Maar er komen ook persiflages, 
zoals Dean Martin in de rol van Matt Helm 
(The silencers, The wreckig crew) die niets seri
eus neemt, zoals dat bij de charmeur/crooner 
Martin hoort. En dan wordt de duizendpoot 
Flint bedacht en James Coburn krijgt die rol. 
Ook een charmeur met mooie vrouwen en ie
mand die goed kan vechten en nog veel meer 
(schijndood zijn, balletdansen, hij spreekt 
de dolfijnentaal, etc). In 1966 verschijnt Our 
man Flint en een jaar later In like Flint. James 
Coburn als Derek Flint is stoïcijns, charmant, 
vechtlustig, een expert in martial arts en niet 
serieus te nemen. James Coburn wordt nu op
eens een ster, de films hebben nauwelijks een 
plot, maar een overdaad aan mooie dames 
en improvisaties. Coburn heeft er duidelijk 
veel lol in. En hij geniet van de roem die hem 
eindelijk toekomt. Het blijft echter bij twee 
afleveringen. Genoeg om te laten zien dat 
de lange acteur met de grijns van een paard 
heel goed een charmante, komische held kan 
neerzetten. En met dit imago is zijn status van 
bijrol speler (voorlopig) verleden tijd. Coburn 
zal nu een echte ‘scoundrel’ kunnen spelen; 
een sympathieke inbreker of avonturier. Pre
cies de rollen die het publiek graag van hem 
ziet. Maar zijn ambities reiken verder. Hij wil 
ook produceren en regisseren. Al komt er van 
het laatste niet veel terecht. Zelf geeft hij als 
reden dat hij als acteur veel te veel verdient 

om voor minder geld te gaan regisseren. Toch 
drukt hij zijn stempel op een film: The Presi-
dent’s analyst, handelend over een psychiater 
(Coburn) die voor de President werkt en ach
tervolgd wordt door alle geheime diensten, 
omdat hij te veel te weten is gekomen. “Toen 
we klaar waren met de opnamen,” aldus Co
burn. “belde producent Howard Koch me op 
en zei: “Ik heb hier mannen in pak op bezoek 
die even met ons willen praten. Of we in de 
film (die al opgenomen was) niet de FBI wil
len noemen, of de CIA.’ Ik antwoordde: ‘Weet 
je wat, we noemen ze de FBR of de CRA, nou 
goed? ‘

BRUCE LEE EN DE MARTIAL ARTS
In de Flintfilms vertoont James Coburn zijn 
niet geringe kunnen op karate gebied, maar 
als hij kennis maakt de duivelse gevechtskun
stenaar Bruce Lee wordt het hem duidelijk dat 

Belgisch affiche van In like Flint
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LINKS: James Coburn bewijst zijn vechtkunst als Flint in 
Our man Flint (1966).

RECHTS van boven naar beneden: 
Met Charlton Heston in Major Dundee (1965); Billy the Kid 
( Kris Kristofferson ) en Patt Garrett (James Coburn) in Pat 
Garrett & Billy the Kid (1973); Coburn als Sergeant Steiner 

in Cross of Iron (1977)

hij nog een lange weg te gaan heeft. “Bruce 
was met mij vergeleken maar een klein man
netje, maar wel met een immense présence. 
Hij duwde een kussen tegen mijn buik en gaf 
me met een vuist zo’n dreun dat ik meters 
achteroverviel over een stoel heen en ergens 
in een hoek belandde. Ja, daar was ik behoor
lijk van onder de indruk. ‘Let’s go to work’ zei 
ik tegen Bruce.”
Zenboeddhisme en martial arts worden een 
belangrijk onderdeel van Coburn’s bestaan. 
“Ik heb mij altijd een vrij man gevoeld; dat 
heb ik van mijn moeder en het heeft er ook 
mee te maken dat ik in een negatieve tijd, de 
depressiejaren, ben opgevoed. Mijn vader was 
garagehouder in Nebraska en ging failliet. We 
vertrokken met een TFord naar Californië.” 
Dat individualisme met een vleugje sarcasme 
is wat uit al zijn rollen spreekt.

SAM PECKINPAH: IF IT MOVES, KILL IT!
James Coburn over Sam Peckinpah: “Sam is 
een groot filmmaker. Natuurlijk is hij zijn ei
gen ergste vijand. Sam is een ongewoon mens. 
En hij dient behandeld te worden als een on
gewoon mens. Hij kan een atmosfeer creëren, 
of hij nu dronken of helder is, de pest in heeft 
of in grote woede is, of wat dan ook. Ik be
doel, hij is zo’n drie of vier uur een klote ge
nie, maar de rest van de dag zwelgt hij in een 
emotionele reactie op goede en slechte herin
neringen.”
“Hij wist iets uit een acteur te halen dat zelfs 
die acteur niet wist dat het in hem zat. Ik mis 
hem nog steeds.”
Coburn en Peckinpah waren tot Peckinpah’s 
dood (1984) bevriend. James Coburn speelde 
in drie films Major Dundee, Pat Garrett and 
Billy the Kid en Cross of iron van Peckinpah en 
hielp hem met Convoy. “Ik hielp hem van de 
drank af en toen ging hij aan de coke…”
In 1965 staat er een ambitieus project op sta
pel: Major Dundee met Charlton Heston in de 
hoofdrol. Meteen vanaf het begin van de op
namen heeft Peckinpah al ruzie over de draai
tijd met zijn producers. De grote cast (ook 
Richard Harris, Senta Berger, Warren Oates, 
Ben Johnson, Mario Adorf en Slim Pickens) 
en de vele actiescènes maken het tot een in
gewikkelde film. Coburn zelf noemt het een 
van de zwaarste filmshoots waar hij aan heeft 
meegewerkt. Hoewel Heston zelf zijn salaris 
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Pat Garrett (James Coburn) bij het lijk van Billy the Kid (Kris Kristoffferson)
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investeert om de film af te krijgen komt er een 
versie in de bioscopen waar Peckinpah niet te
vreden mee is. Pas vele jaren later als Heston, 
Peckinpah en Coburn dood zijn, komt er een 
gerestaureerde versie (voor de dvd) met meer 
dan twintig extra minuten. En zie, opeens 
werkt die film. Het zal niet de enige film blij
ven, waarvan veranderde of ingekorte versies 
uitkomen en Peckinpah gepasseerd wordt.
In 1973 vinden Coburn en Peckinpah elkaar 
weer voor Pat Garrett and Billy the Kid. Co
burn is inmiddels een ster en krijgt de hoofd
rol van Marshall Pat Garrett, de vroegere 
vriend van outlaw Billy the Kid (Kris Kristof
fersson), die hij nu opjaagt. Een veel voorko
mend thema bij Peckinpah, vroegere vrienden 
zijn nu vijanden. Het is een waargebeurd ver
haal met een fraaie stilistische rol van Coburn. 
Pat Garrett is genoodzaakt om zijn vroegere 
vriend dood te schieten. “Sam liep er over te 
denken om hert einde te veranderen. ‘Wat als 
we hem laten leven, Jimmy?’ ‘Dat kun je niet 
doen, Sam. No way, hij gaat er aan, zo is het in 
werkelijkheid ook gegaan.’ “
Met deze film herhaalt zich de geschiedenis 
van Major Dundee. MGMbaas James Aubrey 
(bijgenaamd ‘the smiling cobra’) bemoeit zich 
met het eindresultaat en er komt een versie 
in de bioscopen die Peckinpah’s goedkeuring 
niet heeft. Gelukkig wordt er na Peckinpah’s 
dood in zijn kelder een volledige kopie ge
vonden die langer en rijker van atmosfeer en 
inhoud is, met de muziek (van Bob Dylan) 
op de juiste plaats. Een meesterwerk dat vele 
jaren later alsnog bewondering afdwingt. 
Maar voor Sam Peckinpah te laat. Het kwaad 
is geschied en de regisseur raakt steeds meer 
verslaafd. James Coburn staat erbij en kijkt er
naar. De paranoia krijgt de overhand en Peck

inpah functioneert nauwelijks. Bij Convoy., 
een film over truckdrivers met Kris Kristof
fersson en Ali McGraw, regisseert Coburn op 
de achtergrond mee en moet soms invallen als 
de grillige regisseur werkelijk onhandelbaar is 
geworden.

CROSS OF IRON, EEN DUITS AVONTUUR
In 1977 is producer Rolf C. Hartwich schat
rijk geworden met het maken van semipor
nofilms: De Schulmädchenrapporten. In ons 
land te bewonderen in de Parisien en Centraal, 
bioscopen op de Amsterdamse Nieuwendijk. 
Hij besluit een boek van Willi Heinrich Das 
geduldige Fleisch uit 1955 te gaan verfilmen 
als Cross of Iron. Een avonturenfilm over een 
peleton Duitse soldaten met aan het hoofd 
sergeant Rolf Steiner. Om de film internatio
naal te verkopen denkt Hartwich—commer
cieel als hij is—aan een internationale film in 
het Engels. En wie beter dan Sam Peckinpah 
om het bloed van het doek te laten spatten? 
En zo wordt James Coburn Steiner, met naast 
zich James Mason, Maximilian Schell, Senta 
Berger en David Warner en nog een rits be
kende Duitse acteurs van de Duitse tv. Het is 
een schizofrene film. Coburn, en de Britten 
Mason en Warner als Duitsers zijn niet ge
loofwaardig als Duitse militairen. Helemaal 
niet al ze in de meeste landen te horen zijn 
in het Engels. Nog een voordeel dat hun vij
and niet de geallieerden zijn, maar de Russen. 
Toch is het een voortreffelijke actiefilm.
Twee jaar later komt er een tweede Cross of 
Iron van Andrew McLaglen met Richard Bur
ton als Steiner en Robert Mitchum en Rod 
Steiger als zijn Amerikaanse tegenstanders. 
Per ongeluk wordt er een Duitse kopie in Ne
derland ingezet die in het Duitse is nagesyn
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chroniseerd. De film flopt.
Sam Peckinpah laat in zijn film zien hoe ‘ge
wone’ Wehrmachtsoldaten aan het Russische 
front verneukt worden door hun meerderen 
en rücksichtslos opgeofferd worden. James 
Coburn is bepaald indrukwekkend als Ser
geant Steiner, voor betoonde moed gedeco
reerd met het IJzeren Kruis waar Maximillian 
Schell als meerdere zo naar hunkert. Steiner 
is een avontuurlijke held, een professioneel 
soldaat met gevoel voor zijn medemens. De 
film is ongelooflijk sterk qua actie en emoties. 
Cros of Iron is de laatste grote film die Peckin
pah maakt en ook voor James Coburn breken 
zware tijden aan.

REUMA EN EEN OSCAR
In 1979 wordt bij James Coburn reuma ont
dekt. Zijn handen gaan krom staan en dat 
moet in films verborgen worden gehouden. 
Hij is pas net in de vijftig en een leading actor. 
Dat gaat moeilijk worden. Het lukt hem toch 
nog een aantal jaren hoofdrollen in films te 
spelen. Twintig jaar lang neemt hij genoegen 
met minder prominente films en verzorgt hij 
commentaar bij documentaires. Dan komt er 
een nieuwe generatie regisseurs die hem als 
eerbetoon voor zijn werk in de jaren zestig, 
zeventig graag een rol geven. Zo is hij in Young 
Guns 2 opnieuw Pat Garrett en in Maverick 
is hij de organisator van een groot pokerspel 

Maximilian Schell als Hauptman Stransky en James Coburn als Feldwebel Steiner in Cross of Iron
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waar tal van bekende gezichten uit 
wes terns aan mee doen. Onder ande
ren James Gar ner, zijn coster uit The 
Great Escape.
Eind jaren negentig zoekt Paul Schra
der een karakteracteur die in de film 
Affliction de vader aan Nick Nolte 
kan neerzetten. Hij komt bij James 
Coburn uit, niet alleen omdat die op 
zijn zeventigste nog steeds respect 
afdwingt, maar ook omdat hij bij het 
bioscooppubliek geassocieerd wordt 
met uitbarstingen van geweld uit die 
Peckinpahfilms. Precies die kwali
teit die Nolte’s vader nodig heeft. Hij 
krijgt een Oscar voor beste bijrol en 
zegt dat hij zich vereerd voelt, maar 
dat hij dit feest vooral leuk vindt voor 
zijn vrouw. Ook bij The Golden Boot 
Awards wordt hij gefêteerd. Burt 
Reynolds houdt een geestige toe
spraak en kijkt naar de toch wel in
drukwekkende lijst films: “Oh, dit zijn 
de mooie jaren met goede films… oh, 
hier is het wat minder… maar kijk, dat 
is weer een hele goeie.” Luid applaus 
valt de acteur ten deel van zijn col
lega’s. “Ik probeer de mensen die ik 
speel te laten evolueren.” aldus James 
Coburn “Ik wil dat ze echte mensen 
worden.“ En zo is hij ook gestorven 
in 2002. Na eerst filmgeschiedenis te 
hebben geschreven.

—Thys Ockersen

Rechts: met Nick Nolte in Affliction (1999)
Daaronder: een Oscar voor James Coburn voor 

zijn bijrol in Affliction.



EERSTE RIJ: The Last Hard Men (1976), Hell Is for Heroes (1962), Loving Couples (1980), Skyriders (1976), The Americanization 
of Emily (1964). TWEEDE RIJ: The Last of Sheila (973), The Honkers (1972), The Streetfighter (Hard Times) (1975), A High Wind 
in Jamaica (1965), The Baltimore Bullet (1980), Goldengirl (1979)

MEER FILMS



DERDE RIJ: Candy (1968), Charade (1963), Duck You Sucker (1971), Dead Heat on a Merry-Go-Round (1966), Draw (1984)
VIERDE RIJ: Bite the Bullet (1975), Hard Contract (1969), Waterhole (1967), In Like Flint (1967), Maverick (1094)

MET JAMES COBURN
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EEN VOOR 98% in zwart/
wit gefotografeerde oor

logsfilm over het lot van meer 
dan duizend joden die uit concentratiekamp 
en gaskamer werden gered door de nationaal
socialistische SudetenDuitser uit Zwittau, 
Oskar Schindler (19081974), gespeeld door 
de Ier Liam Neeson, en zijn joodse boekhou
der Itzhak Stern, uitmuntend gespeeld door 
Ben Kingsley. Een op waarheid berustende 
film over een zwaarbeladen onderwerp, een 
thema dat volgens velen te groot is voor woor
den, te groot ook voor tv of filmcamera’s. 
   Dat juist een commercieel ingesteld man als 
Steven Spielberg een film zou gaan maken over 
de jodenvervolging en zoiets edelmoedigs als 
het onder de ogen van SS’ers en andere nazi’s 
redden van joden, schoot joodse organisaties 
in het verkeerde keelgat. Spielberg, van joodse 
afkomst, mocht dan in het verleden serieuze 
speelfilms hebben gemaakt als The Color Pur-
ple (1985) en Empire of the Sun (1987), het 
waren toch populaire ‘blockbusters’ als Jaws, 
Close Encounters, E.T. en Jurassic Park die 
hem beroemd en schatrijk maakten. Zo’n le
verancier van het betere Hollywoodamuse
ment zag men niet graag met een baseballpet
je op filmen in en om Auschwitz/Birkenau. 
De film die hij meende te moeten maken zou 
trouwens zeker een onacceptabele trivialise

ring opleveren van het trieste 
lot dat de joden had getrof
fen. Schindler’s List kwam er 

toch, drie uur en een kwartier lang, met on
bekende sterren, op Ben Kingsley na, die als 
filmGandhi grandioos was en nu het uiterst 
intelligente ‘geweten’ van Oskar Schindler 
ook subliem gestalte gaf. 
   De geschiedenis van Schindler’s List in het 
kort: Oskar Schindler trekt in 1939 met de 
Duitse troepen naar Polen. In Krakau brengt 
hij het al gauw tot een soort ‘Verwalter’ van 
oorspronkelijk joods bezit, Schindler wordt 
eigenaar van een potten en pannenfabriek, 
raakt bevriend met de sadistische kampleider 
Amon Goeth (Ralph Fiennes), die er een sport 
van maakt zijn dag te beginnen met in hemds
mouwen vanaf het balkon van zijn dienstwo
ning met een langeafstandsgeweer willekeu
rig wat joden in het kamp neer te schieten. 
   De truc van Oskar Schindler is dat hij de 
fabrieksarbeiders die hij voor zijn bedrijf no
dig heeft, met geld, drank en goede woorden 
koopt van Goeth. Geleidelijk aan gaat Schind
ler zijn onbezoldigde gedwongen ‘volontaires’ 
kennen; zijn ‘medewerkers’ krijgen een naam, 
een gezicht, een karakter; hij trekt zich hun 
omstandigheden aan en probeert meer joden 
‘vrij’ te krijgen met de smoes dat hij ze nodig 
heeft om voldoende munitie en keukengerei 

Het aantal oorlogsfilms dat in Amerika werd gemaakt loopt in de duizenden. Tussen The Big Parade 
van King Vidor uit 1925 en American Sniper uit 2014 van Clint Eastwood liggen
legio   producties die of aan het front of op een legerbasis in oorlogs- of vredestijd spelen,
of  in de civiele wereld met de oorlog als ‘background’.
Het is eerder gezegd met betrekking tot andere filmgenres: over de oorlogsfilm als genre zijn biblio-
theken volgeschreven. Als, zoals in dit geval, moet worden volstaan met slechts enkele bladzijden, 
dan blijven we met uw welnemen stilstaan bij Schindler’s List uit 1994 van Steven Spielberg. 

Thomas  Leeflang
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Ben Kingsley als Itzhak Stern, Liam Neeson als Oskar Schindler

voor het leger te kunnen maken. 
   Schindler’s List begint met een sfeershot van 
een hand die in het donker kaarsen aansteekt. 
Er wordt gebeden, de (gekleurde) vlamme
tjes doven, rook kringelt omhoog en gaat in 
beeldrijm over in de rook van een trein. Po
len 1939, via een rood gekleurd jasje van een 
meisje in een verder ontkleurde scène ergens 
halverwege de film, krijgt de film pas weer op 
het eind ‘full color’.
Het kiezen voor zwart/witfotografie is door 
Spielberg verdedigd met de opmerking dat 
het monochromatische beeld authentieker 
zou aandoen, meer documentaireachtig. 
Waar  over getwist kan worden, want op het 
moment dat de joden op transport gesteld 
werden was de ster op hun jas geel en keken 
ze in de koude, staalblauwe ogen van de ‘zui

vere Ariërs’ die hen ‘begeleidden’ naar hun 
eindbestemming. 
   Met andere woorden: in de werkelijkheid van 
de holocaust hulden beulen noch slachtoffers 
zich in asgrauw zwart/wit, de paar meter film 
waarop de ellende van die dagen is vastgelegd 
waren noodgedwongen kleurloos. Alleen ie
mand die opgegroeid is voor een kleurentv 
gaat ervan uit dat opnamen in een grijze gra
datie waarheidsgetrouwer overkomen dan ge
kleurde.

Schindler’s Ark heet het boek van Thomas 
Kenneally dat in 1982 verscheen en meteen 
de Booker McConnellprijs kreeg. In het 
voorwoord schrijft de Australische auteur: ‘In 
1980 kwam ik in Beverly Hills terecht in de 
winkel van Poldek (Leopold) Pfefferberg om 
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er te vragen naar de prijs van een aktentas. Te
midden van uit Italië geïmporteerde lederwa
ren hoorde ik van Pfefferberg, een ‘Schindler
overlevende’, voor het eerst de naam van Oskar 
Schindler, de Duitse ‘bon vivant’, speculant, 
charmeur, een man vol tegenstrijdigheden en 
van zijn redding van een dwarsdoorsnede van 
een gedoemd volk tijdens de jaren die nu be
kend staan onder algemene naam Holocaust.’ 
  Of Kenneally uiteindelijk nog een tas kocht 
van Pfefferberg is in dit verband een irrele
vante gedachte. Wel sprak hij na zijn bezoek 
aan de ‘luggage store’ voor zijn boek met vijf
tig ‘Schindler survivors’ in Australië, Duits
land, Israël, Oostenrijk, de VS, Argentinië en 
Brazilië. Hij bezocht archieven en interview
de ooggetuigen. Alleen Schindlers exvrouw 
Emilie spoorde Kenneally niet op. Dat deed 

wel Dina Rabinovitch, verslaggeefster van de 
Britse krant The Guardian en daarna ook tv
journalist John Blair voor een documentaire 
die in 1983 in Engeland werd uitgezonden. 
   Het beeld dat de 86jarige in Argentinië wo
nende vroegere echtgenote van Schindler van 
hem schetste was stukken minder heroïsch, 
minder ethisch en minder lankmoedig dan de 
beschrijving die Kenneally van hem gaf in zijn 
boek. Niet na de verschijning van het boek 
Schindler’s Ark maar direct na de première en 
eigenlijk al tijdens het opnemen van de film 
Schindler’s List (Spielberg verving ‘ark’ door 
‘list’ omdat hij Ark te religieus vond klinken) 
werd er gediscussieerd over de vraag of Oskar 
Schindler al die aandacht nu wel of juist hele
maal niet verdiende. 
   Het zal de circa twaalfhonderd dankzij hem 

Ralph Fiennes als Amon Goeth jaagt op joden.
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in leven gebleven ‘Schindlerjoden’ een zorg 
wezen wat de motivatie van ‘de innemende 
katholieke zwendelaar’ is geweest: zij zijn hem 
meer dan dank verschuldigd. Begin 1945 had
den ze hem nog een gouden ring cadeau ge
daan, gesmeed uit de gouden gebitsbruggen 
van een paar van zijn ‘personeelsleden’. In de 
ring was een spreuk uit de Talmoed gegraveerd: 
‘Wie één mensenleven redt, redt de wereld’. 

Sinds het uitkomen van Schindler’s List (in 
Nederland overigens in slechts 17 kopieën te
gen 95 van Spielbergs Jurassic Park) versche
nen in Europa artikelen, essays en columns 
over ‘De Andere Schindlers’ die ineens zou

den hebben bestaan. En over de vraag hoe 
het mogelijk is geweest dat Oskar Schindler 
veranderde van een zuipende, rokkenjagende 
profiteur en zakkenvuller in een mensen red
dende filosemiet. Kunsthistorica Andrea Gas
ten schreef in de Volkskrant van 14 mei 1994: 
‘Oskar Schindler, een man die niet vrij was van 
menselijke zwakheden maar die, als het erop 
aankwam, zijn macht ten goede aanwendde, 
kan hopelijk op momenten dat het echt telt, 
voor sommigen van ons als inspiratie dienen.’ 
   Wie al de stukken die hem onder ogen kwa
men over de film Schindler’s List heeft be
waard, ziet zich anno 2016 geplaatst tegen
over een kilo’s wegende verhuisdoos met een 
moedeloos makende inhoud.
Elke film die de holocaust als onderwerp 
heeft, ondervindt steevast, grof ingedeeld, 
drie soorten kritiek: de voor de hand liggende 
zuiver cinematografische waarin wordt gerept 
van montage, spel en enscenering; de morele, 
waarin zal worden gezegd dat de fictie een be
lediging van en voor de slachtoffers is; en de 
historische, die zal wijzen op de ‘onjuistheden’ 
en de verkeerde weergave van allerlei zaken. 
Kortom: ook over Schindler’s List meent de 
één dit, de ander dat, de agressieve manier 
waarop historici elkaar in ingezonden stukken 
aanvielen is een griezelige ervaring die een ge
voel van sterke morositeit opwekt. 
   Op een gure vrijdagochtend van 25 febru
ari 1994 verliep de ‘landelijke persvoorstel
ling’ van Schindler’s List in het Amsterdamse 
Tuschinski Theater. Vertegenwoordigers van 
de media waren aanwezig, onder wie sterk 
betrokkenen als musicus en holocaustover
levende Lex van Weren en een aantal in het 
onderwerp gespecialiseerde academici. Ruim 

De weg naar de dood in Auschwitz
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1994   en in wezen tegelijkertijd als beste ho
locaustfilm ooit gemaakt. Spielberg werd te
gelijkertijd uitgeroepen tot de beste regisseur, 
hij was immers de grote tovenaar, het genie 
dat het wonder boven wonder klaarspeelde 
de gruwelijkste episode uit de geschiedenis op 

drie uur later haastte het gezelschap zich, met 
tranen in de ogen, naar huis en kantoor om er 
zijn toeschouwersontroering en mening over 
Spielbergs nieuwste film aan de tekstverwer
ker toe te vertrouwen. 
In NRC Handelsblad van 26 maart 1994 zei 
Claude Lanzmann, maker van de negen uur 
durende door merg en been snijdende bios
coopdocumentaire (meer een filmische vorm 
van orale geschiedschrijving) Shoah: het ver
haal van de zes miljoen joden (1985): ‘Men 
huilt bij het zien van Schindler’s List? Het zij 
zo. Maar tranen zijn een manier van genot, 
een catharsis. Veel mensen hebben me ge
zegd: ik kan uw film niet zien, want bij Shoah 
is het niet mogelijk te huilen.’ 
   Er zijn intussen over de honderd films, in
clusief tvdocumentaires en series, gemaakt 
die direct of indirect met de holocaust (of 
om het in uitersten te zeggen de ‘shoah’ of 
de ‘Endlösung’) te maken hebben. Uit de ci
nema is bijvoorbeeld Sophie’s Choice uit 1982 
bekend en van de beeldbuis het omstreden 
NBCfeuilleton Holocaust uit 1978. Schind-
ler’s List is de eerste oorlogsfilm met de uit
roeiing van de joden als onderwerp die ‘in de 
Oscars viel’. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, de 
tegen de vijfduizend leden van de Academy of 
Motion Pictures Art and Sciences hadden er 
nooit eerder een Oscar voor over of vonden 
het misschien zelfs ongepast een Hollywood
versie van de holocaust te bekronen met een 
goud verguld beeldje. 
   Maar om Schindler’s List kon men niet heen. 
Vlak voor de viering van het eeuwfeest van de 
cinema werd de verfilming van Oskar Schind
lers bijzondere carrière en het goede dat hij 
daarin verrichtte, erkend als beste film van 

De echte Oskar Schindler  Liam Neeson als Schindler

Steven Spielberg regisseert Liam Neeson

Claude Lanzmann
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het witte doek invoelbaar te maken. 
In Amerika ontvingen pers en publiek de 
film vrijwel kritiekloos, unaniem prees men 
film en regisseur. In Europa lag dat anders. 
Filmwetenschapper Jos van der Burg stelde 
in De Filmkrant van maart 1994 nuchter de 
achteraf gezien meest logische vraag: ‘Gaat 
Schindler’s List wel over de holocaust?’ Voor
aan de stoet deskundigen die tegen Spielbergs 
interpretatie van wat de nazi’s noemden ‘de 
eindoplossing van het jodenprobleem’, loopt 
eerdergenoemde Fransman Lanzmann: ‘Als 
Spielberg laat zien hoe Schindler geld eist van 
joden, speelt de scène zich af in een auto, met 
twee bebaarde oude joden van de ‘Judenrat’ 
die even smoezen en dan geld uit hun zakken 
halen en het aan Schindler geven. Hierin zit 
het stereotype dat joden verbindt met geld, 
bebaarde joden en geld.’ En: ‘Ik zie niet in hoe 

acteurs gestalte zouden kunnen geven aan 
gedeporteerden die maanden, jaren van on
geluk, vernedering, ellende achter de rug had
den en crepeerden van angst.’ 
   David Barnouw, onderzoeker bij het NIOD, 
voorheen het Rijksinstituut voor Oorlogsdo
cumentatie te Amsterdam, schroomde niet 
Lanzmann in NRC Handelsblad van 2 april 
1994 ‘een verbitterde concurrent van Spiel
berg’ te noemen. Mediahistoricus en oud om
roepmedewerker Huub Wijfjes kwam in de 
Volkskrant van 11 juni 1994 tot de conclusie: 
‘Het beeld dat hele generaties van de holo
caust gaan krijgen zal, of je dat nu leuk vindt 
of niet, in sterke mate bepaald worden door 
een film als Schindler’s List.’ 
  De Britse journalist John Berger vond op 
zijn beurt in de Volkskrant van 6 mei 1994 dat 
Schindler’s List weliswaar met de beste bedoe
lingen is gemaakt, maar dat dat niet genoeg 
is: ‘Spielberg is te zeer een kind van zijn tijd, 
te zeer gewend aan het wereldsucces om de 
noodzakelijke reis te kunnen maken naar het 
onbeschrijflijke dat vijftig jaar geleden plaats
vond.’ 
   In mei 1994 stuurde iemand vanuit het 
Holocaustmuseum in Jeruzalem aan Steven 
Spielberg een ansichtkaart met daarop de 
vraag of hij het niet vreemd vindt dat, ter
wijl iedere Amerikaanse film die in de Duitse 
Kino’s draait, consequent in het Duits wordt 
nagesynchroniseerd, alleen Schindler’s List 
met afstand scheppend origineel Amerikaans 
geluid en even distantiërende Duitse onderti
tels in de bioscopen van de voormalige vijand 
is uitgebracht?
   De man kreeg geen antwoord. 

—Thomas Leeflang

Een deel van de echte lijst
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Een stille zaterdagochtend in de Atheneum 
Boekhandel. Waarom wil toch iedereen een 
boek kopen op zaterdagmiddag en vooral 
tussen drie en vijf uur? Ik zal het nooit 
weten. Er staat een jongen te lezen bij de 
trap, ik ken hem wel, een rustige, aardige 
klant die al jaren komt. De deur staat open 
en daar stormt een andere bekende binnen, 
een van die soms leuke, maar meestal 
vervelende freaks die elke boekwinkel 
bezoeken. Een van die alleseters, associatieve 
monsters die overal een mening over hebben. 
Soms hebben ze hun goede dagen, maar dit 
is een slechte. Ik zie het aan hem: speedblik, 
haastig sluipende tred, hij passeert de aardige 
jongen en sist: “Een neger die kan lezen.” De 
jongen verroert zich niet. Voordat ik wat kan 
zeggen, rent hij naar boven, pakt de telefoon 
en roept: ”Politie, kunt u even komen, er 
staat hier een neger te lezen.”

HESTON, GARBO EN FREUD

Achter de kassa vandaan komend, loop ik 
op hem af om hem eruit te zetten. Te laat. 
De aardige jongen laat zijn boek vallen en 
springt bovenop de ´speedblik’. Ze liggen 
over de grond te rollen.
Als later in de ochtend, na een zwoegend 
gesprek, alles is uitgesproken en afgestoft, zie 
ik ´Charlton Heston´ over het Spui komen 
aanlopen. We noemen hem zo, omdat hij 
een echte fan is— zij het een tikje gestoord. 
Enigszins loshangende onderkaak, altijd 
een draadje speeksel op de kin, voorover 
lopend en met onsoepele tred in een tweed 
autocoatje komt hij de winkel binnen 
en kijkt spiedend om zich heen. Zijn blik 
licht op… de filmafdeling! Hij pakt een 
filmencyclopedie en… daar wachten wij op. 
Verlekkerd leest hij de filmtitels voor, alsof hij 
bonbons proeft. “Ben Hur, Major Dundee, 55 
Days in Peking, dat was een lange film.”

Jan Meng

…ze zat er wat verveeld bij
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Dit is helaas nog niet alles. Ik moet nu ook 
meedoen. ´Charlton Heston´ komt bij mij 
staan en vraagt licht kwijlend: ”Kan je even 
voorlezen?” Dat is het: hij voelt zich heerlijk 
als hij die voor hem overbekende titels van 
een ander hoort. Licht deinend neemt hij 
ze in zich op; als een kind dat elke keer 
hetzelfde verhaal wil horen. “Ben Hur…55 
Days in Peking…Major Dundee…” Na drie 
minuten houd ik op, het wordt drukker in 
de winkel en ik moet aan het werk. Maar 
´Charlton Heston´ roept dwingend “Niet 
ophouden, doorgaan, doorgaan.“ 
Ik roep een collega. “Jacques,“ zeg ik 
hulpeloos. “Vooruit naar buiten,“ roept 
Jacques flink. ‘Hestons’ schouders zakken, 
hij schikt zich in zijn lot en verlaat het pand 
zachtjes, de titelsong van Major Dundee 
zingend: ‘Riding behind the Major’.
Het loopt inmiddels tegen elf uur als de 

zoetweeïge geur van de lang niet gewassen 
kleren mijn neusgaten binnendringt. Een 
schorre stem zegt: “Weet je dat Greta 
Garbo en Sigmund Freud elkaar ontmoet 
hebben, precies negen maanden voor mijn 
geboorte.“ Ik draai me om. Daar staat hij: de 
onechte zoon van Freud, een aardige, soms 
briljante thuisloze. Die alle theorieën over 
zijn afstamming met wiskundige precisie 
onder woorden kan brengen. Ik accepteer 
het moedeloos. Voor mij is hij de zoon van 
Freud. “Ik weet het,“ zeg ik, “Maar ik moet 
nu aan het werk.” Freud houdt aan en begint 
via de Kabbala uit te leggen wat Freud, Greta 
Garbo en Nefertite met elkaar gemeen 
hebben. “Jacques, ik ga met lunchpauze,” 
roep ik. 
Het is elf uur, nog zes uur te gaan op een 
gewone zaterdag in de boekhandel.
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Foto’s
van de
Maand

Foto’s Thys Ockersen
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Valerie Perrine
Regisseur George Roy Hill, maker van o.a. Butch 
Casssidy & The Sundance Kid en The Sting, 
maakte in 1972 een ongewone film naar een 
boek van Kurt Vonnegut: Slaughterhouse 5. Het 
verhaal van een militair uit de Tweede Wereld
oorlog, die later een gezapig burgerlijk leven leidt 
en in zijn dromen heen en weer geslingerd wordt 
tussen die oorlogstijd en het leven op de planeet 
Tralfamadore met de pornoster Montana. En dat 
is een eenvoudige uitleg van een complex verhaal 
en een mooie film. Voor George Roy Hill reden 
genoeg om deze moeilijke film uitleg te geven 
in het Hilton Hotel in Amsterdam met aan zijn 
zijde de voormalige Blue Bellgirl Valerie Perrine, 
de vertolkster van Montana. Ze zat er een beetje 
verveeld bij, want George Roy Hill was de hele 
tijd aan het woord. Toen de persconferentie 
was afgelopen vroeg ik Valerie Perrine of ik wat 
foto’s van haar mocht nemen en opgelucht en 
enthousiast zei ze: “Daarvoor ben ik hier.” Op 
naar buiten waar ze een paar minuten voor mijn 
lens heen en weer sprong.
   Valerie zou een tijdje een opvallende carrière 
hebben met een rol naast Dustin Hoffman in 
Lenny (over het leven van de komiek Lenny 
Bruce), WC Fields and me (als de vrouw van 
komiek WC Fields), The last American Hero, 
Mr.Billion, Superman 1 & 2 en The Electric 
Horseman. Ze filmt nog steeds, maar minder op 
de voorgrond.

… ze zat er wat verveeld bij…                     (met George Roy Hill)

Van boven naar beneden: Slaught erhouse 2 
(1972, met Michael Sacks), Lenny (1974), W.C. 
Fields and me (1976, met Rod Steiger), The 
electric horseman (1979, met Robert Redford)
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In 2011 werd de miniserie The Kennedy’s 
gemaakt met Greg Kinnear als President 
Kennedy en Katie Holmes als Jackie. Nu 
komt er een vervolg, ‘The Kennedy’s—
After Camelot’, waarin Matthew Perry de 
derde broer, Ted Kennedy, gaat spelen.
   Ted Kennedy was voorbestemd—als hij 
niet voortijdig ook doodgeschoten werd—
om President te worden, maar een auto
ongeluk bij Chappaquiddick op 18 juli 1969 
waarbij Ted dronken het water inreed in 
gezelschap van zijn collega (vriendin) Mary 
Jo Kopechne, ruïneerde al zijn kansen op het 
president schap. Ted Kennedy deed niets om 
de jonge vrouw te redden en waarschuwde 
pas negen uur na het ongeluk wat er was 
gebeurd. En gezien de reputatie van de Ken
nedy’s met vrouwen was het duidelijk dat 
Mary Jop Kopechne niet zo maar een collega 
was. Ted Kennedy kwam er met een lichte 
straf vanaf, maar de grootste straf was dat hij 
nooit president kon worden. Het zou heel 
veel jaren duren eer hij in de politiek een 
goede carrière kon opbouwen.
Matthew Perry is voornamelijk bekend van 
de tvserie Friends. Katie Holmes herneemt 
de rol van Jackie Kennedy.

MATTHEW PERRY 
WORDT
TED KENNEDY

Filmbiografieën van musici  hebben altijd 
het voordeel dat, als het verhaal niet klopt 
en/of de film tegenvalt, er altijd nog een 
mooie soundtrack is waarmee veel geld valt 
te ver die nen. Films uit het verleden over 
AfroAmerikaanse artiesten zijn Lady sings 
the Blues met Diana Ross als Billy Holiday; 
Ben Vereen voor de tv in Louis Armstrong-
Chicago Style als de grote trompettist; Angela 

Boven: Matthew Perry  (rechts) en Ted Kennedy
Onder: Katie Holmes (rechts) en Jackie Kennedy

DON  CHEADLE ALS
MILES DAVIS
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Bassett als Tina Turner in What’s love got 
to do with it; Nat King Cole als componist/
pianist W.C.Handy in St.Louis Blues; Hally 
Berry als de zangeres/actrice in Introducing 
Dorothy Dandrige en Forrest Whitaker als 
saxofonist Charlie Parker in Bird.
Don Cheadle, bekend van de Ocean-films 
en Hotel Rwanda heeft nu de taak op zich 
genomen om trompettist Miles Davis te 
spelen in Miles Ahead.
In 2006 toen Miles Davis in de ‘Rock and Roll 
Hall of Fame’ werd opgenomen kwam er een 
neef van de trompettist naar Don Cheadle 
toe met de mededeling dat alleen Cheadle 
in staat was om de complexe Miles Davis te 
spelen. Maar er waren helemaal nog geen 
plannen voor een film. Don Cheadle leerde 
Miles Davis’ familie kennen die hun eigen 
ideeën over een film hadden . Die spraken 
Cheadle niet aan; hij vond dat hij Miles Davis 
moest portretteren als een soort gangster, 
gebaseerd op zijn leven van 19451970. Don 

Cheadle realiseerde zich ook dat hij niet 
alleen Miles Davis moest spelen,maar ook 
film moest regisseren. Over het algemeen 
vond men dat Miles Ahead de moeite waard 
was en dat Don Cheadle zowel voor als 
achter de camera sterk werk had afgeleverd, 
ondanks het feit dat deze onconventionele 
biografische film niet helemaal het 
aantrekkelijke van het tijdloze onderwerp 
vastlegt.

‘INDIANA JONES 5’
MET OUDE INDY
Steven Spielberg heeft besloten om toch 
weer een nieuwe Indiana Jones film te maken 
ondanks het mislukte deel 4: Indiana Jones 
and the Kingdom of the Crystal Skull. Het is 
de eerste Indiana Jonesfilm die Spielberg zelf 
produceert in plaats van George Lucas. Dat 
heeft ook te maken met het feit dat Disney 
Films de rechten van de films van George 
Lucas heeft gekocht, dus ook van Indiana 
Jones. Geruchten dat er een nieuwe Indiana 
Jones gecast zou worden met Chris Pratt 

of Bradley Cooper zijn dus onjuist, want 
de oude Harrison Ford—nog goed genoeg 
voor Star Wars, the force awakens tegen 
een salaris van 23 miljoen dollar—keert in 
zijn vertrouwde rol terug. Gelukkig zijn we 
verlost van die mislukkeling Shia LaBeouf  
die Indy’s zoon vertolkte.

Don Cheadle in Miles Ahead

Harrison Ford, ‘de oude  Indy’



Film Fun #2830

SOFIA COPPOLA
HERMAAKT
‘THE BEGUILED’
Soms vraag je je toch werkelijk af waarom 
bepaalde films opnieuw moeten worden ge-
maakt. The Beguiled van Don Siegel met Clint 
Eastwood in de hoofdrol was in 1971 een ver-
rassende film met een ongewoon onderwerp. 
Clint speelde een gewonde Yankee-soldaat  
die in de Burgeroorlog een veilig heenkomen 
zoekt in een internaat voor jongedames, allen 
Zuidelijken. Clint overspeelt zijn hand  als 
charmeur als hij een aantal van die eenzame 
vrouwen verleidt (he ‘beguiles’ them). Dat 
komt hem duur te staan want de sexy, maar 
gemene dames rekenen met hem af door eerst 
een been te amputeren en hem daarna in nog 
meer stukjes te snijden.
Het publiek in 1971 dat Clint voornamelijk 

kende van pittige 
actie in Hang’m 
High en Coogan’s 
Bluff, was niet 
gecharmeerd van 
deze art-house film. 
Zowel Don Siegel 
als Clint Eastwood, 
die trots waren op 

The Beguiled, vonden 
dat Universal de film slecht had begeleid, het-
geen de oorzaak was van het mislukken van de 
film, die door de pers uitgeroepen werd tot een 
meesterwerk. Cint was zo kwaad dat hij geen 
film voor Universal meer wilde maken en zijn 
business naar Warner Bros bracht, waar hij met 
Siegel heel snel Dirty Harry maakte, waar de 
pers niet blij mee was, maar het publiek wel.
Dus nu komt er een remake door Sofia Coppo-
la die nauwelijks geschikt lijkt om zo´n onder-
werp aan te pakken. Wie Clint vervangt is niet 
duidelijk (Scott Eastwood misschien), maar 

een paar dames zijn wel 
bekend: Nico le Kidman, 
Kirsten Dunst en Elle 
Fanning. Ongtwijfeld zal 
het grote verschil zijn dat 
de nieuwe versie meer 
vanuit het standpunt van 
de dames wordt gemaakt 
dan vanuit de Yankee. Ik 
zou zeggen Sofia, make 
my day!

Sofia Coppola

Geraldine Page met haar 
pupillen van het meisjesin-
ternaat hebben een Yankee 
(Clint Eastwood) in handen in 
The beguiled (1971).
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Ben Affleck heeft nu echt de smaak te pakken 
sinds hij in het pak van Batman is gekropen 
in Batman vs Superman. Hij heeft bewezen 
met films als Gone Baby Gone en Argo een 
voortreffelijk regisseur te zijn, dus wil hij ook 
de nieuwe Batman-film, die nu weer helemaal 
alleen over Batman gaat, regisseren.
De producenten nemen een afwachtende 
houding aan. Het is een zware taak om in dat 
lastige kostuum de regie van je eigen scènes te 
doen. 

Vroeger (dertig jaar geleden) was het heel 
normaal dat Franse komedies getransformeerd 
werden naar Amerikaanse films. Een Franse 
film was gewoon een art-house product, waar 
de Engelstalige wereld op kleine schaal naar 
ging kijken. Het grote publiek verdomde 
het toen (en nu) om ondertitels te lezen. Zo 
werd Un elephant ce trompe enormement: 
The woman in red; Les Fugitifs: The Three 
Fugitives; Mon pere ce hero: My father the 
Hero; Le jouet: The toy, etcetera.
Nu is het de beurt aan de grote hit Intouchable 
uit 2011 om een Amerikaanse remake te 
krijgen. Het zouden eerst Collin Firth (man 
in rolstoel) en Kevin Hart (de hulp) worden, 
maar nu gaat het om Bryan Cranston en Kevin 
Hart. De kans op een grote hit is enorm want 
het blijft een sterk onderwerp: die man in zijn 
rolstoel die een brutale verzorger krijgt.

INTOUCHABLES/
THE INTOUCHABLES  

BOVEN: Omar Sy en François Cluzet in Intouchables
ONDER: Kevin Hart en Bryan Cranston

BEN AFFLECK: BATMAN ÉN REGISSEUR 

Ben Affleck als Batman
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Hij vertrok in 1934 uit Duitsland om uit han
den van de Nazi’s te blijven en werd een van 
de drie Duitse piloten in de RAF tijdens WO2. 
Zijn instructeur was de latere acteur Micha
el Rennie. Tijdens de invasie in Normandië 
bombardeerde hij met zijn 609e squadron 
de SStroepen. Hij studeerde architectuur in 
Londen en werd een assistent 
art director in films. Hij werkte 
o.a. aan Around the world in 80 
days van Mike Todd in 1956 en 
werkte ook voor William Came

KEN ADAM
Claus Hugo Adam
WBerlijn, 511921
V1032016, Londen

ron Menzies. In 1962 kreeg hij de kans om 
zijn fantasie te gebruiken voor de sets van de 
eerste James Bondfilm Dr No. Hij creëerde de 
futuristische sets van het onderkomen van de 
duivelse dokter. De ‘look’ van de film was zo’n 
succes dat hij ook Fort Knox en andere sets 
van Goldfinger ontwierp. Een hoogtepunt was 
in 1967 de krater met de raket die hij bouwde 
in een speciale studio in Pinewood voor You 
only live twice.
Ken Adams naam zou verbonden blijven aan 
een aantal van de beste Bondfilms, maar hij 
was ook verantwoordelijk voor de twee Harry 
Palmerfilms: The Ipcress File en Funeral in 
Berlin. Bovendien koos Stanley Kubrick hem 
uit voor het ontwerpen van de oorlogkamer 
in Dr. Strangelove. Latere films waren minder 
fantasievol en meer realistisch.
Hij bleef werken tot 2004.

ONTWERPEN VAN KEN ADAM 
Links: de ‘war room’ in Dr. Stran-
gelove (1964)
Boven: de raket in de krater in 
You only live twice (1967) 
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ROBERT HORTON
Mead Howard Horton jr.

WLA, 2971924
V932016, LA

Cowboy acteur en soms zanger. Was de ster 
van de tvseries Wagon Train en Shenandoa. 
Had een weinig opmerkelijke filmcarrière, 
maar was verder veel te zien als gastacteur in 
tvfilms en series. Een van zijn drie vrouwen 
was Barbara Ruick.

FRANK SINATRA JR
WNew Jersey,10-1-1944

V16-3-2016, Daytonç√a Beach

Hij kon niet opboksen tegen de zangkwalitei
ten en de acteerprestaties van zijn beroemde 
vader. Hij probeerde het wel, maar het werd 
niet veel. In tegenstelling tot zijn zuster 
Nancy die wel een mooie zangcarrière had en 
ook nog wel een paar aardige films maakte. 
De enige keer dat hij echt in de belangstelling 

kwam, was in 1963 toen hij werd ontvoerd 
en de familie $240.000 losgeld betaalde.
Hij zat als acteur o.a. in A man called 
Adam, Wacky Taxi , Do it in the Dirt en 
Code name Zebra. Pas in 2015 toen zijn 
vader honderd jaar geleden was geboren, 
trad Frank Sinatra jr. met veel succes op 
met liedjes van zijn pa. Zijn dood kwam 
onverwachts door een hartaanval.

JAN NEMEC
WPraag, 12-7-1936
V18-3-2016,Praag

Neef van schrijver/president Vlaclav 
Havel. Kwam in 1960 van de Praagse 
filmschool en behoorde tot de nieuwe 
lichting filmers tijdens de Praagse Lente. 
Hij maakte drie belangrijke films: De-
manty Noci ( Zwarte diamanten) 1964; O 
slavnosti a hostech (Het feest en de gasten) 
1966 en Mucednci lasky (Martelaars van 
liefde) 1966.
Vooral de tweede film was een verborgen 
protest tegen het communisme. Feest
gang ers komen in het bos een groep 
men sen tegen die door een leider worden 
geterroriseerd.
Jan Nemec kon op een geven moment niet 
meer de films maken die hij wilde. De cen
suur zat hem op de huid. Hij werd bijna 
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gearresteerd. Hij wist in 1968 toch nog een 
documentaire te maken over de invasie van de 
Russische troepen, Oratorium voor Praag, die 
in TsjechoSlowakije verboden werd, maar 
een staande ovatie kreeg bij een vertoning in 
New York. Opnamen uit die film werden la
ter door Philip Kaufmann in The unbearable 
lightness of being gebruikt. Hij vertrok uit zijn 
land en keerde pas na de val van het commu
nisme terug en maakte nog enkele films.

Jan Nemec: ‘Diamanten van de nacht’

RITA GAM
Rita MacKay

WPittsburgh, 2-4-1927
V-22-3-2016,LA

Ze was een van de eerste leden van de Actors 
Studio en omdat ze er nogal exotisch uitzag, 
kwam ze in Bijbelse drama’s en spektakelfilms 
terecht. Maar misschien deed ze meer rollen 
niet dan wel. Toen ze in een gesprek met Cecil 
B.de Mille liet merken dat ze niet gelovig was, 
kreeg ze geen rol in diens The ten command-
ments. Ze weigerde ook een rol in Living it up, 
een Martin & Lewiskomedie. Waarschijnlijk 
omdat ze weinig op had met de twee komie
ken. Ze werd een tijdje op een zijspoor gezet. 

Wel zat ze in kostuumfilms als Saadia- Sign 
of the Pagan, Mohawk,  Magic Fire en King 
of Kings. Echt beroemd werd ze niet met 
die films, maar wel door haar vriendschap 
met Grace Kelly en door de vele interviews 
die ze gaf toen Grace Kelly princes van Mo
naco werd. Ze hadden bij MGM een kamer 
gedeeld. Ze was ooit Sidney Lumets eerste 
vrouw.

JAMES DOUGLAS
Stanley Johnson
WLA, 20-5-1929

V5-3-2016, Bethlehem, Connedcticut

I N  M E M O R I A M
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James Douglas speelde al wat jaren kleine 
rollertjes in o.a. GI Blues en Sweet bird of 
youth, totdat hij in 1965 zijn grote kans 
kreeg om de nogal onsympathieke Steven 
Cord in de tv serie Peyton Place te spelen. 
Deze soapachtige serie die in veel landen 
werd vertoond, was een groot succes en 
maakte hem bekend, maar hij profiteerde er 
minder van dan zijn costars Barbara Per
kins, Ryan O’Neal en Mia Farrow. Hij zou 
in de soapwereld blijven hangen met As the 
world turns en One life to live. In 1987 stop
te hij met acteren.

KEN HOWARD
WCA, 28-3-1944
V23-3-2016, LA

Blonde reus met een grote staat van dienst als 
acteur in films en tv. Hij zat in 1970 in Tell 
me that you love me, Junie Moon (met Liza 
Minnelli) en in Such good friends (met Dyan 
Cannon). Hij had een tijd een vaste rol in de 
serie Dynasty en de spinoff The Colby’s. Hij 

werd erg bekend als Coach Ken Reeves die 
hij speelde in de tvserie The white shadow 
die hij medecreëerde. Ook sociaal actief 
voor de National Kidney Foundation, de 
LA Alzheimer Committee en de Shambala 
Animal Preserve. Hij werd in 2009 gekozen 
tot president van de Screen Actors Guild. 
Dat eindigde met zijn dood.

LARRY DRAKE
WTulsa, Oklahoma, 21-2-195

V17-3-2016, LA

Was een onbekend acteur die ooit leraar 
had willen worden. Hij kreeg eind jaren 
tachtig de rol van de geestelijk gehandicap
te Benny Stulwicz in de succesvolle advo
catenserie LA Law. Hij was zo overtuigend 
dat hij door mensen op straat voorzichtig 
werd aangesproken, omdat ze dachten dat 
hij echt een handicap had.
De films Darkman en Dr. Giggles, waarin 
hij belangrijke rollen speelde, maakten 
hem populair in het griezelgenre. Hij was 
getrouwd met actrice Ruth de Sosa.

I N  M E M O R I A M
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Debuteerde in 1966 in The Chase, het poli
tie ke drama met Marlon Brando als een 
sher   iff in het Zuiden en Robert Redford als 
een gevangene. Een jaar later kreeg hij zijn 
eigen tvserie Man in a suitcase, die twee 
jaar liep. Hij was voorbestemd om succes te 
hebben, maar opeens stopte hij met acteren 
voor een aantal jaren. Toen hij terugkwam 
was hij nogal dik geworden en speelde hij 
voornamelijk in tvseries. Hij deed ook aan 
wat films mee, zoals bij Jack Nicholson in 
Goin’ South en The Missouri Breaks.Hij 
zat in Missing en The Untouchables en zijn 
oude vriend Robert Redford gebruikte hem 
in The Milagro Beanfield War. Hij viel niet 
echt meer op en stopte met acteren in 2005.

Zijn jarenlange partner was Millie Perkins, 
die na haar rol van Anne Frank in The Diary 
of Anne Frank ook in de vergetelheid was 
geraakt.

Schreef voor de comedy shows Sandford and 
Son en Welcome back Kotter. Hij kreeg een 
ernstig autoongeluk en tijdens zijn herstel 
periode besloot hij standup komiek te wor
den. Het echte succes kwam toen hij de It’s 
Garry Shandling Show ontwikkelde. Hij werd 

een beroemd komiek in Amerika en kwam 
daarna met een persiflage op de avondshows 
van David letterman en jay Leno: The Larry 
Sanders Show. Die shows waren nauwelijks 
van de echte praatshows te onderscheiden en 
waren een enorm succes.Hij had trouwens een 
aanbieding gekregen om David Letterman te 
vervangen bij NBC toen deze naar CBS over
stapte, maar dat kon niet omdat hij al met The 
Larry Sanders Show begon. In 2000 speelde 
hij de hoofdrol (en schreef het scenario van) 
What planet are you from?, een speelfilm ge
regisseerd door Mike Nichols. Maar het was 
geen groot succes. Daarna speelde hij alleen 
nog maar kleine rollen in films. Plotseling 
overleden aan een hartaanval.

I N  M E M O R I A M

GARRY SHANDLING
WChicago, 29111949
V2432016, LA

RICHARD BRADFORD
WTexas, 10-11-1934
V22-3-2016, LA
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Stond op 13jarige leeftijd in 1959 in The Mi-
racle Worker op Broadway als de doofstomme  
en blinde Helen Keller. Twee jaar later zat ze 
in de filmversie van Arthur Penn met Anne 
Ban  croft als haar lerares. Ze kreeg een Oscar 
voor de beste bijrol. In 1963 had ze haar eigen 
tvprogramma The Patty Duke Show.
Haar filmwerk was minder succesvol dan de 
rollen op tv. In 1979 speelde ze op tv opnieuw 
in The Miracle Worker, maar nu als de lera
res. Melissa Gilbert was Helen Keller. In 1982 
bleek dat ze manischdepressief was.
In 1984 werd ze presidente van de Screen Ac
tors Guild. Ze bleef gestadig werken en schreef 
een autobiografie die voor de tv werd verfilmd 
met Patty in de hoofdrol. In 1992 schreef ze 
een tweede autobiografie: A brilliant mad-
ness: living with manic depression illness. 
Patty Duke had een lange en succesvolle car
rière met drie Emmy’s. Ze was een woord
voerster voor zaken als gelijke rechten, aids 
en  ontwapening.

PATTY DUKE
Anna Maria Duke
W NY, 14-12-1946
V29-3-2016, Idaho

Ze was vier keer getrouwd, o.a. met regis
seur Harry Falk en met acteur John Astin 
(van de tvserie The Addams Family). Haar 
zoon Sean Astin is ook acfteur. Hij werd 
beroemd vanwege zijn rol als hobbit in de 
Lord of the Ringfilms.

Patty Duke als Helen Keller met haar lerares Anne 
Bancroft in The Miracle Worker

RONNIE CORBETT
W Edinburgh, 4-12-1930
V31-3-2016, Londen

Groot komiek met klein formaat en een 
vrolijk gezicht. Ronnie Corbett moest wel 
komiek worden en hij begon in cabarets en 
revues, vooral bij Danny la Rue. Hij werd 
voor de tv ontdekt en dat werd begin ja
ren vijftig zijn werkterrein met een enkele 
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filmrol in o.a. You’re only young twice, The mil-
lion pound note, Rockerts Galore en Casino 
Royale (de Bondpersiflage). Maar het grote 
komediewerk kwam toen hij in 1966 bij The 
Frost Report van David Frost kwam, waar ook 
Ronnie Barker en John Cleese zaten. Vooral 
de samenwerking tussen Ronnie Corbett en 
Ronnie Barker in o.a. The Ronnie Barker Year-
book en de Two Ronnies waren hoogtepunten 
in tvcomedy.
Ronnie was meer dan 50 jaar getrouwd met 
actrice Anne Hart. Ze hadden drie kinderen.

John Cleese, Ronnie Barker en Ronnie Corbett in The 
Frost Report (‘The Class Sketch’)

DOUGLAS WILMER
Anna Maria Duke

W Londen, 8-1-1920
V31-3-2016, Suffolk

I N  M E M O R I A M

Klassiek geschoolde acteur die het uiter
lijk had van Sherlock Holmes, een rol die 
hij vele malen in zijn leven zou spelen. Hij 
was erelid van de Sherlock Holmes Society 
in Londen. Zat al meer dan tien jaar in het 
vak toen hij de rol van de Moor Moutamin 
kreeg in de spektakelfilm El Cid.  Mouta
min was eerst de tegenstander van El Cid 
(Charlton Heston) en daarna zijn mede
strijder. Hij kreeg meer werk door het suc
ces van die film, vooral in exotische films als 
Marco Polo; Cleopatra, Jason & Argonaut, 
The Fall of the Roman Empire, Khartoum 
en Cromwell. Hij zat ook in een aantal Fu 
Manchufilms als inspecteur Neyland, met 
Christopher Lee als de gemene wereld
heerser Fu Manchu. In 1988 speelde hij zijn 
laatste tvrol, maar hij kwam terug in 2012 
in een aflevering  van Sherlock met Bene
dict Cumberbatch als de detective. Douglas 
Wilmer speelde  Diogenes Gent. Hij was 
toen vier en negentig. Overleden aan een 
longontsteking.Douglas Wilmer (rechts) in El Cid, met Charlton Heston
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