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DE EERSTE KEER dat ik Do-
nald Pleasence bewust zag 

was in Londen in 1963, mijn 
eerste bezoek aan die stad. In 
een bioscoop tussen Piccadilly 
en Leicester Square werden twee films achter 
elkaar gedraaid. Een ‘double feature’ dus, dat 
hadden we niet in Nederland. De twee films 
waren The Raven van Roger Corman en Dr. 
Crippen van Robert Lynn. Ik wist dat Ro-
ger Corman bezig was met de verhalen van 
Edgar Allan Poe, maar ik had nog nooit een 
verfilming gezien. Dit was er een met Boris 
Karloff en Vincent Price en hij had er een 
komische horrorfilm van gemaakt. Erg mooi 
gefilmd in felle kleuren een duel tussen twee 
grote griezelacteurs: ik genoot.

De tweede film was gebaseerd op het leven 
van ene Dr.Crippen die zijn vrouw Belle ver-
moordde en met zijn vriendin Ethel Le Neve 
er vandoor ging op een boot richting Ameri-
ka. Wat men vaag wist, was dat de dokter een 
eng mannetje was die Bell vergiftigde en een 
veilig heenkomen zocht naar Amerika met 

zijn vriendin. De paar foto’s die 
er van Crippen waren, lieten een 
creepy man met een klein brille-
tje zien van wie je ogenblikkelijk 
geloofde dat hij tot een moord in 

staat was. Hij werd in 1910 opgehangen tot 
grote tevredenheid van de Engelsen.

Het was gemakkelijk geweest voor de ma-
kers om van dit verhaal een echte horrorfilm 
te maken, maar het pakte anders uit. De film 
liet zien dat de milde Crippen geterrori-
seerd werd door zijn bazige vrouw (tot aan 
gedwongen seks toe) en uit wanhoop haar 
vergiftigde, in stukken sneed en in de kelder 
begroef.

Coral Brown (die later met Vincent Price 
trouwde) trok alle registers open om er een 
echte bitch van te maken. Daar tegenover 
was Ethel, gespeeld door de lieftallige Sa-
mantha Eggar, bijna een engel. Crippen werd 
vertolkt door een uitstekende karakteracteur, 
Donald Pleasence, die ik later nog vele malen 
zou kunnen bewonderen. Meestal in tame-
lijk enge rollen. Hij was mager, kalend, sprak 

door
Thys Ockersen

DONALD 
PLEASENCE
EXPERT IN 
ENGE  
TYPETJES
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BOVEN: Donald Pleasence als Dr. Crippen in Dr. Crippen (1962).                                 ONDER: De echte Dr. Crippen (1862-1910)

zacht en had scherpe blauwe ogen. Goede 
ingrediënten voor bizarre typetjes. Hij zat 
al vanaf 1952 in films in kleine rolletjes. Hij 
had in 1942—23 jaar oud—zijn toneeldebuut 
gemaakt in Wuthering heights. Zijn carrière 
werd onderbroken doordat hij in WO2 bij 
de Royal Air force terechtkwam. Hij stortte 
neer boven Frankrijk en kwam in een kamp 
terecht.

Na de oorlog deed hij weer veel toneel. 
Rond 1963 brak hij door. De Crippen-film was 
zonder succes ( kwam zelfs niet in Nederland 
uit), maar de Harold Pinter verfilming van The 
Caretaker bracht hem mooie kritieken. Het 
toneelstuk van Harold Pinter gaat over een 
groezelige huisbewaarder die probeert twee 
broers (Robert Shaw en Alan Bates) tegen el-
kaar uit te spelen. Een hoogstandje in acteren 
met typisch briljante Pinterdialogen.
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 De andere film was het oorlogsepos The 
Great Escape over een massale ontsnapping 
van een paar honderd gevangenen uit een 
Duits militair kamp. De film zat vol met grote 
sterren en Pleasence had de mooie rol van de 
man die identiteitspapieren vervalst, maar 
zijn gezichtsvermogen verliest.

Regisseur John Sturges kreeg te horen dat hij 
een echte ex-krijgsgevangene in zijn cast had, 
maar hij wilde de ervaringen van Pleasence 
eerst niet gebruiken. Waarschijnlijk had hij 
genoeg sores aan zijn hoofd met de strapatsen 
van hoofdrolspeler Steve McQueen die bezig 
was de film naar zich toe te trekken. Maar 
uiteindelijk luisterde hij toch naar de goede 
adviezen van Donald Pleasence. En Pleasence 
was heel aandoenlijk als de vervalser die op de 
vlucht het leven verliest.

In 1988 kwam er een tv vervolg, The Great 

James Garner en Donald Pleasence ontsnappen in The Great Escape. (1963).

Escape 2, the Untold Story, over hoe de Ame-
rikanen achter de Nazi’s aanzaten die de ge-
vangene hadden geëxecuteerd. Christopher 
Reeve was een van die achtervolgers, maar 
Donald Pleasence, die in deel 1 was doodge-
schoten, kwam nu terug in de rol van enge 
Gestapo=officier. En om de cirkel helemaal 
rond te maken, had Donald Pleasence ook 
nog eens in 1976 Heinrich Himmler gespeeld 
in The Eagle has landed  van ook John Sturges. 
En met die rol was hij het SS-hoofd die de op-
dracht had gegeven om de gevangenen uit The 
Great Escape te executeren.

CUL-DE-SAC
The Great Escape opende de Amerikaanse 
markt voor Donald Pleasence en gouden tij-
den braken aan. In Hollywood zat hij o.a. in 
The Greatest Story Ever Told als de zwarte he-
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Cul-de-sac. Lionel Stand, Françoise Dorleac en Donald Pleasence in de film van Roman Polanski uit 1963
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remiet, het Christus-verhaal van George Ste-
vens, die daarmee zijn carrière vernietigde. En 
Pleasence zat (weer bij Sturges) als maffe scout 
in de komische western The Hallelujah Trail, 
waarbij weinig te lachen viel. Maar dat maakte 
voor Pleasences carrière niets uit. Hij was ook 
te zien in twee prominente tv-series The Fugi-
tive en The Defenders. Hij was gewoon uniek, 
klassiek geschoold en een voortreffelijk karak-
teracteur. Er was in Amerika niemand die op 
hem leek. De Amerikanen waardeerden hem. 
En toen. in 1966, kwam de film die hem echt 
onsterfelijk zou maken. Dat was weer in En-
geland, waar Roman Polanski was beland die 
een jaar eerder veel succes had gehad met Re-
pulsion en nu Cul-de-sac ging maken over een 
bizar mannetje (Pleasence) op een schierei-
land met zijn mooie vrouw Francoise Dorleac, 
waarbij hun vredig bestaan ontregeld wordt 
als twee gangsters (Jack McGowran en Lionel 
Stander) een veilig heenkomen bij het echt-
paar zoeken. Het was een bizarre film waar-
bij vergelijkingen werden getrokken met het 
Poolse toneel uit die tijd van o.a. Grotow ski.

Waarschijnlijk heeft Donald Pleasence in die 
begin jaren zestig qua artistiek vermogen het 
hoogtepunt in zijn lange carrière bereikt. Hij 
deed op het toneel ook nog een toneelstuk 
van Robert Shaw The man in the glass booth 
over een Duitse man die zich voordoet als 
voormalig Nazi en voor het gerecht komt. 
Dat is alleen maar een methode om de aan-
dacht op de holocaust te vestigen, want die 
Duitser is in werkelijkheid een jood, dus zelf 
een slachtoffer. Donald Pleasence had ook 
perfect in de verfilming die rol kunnen spe-
len, maar men koos voor Maximillian Schell. 

BLOFELD
In 1967 werd de vijfde James Bond-film ge-
maakt: You only live twice. Weer met Sean 
Connery als 007, met buitenopnamen in Ja-
pan en in de Pinewood-studio’s waar een im-
mens decor was ontworpen door Ken Adam. 
Het was het verblijf van Bonds tegenstander, 
Ernst Stravro Blofeld, een raketlanceerbasis, 
verborgen in de krater van een vulkaan. Hier-
voor moest het dak van het studio-complex 
geopend worden. In de vorige films kon je 
Blofeld nooit helemaal zien, meestal een arm, 
of een hand, maar gesuggereerd werd dat het 
een zware man met een zware stem was. Het 
lichaam kwam van o.a. Anthony Dawson die 
een rolletje had gespeeld in Dr.No of van Eric 
Pohlman, een Oostenrijker die in Britse films 
speelde. Ook diens sonore stem werd ge-
bruikt.

Verbazing alom toen Blofeld helemaal te-
voorschijn kwam in You only live twice in 
de vorm van de iele Donald Pleasence met 
zijn zachte stem. Maar eng was hij wel met 
zijn kale hoofd en een groot litteken over 
zijn rechteroog. Wat Pleasence aan statuur 
miste, maakte hij goed met zijn acteren. Hij 
was gewoon een enge wereldveroveraar. Hij 
was zo indrukwekkend dat hij veel jaren la-
ter als voorbeeld werd gebruikt door Mike 
Meijers bij de Austin Power-films in de vorm 
van Dr.Evil. Ongetwijfeld was de rol van Blo-
feld een hoogtepunt in de carrière van Donald 
Pleasence. Hij was een geduchte tegenstander 
van James Bond, ondanks dat Sean Connery 
torenhoog boven hem uitrees.

Mooie rollen kreeg hij nu toegespeeld. De 
tandarts Dussel in de tv-film The diary of 
Anne Frank, Thomas Cromwell in Henry 8th 
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and His Six Wives, een baron in The Pied Pi-
per, een handelaar in Soldier Blue en vooral de 
prediker Quint die met zijn zoons Charlton 
Heston belaagt in Will Penny. Pleasence ging 
van de ene film naar de andere. Hij zat nooit 
zonder werk.

EEN ONTMOETING MET
DONALD PLEASENCE

In 1974 bezocht ik de set van The Black Wind-
mill om met regisseur Don Siegel te praten. 
Helaas was Donald Pleasence die dag niet op 
de set, maar een gesprek kon geregeld wor-
den. Dus ging ik een paar dagen later in een 
auto met chauffeur van Universal naar de bui-
tenkant van Londen, waar Pleasence aan de 
Theems woonde. We arriveren om kwart voor 
twaalf en blijven keurig in de auto wachten tot 
twaalf uur, want dat is het tijdstip van de af-
spraak. Donald Pleasence begroet me harte-
lijk aan de deur en ik zie meteen dat hij wat 
gespannen is. Hij vertelt me dat hij in Cannes 
door een Nederlandse journalist was lastig 
gevallen en hij was bang dat ik die journalist 
was. Ik vraag me af wie die lastpak is geweest, 
maar ik kom er niet achter. Ik ontmoet binnen 
zijn Israëlische vrouw, Miera Shore.

Hoe is het succes voor hem begonnen, mis-
schien met The Caretaker?

“Eigenlijk kwam het nog meer door de pre-
sentatie van het tv-programma Armchair 
Mystery Theatre, waarin ik ook af en toe mee-
speelde. Daardoor werd ik bekend. Zodra je 
een eigen show hebt en je trekt gekke gezich-
ten in een rare stoel, dan word je beroemd. 
Dat heeft de toeloop naar het toneelstuk The 
Caretaker bevorderd en daaruit is uiteindelijk 
de gelijknamige film voortgevloeid. Een goede 

film, maar hij maakte geen geld. We hebben 
nog steeds niet die uitgehongerde acteurs die 
de film financierden. terugbetaald: Elizabeth 
Taylor, Richard Burton, Peter Sellers, Noel 
Coward….. “ Hij moet erom lachen.

Pleasence is bekend geworden door al die type-
tjes. Bedenkt hij die zelf?

“Zelden ontmoet je een regisseur die exact 
aangeeft hoe je de rol moet spelen. Ik deed in 
Californië de western Will Penny en ik moest 
de eerste dag al aan een rivier staan schreeu-
wen, want een van mijn jongens was door 
Charlton Heston doodgeschoten. Niemand 
vertelde me hoe ik dat doen moest. Ik hield 
twee geweren in de hoogte en ze wilden tus-
sen die geweren een mooie opname maken. Ik 
was gereed voor het shot met tranen die over 
mijn gezicht stroomden. Hoorde ik een stem 
vanachter de camera vandaan komen: ‘Geef 
’s een kleenex om de neus van die kerel af te 
vegen!’ Dat was de cameraman die blijkbaar 
het script niet gelezen had en die niet wist dat 
ik tranen met tuiten moest huilen. Ik verliet 
toen maar de set voor een half uur.”

“Ik ga nu naar Rome om een grote boef in 
The Count of Monte Cristo spelen (met Ri-
chard Chamberlain als de Graaf ) en ik moet 
nu gauw beslissen hoe ik die rol aanpak.”

Een van de weinige films waarin hij sympa-
thiek is, is The Great Escape,  waarin hij een 
man speelt die essentieel is voor de ontsnapte 
gevangenen: hij vervalst hun papieren. Maar 
hij gaat steeds slechter zien en tijdens zijn 
vlucht wordt hij doodgeschoten. 

“Ik heb echt een jaar in een Duits concen-
tratiekamp gezeten, nadat ik met mijn vlieg-
tuig in Frankrijk was neergestort. Ik kwam 
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Hiernaast: Donald Pleasence als prediker Quint in Will Penny (1967)

niet in Stalag Luft 3 (het kamp in de film, —
Red.), maar in Stalag 1. Een Stalag 2 schijnt er 
nooit te zijn geweest. De film stond erg dicht 
bij de werkelijkheid, maar we waren lang niet 
zo heldhaftig en we zagen er ook niet zo ge-
zond uit.”

Dan was er die andere grote Hollywoodfilm 
The Greatest Story Ever Told met Max von 
Sydow als een erg lange Christus.(Max von 
Sydow zou vele jaren later in de alternatieve 
Bond=film Never Say Never ook Blofeld spe-
len. Niet erg angstaanjagend, meer als een 
keurige oude heer). Bij The Greatest Story 
Ever Told werkten er meer mensen aan de 
film mee dan dat er bezoekers in de bioscoop 
waren. Pleasence speelde de zwarte heremiet.

Donald Pleasence: ”Ik huppelde om Christus 
heen om hem tot het kwade te verleiden en 
ik riep: ‘Je hebt het helemaal voor elkaar, jon-
gen!’ Ik was toen nog helemaal niet bekend, 
maar ik kreeg meer te zeggen dan John Wayne 
die als Romeins soldaat naar Christus aan het 
kruis opkeek en zei: ‘This truly is the son of 
God.’ Roddy McDowell en David McCallum 
die met mij het Britse ploegje in Hollywood 
vormden, dus ook bij deze film, verspreidden 
het gerucht dat ik een baron van aanzienlijke 
rijkdom was: Sir Donald Pleasence. Iedereen 
slikte het en ik kreeg diverse briefjes met Sir 
er op. En tijdens de opnamen zeiden ze ‘Sir 
Donald.’ Meestal distantieerden David en ik 
ons van de filmwerkzaamheden, die negen 
maanden duurden. Tot groot ongenoegen van 
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Hiernaast: Als Blofeld in You Only Live Twice (1962)

de anderen. Daar gingen Judas en de zwarte 
heremiet in hun luxe auto!” (Lacht hard)

Wat brengt de toekomst?
“Ik zit nu in The Black Windmill als hoofd 

van MI6 en om hem toch iets speciaals te ge-
ven heb ik hem van een verkoudheid voor-
zien. Ik loop dus steeds te snuiten en verfrom-
mel tissues. Ik vind het moeilijker worden om 
mijn typetjes iets aparts, iets kenmerkends te 
geven. Mijn reservoir raakt uitgeput en ik be-
trap me er soms op dat ik een typetje herhaal. 
Ik wil eigenlijk minder vreemde mannetjes 
spelen. Meer komedies doen. Ik geloof dat ik 
daar erg goed in ben. Maar als ze je eenmaal 
een etiket hebben opgeplakt dan kom je daar 
moeilijk vanaf.”

“Ik neem vrijwel altijd een rol aan, want je 
weet toch nooit hoe een film uitpakt. Soms 
schaam ik me rot als ik het eindresultaat zie, 
maar ik heb als acteur alleen maar de taak om 
een goede rol neer te zetten en als de regis-
seur het verpest dan kan ik er niets aan doen.”
In datzelfde jaar 1974 zit hij in The Mutatiants 
van cameraman/incidenteel regisseur. Jack 
Car diff. Dit is zo’n film die Donald Pleasden-
ce graag wil vergeten. Het is een griezelfilm 
waarin mensen muteren tot monsters, maar 
het is zo smakeloos dat de Nederlandse distri-
buteur de film weigert uit te brengen.

Ik maak buiten met de Theems op de achter-
grond een paar foto’s van Donald Pleasence. 
Hij kijkt heel ernstig. De chauffeur heeft al die 
tijd braaf in de auto gewacht en rijdt me terug 
naar Londen.

Toch komt er eindelijk een verandering. In 
1978 krijgt hij de rol van Dr. Sam Loomis in 

Halloween van John Carpenter. Een dokter 
die op een uit de dood herrezen serial-killer 
jaagt. Dankzij die vertolking komt Pleasence 
in andere rollen terecht. Terwijl ik aan dit ar-
tikel werk, krijg ik een oude tv-miniserie in 
handen, The Barchester Chronicles uit 1982, 
waarin Donald Pleasence een alleraardigste, 
minzame dominee speelt in het 19e-eeuwse 
Engeland. Ik ben verrast. Het moet voor de 
acteur een verademing zijn geweest om die 
rol te vertolken.
Ik heb nog een keer in 1979 contact proberen 
te maken met Donald Pleasence omdat hij de 
aangewezen figuur leek om het commentaar 
bij mijn documentaire over Donald Siegel 
in te spreken. Hij had niet alleen The Black 
Windmill gedaan, maar in 1977 was hij ook 
een voormalige Russische spion in Telefon, 
waarin hij wordt uitgeschakeld door Charles 
Bronson. Zijn agent liet weten dat hij er tien 
duizend dollar voor moest hebben en dat hij 
op dat moment op vakantie was. Hij was te 
duur en ik heb het laten zitten. Bobby Di Cicco 
heeft het commentaar uiteindelijk gesproken, 
maar minder mooi dan wat Pleasence ervan  
zou hebben gemaakt.

Op 2 februari  1995 overlijdt Donald
Pleasence in Frankrijk op 75-jarige leeftijd.
   Hij heeft tot het laatste moment gewerkt 
en bij benadering in zo’n tweehonderd rollen 
films en op tv gespeeld. Zelf zei hij altijd dat 
hij niet bezig was om een record te vestigen, 
maar dat hij gewoon graag steeds wilde werken.

—Thys Ockersen
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U I T S P R A K E N  V A N  

1  John Carpenter creëerde het idee van Halloween; 
dus zijn  visie is belangrijk voor hoe hij intelligent de 
series regisseert. De regisseurs  die volgden hebben 
zijn originele bedoeling van het concept gevolgd.

2  In tegenstelling tot Britse en Amerikaanse 
regisseurs zijn continentale regisseurs enigszins  
hoogdravend  in hun  benadering van het 
onderwerp.

3  Ik ben nauwelijks  fysiek geschikt voor de helden 
rollen, niet waar? 

4  Het is nu zo dat als ik geen horrorfilm doe, dat is 
dan groot nieuws
.  
5  Het proces van een rol ontwikkelen stopt nooit.

6  John (Carpenter) en ik hadden een paar 
ontmoetingen om te praten over welke richting het 
vervolg van de eerste Halloween moest gaan. Ik 
had wat waanzinnige ideeën, maar hij negeerde ze 
allemaal. Hij vervolgde gewoon het verhaal waar 
deel 1 eindigde.

7 De eerste Halloween  was  heel goed gemaakt. De 
tweede ook al vond ik die niet zo goed als de eerste. 
De derde had niets meer met de serie te maken en 
had misschien niet gemaakt moeten worden.

8 Mijn karakter Loomis in Halloween voelde zich 
altijd verantwoordelijk  dat hij Michael niet gestopt 
had bij het vermoorden van zijn zuster. En daarom 
moest hij altijd met die schuld leven.
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9  Als ik in een toneelstuk zit dan zit ik er ook echt in 
en moet er steeds aan denken. Zelfs als ik het theater 
verlaat blijf ik de teksten mompelen en blijf ik er aan 
denken hoe het karakter loopt en zich gedraagt.

10  De idee van doodgaan en terugkomen is de 
belangrijkste factor waarom de Halloween films 
werken.

11 Ik geloof dat je mensen in de bioscoop kan 
bang maken zonder dat je laat zien hoe hoofden 
verbrijzelen.

12  Bij de eerste Halloween kon ik kiezen tussen een 
salaris of een percentage van de opbrengst. Ik koos 
voor het salaris.Niemand kon vermoeden  hoe groot 
het succes uiteindelijk zou worden.

13 Ik heb geen methoden voor het acteren. Zelfs niet 
The Method van de Actor’s studios. Het karakter zit 
altijd in de tekst.

14 Op dit moment in mijn carrière maakt het me niet 
veel uit dat ik hopeloos  getypecast wordt. Ik wil graag 
werken en griezelfilms houden me aan het werk. Maar 
het is niet het genre films waar ik meteen naar toe ga.

15 Ik ben niet een van die acteurs bij films die zich 
helemaal inleeft in een rol. Ik kan er in- en uitstappen.

16 Ik zat in de eerste film van George Lucas, die begon 
als een studentenfilm, THX 1138,  en ik  zag toen al dat 
hij bijzondere dingen zou gaan doen. Technisch wist hij 
op jonge leeftijd al alles van het vak.

 D O N A L D  P L E A S E N C E

Donald Pleasence w Jan Meng w  Boris Morros w De la Parra w  Hallelujah w  IM
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Ik KOM LAAT BINNEN in voormalige 
kerk De Rode Hoed. Krakerig en grieperig 

klos ik over de oude houten vloer  naar de 
stoelen. Achter een centraal geplaatste tafel 
zitten Jacqueline Bisset , Elliot Gould en een 
vrouw  die ik niet ken. Bisset spreekt. Ik hoor 
niet waarover ze het heeft; de zeer lege zaal 
trekt meer aandacht: twee honderd stoelen 
en zo’n dertig aanwezigen. Vier tv monitoren 
laten zwart-witte oorlogskruizen zien, een 
soort testbeeld. Elliot Gould zegt wat, ik volg 
het niet. De atmosfeer in de zaal voelt niet 
prettig aan. Afwachtend kritisch, met een 
vleugje ‘het zal wel tegenvallen’.
De onbekende vrouw  achter de tafel zegt in 
de microfoon, in een poging tot ontspanning: 
“Enough talk, let’s start looking!” Een 
bezoeker achter mij sist:”Watching, 
watchinggggg !” De oorlogskruizen 
verdwijnen en de pers-viewing van 
Hoffman’s Honger begint. 
Huub Stapel speelt Spinoza , de verteller, 
subtiel acterend schudt hij zijn Flodder- 
stigma van zich af. Leon de Winter heeft 
zijn imago van jonge briljante, maar slecht 
verkopende  schrijver die met Zoeken naar 
Eileen en Place de la Bastille doorbrak , 
reeds  lang van zich afgeschreven. Ik leerde 
hem persoonlijk kennen  toen hij de Reina 
Prinsen Geerlingsprijs won in de jaren 

zeventig. Groene legerregenjas, paraplu, steil 
haar tot op zijn schouders en een ronde bril: 
het prototype van een linkse intellectueel. 
Ik schatte hem in alles een Handke-adept. 
Verlegen stond hij in de boekwinkel en vroeg 
of ik het leuk zou vinden de oorkonde die bij 
de prijs hoorde in de etalage te leggen. Bij 
het verschijnen van Kaplan las ik zijn andere 
kant. Updike en Roth schemerden er toen al 
doorheen.
Zoekend kijk ik om mij heen: waar is de 
schrijver- regisseur? De dertig aanwezigen 
hebben zich van elkaar afgewend . Ongeveer 
gelijk verdeeld over twee groepen. De 
monitoren staan links en rechts opgesteld. 
De preekstoel van De Rode Hoed hangt 
verlaten in het midden. Men kijkt ,ik kijk, 
naar Hof�fman’s Honger. Als een droom 
trekt het verhaal voorbij. 
Na de eerste twee afleveringen is er een 
pauze. De onbekende achter de tafel blijkt te 
maken te hebben met de afdeling publiciteit 
van de VPRO. “Eh….hoe vind je het ? “vraagt 
ze. Daar kan ik nog geen antwoord op geven. 
“Maar ik denk wel dat je veel moet uitleggen 
als er een week tussen de uitzendingen zit.” 
zeg ik tegen haar. Na aflevering drie besluit 
mijn griep dat ik naar huis moet. Thuis val 
ik in mijn stoel en droom een koortsige 
slaap. Elliot Gould  als Hoffman en Huub 

JAN M
ENG

HOFFMAN’S
HONGER
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Stapel als Spinoza zijn in een Grande 
Boeffe verwikkeld. Schuldgevoel , ratio en 
onthechting en vooral veel eten spelen in 
mijn droom een rol. Er wordt op mijn deur 
geklopt. Ik kijk op mijn horloge, het is tien 
minuten over een in de nacht. “Wie is daar 
? “vraag ik. Een vrouwenstem mompelt wat. 
Ik open mijn  deur en kijk in de ogen van 
een oudere vrouw die ik niet ken. “Bent u Jan 
Meng ? Bij mij in de familie is een sterfgeval  
en nu wilde ik u iets vragen. Mag dat even ? 
“vraagt ze. “Mevrouw, ik weet niet wie u bent 
en ik ben grieperig en weet u wel hoe laat 
het is” zeg ik met mijn ogen knijpend want ik 
heb mijn contactlenzen  niet in. Ze doet een 
stapje achteruit en zeg”: Er is maar een ding 
wat ik wil weten hoe moet ik een dierenarts 
aanschrijven?  Weledelzeergeleerde of 
weledelgeleerde Heer ? “ 
Ik laat de vraag even tot mij doordringen. 
Dan knijp ik mijn ogen weer samen en denk: 

‘Oppassen, oppassen, er lopen echt heel  veel 
gekken door de  stad.’ Ik zie haar handen 
niet. Misschien  heeft ze wel een blaaspijpje 
met curare; en dan pffttth  en tsjak  in mijn 
nek en ik sterf voordat ik de grond raak. Ik 
moet tijd winnen. “Spinoza heeft gezegd: ‘De 
mens is als lichaam en geest een modus van 
de oneindige uitbreiding  en denking Gods’.”  
zeg ik. Grieperig zit Hoffman’s Honger nog 
steeds in mijn hoofd. Zij kijkt terug en zegt 
niets. Ik ga verder : “Amor del intellectualis.” 
roep ik . Ze doet een stapje vooruit. Gauw 
gooi ik de deur dicht. Ik wankel terug naar 
mijn stoel . Ik moet naar bed. Het Hoffman’s 
Honger virus  speelt door mijn hoofd.  Wie 
komen er allemaal voorbij ? Spinoza, Huub 
Stapel , Leon de Winter , Elliot Gould en 
natuurlijk Jacqueline Bisset. Ze lopen hand 
in hand  in mijn woonkamer. Met Hoffman’s 
Honger  ben ik nog niet klaar. Wat een virus. 
Wat een serie. Leve de VPRO.

Elliott Gould en 
Jacqueline Bisset in 
Hoffman’s Honger 
(1993)

(Eerder 
gepubliceerd in 
Het Parool van 
11-12-1993)
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BORIS
MORROS
of

Hoe een
Sovjet-spion
werkgever werd
van Laurel en Hardy

HET IS 1939. Stan Laurel 
heeft in zijn huwelijksleven 

een stormachtige periode ach-
ter de rug. Stukken in de krant hoe hij op z’n 
kop geslagen werd met een koekenpan door 
zijn Russische vrouw, de nachtclubzangeres 
 Illeana, hadden geleid tot ontslag op staande 
voet bij Hal Roach Studios, waar hij bijna tien 
jaar lang samen met Oliver Hardy topverdie-
ner was geweest voor zijn baas. Gelukkig was 
baas Hal E. Roach tot inkeer gekomen, na een 
mislukte poging om Hardy met enig succes 
aan Harry Langdon te koppelen.
Begin 1939 was alles in rustiger vaarwater. 
Laurels ontslag wegens het niet nakomen 
van de ‘zedelijkheidsclausule’ in zijn contract 
werd ingetrokken en Roach vond het zelfs 
goed dat zijn twee sterren na hun hereni-
ging werden uitgeleend aan een beginnende 
onafhankelijke producent: Boris Morros. Er 
zou een dolkomische film worden gemaakt 
op basis van een verhaal over brokkenpiloten 

in het vreemdelingenlegioen. De 
titel werd The Flying Deuces, een 
woordspeling op ‘flying aces’, op 

de hoogste en de laagste waarden in het kaart-
spel.

Eind jaren vijftig werd duidelijk dat Boris 
Morros een spion voor de Sovjet-Unie was. 
Net als hun filmpersonages wisten Laurel en 
Hardy van niks; ze waren lelieblank onschul-
dig. Want Boris opereerde als geheim agent 
natuurlijk ook in het geheim.

Paramount
Als immigrant uit de Sovjet-Unie was Mor-

ros in het begin van de jaren twintig een blik-
semcarrière in Amerika begonnen. Hij klom 
op van pianist voor de begeleiding van (toen 
nog) stomme films tot orkestleider en uit-
eindelijk directeur van de afdeling muziek 
van Paramount Pictures. Paramount was één 
van de ‘Big Six’. Per jaar werden er zo’n zestig 

door
Bram Reijnhoudt
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films gemaakt met contractspelers als Mar-
lene Dietrich, Mae West, W.C. Fields, Jeanet-
te MacDonald, Claudette Colbert, de Marx 
Brothers, Dorothy Lamour, Carole Lombard, 
Bing Crosby of Gary Cooper.

Morros ontpopte zich als een ideeënman 
met een fijne neus voor publiciteit. Hij no-
digde Igor Strawinsky uit om filmmuziek te 
schrijven voor Paramount-films (de onder-
handelingen werden door Strawinsky afge-
broken), hij haalde opnieuw de kranten toen 
hij beweerde eigenaar te zijn van een nieuw 
procédé voor de vervaardiging van 3D-films 
(het nieuws werd gevolgd door een oorverdo-
vende stilte) en schreef een wijd en zijd (ook 
in Nederland) gepubliceerd krantenartikel 
waarin hij opkomt voor de filmmuziekcom-
ponisten, die hij ‘the forgotten men’ van Hol-
lywood noemde.

Boris Morrros was in de jaren dertig een 
gewichtig man in Hollywood— gewichtig 
(ook wat omvang betrof ) en bovendien schat-
rijk. In zijn tweede leven als sovjethelper ging 
het om echter niet om geld: hij ging er prat 
op nooit een cent van zijn opdrachtgevers te 
hebben aangenomen. Het ging hem in eerste 
en enige plaats om een goed leven voor zijn 
familie die in de Sovjet-Unie was achtergebleven. 

In 1947 werd Morros in samenwerking met 
de FBI contraspion. Hij publiceerde in 1957 
een autobiografisch boek: ‘My Ten Years as a 
Counterspy’. Details en gebeurtenissen die niet 
in het boek voorkomen en sommige schuil- en 
ware namen kunnen worden gevonden in de 
‘notebooks’ van de Russische auteur en oud-
KGB-medewerker Alexander Vassiliev die in-
zage heeft gehad in de archieven van de KGB 
en wiens uitvoerige aantekeningen in acht no-

titieboeken online zijn gezet. Een derde, maar 
onbetrouwbare bron is een Hollywood-film 
die over Morros’ activiteiten is gemaakt, Man 
on a String, met Ernest Borgnine als Morros 
(die in de film Mitrov heet).

Jeugd in St. Petersburg
De kleine Boris—hij was geboren op 

Nieuwjaarsdag 1895—groeide op in St. Pe-
tersburg, de hoofdstad van het toen nog kei-
zerlijke Rusland. Hij was de oudste van negen 
kinderen (vijf broers, drie zussen) in een joods 
gezin. Zijn ouders waren in goede doen, vader 
was leraar en moeder klassiek zangeres. Boris 
kreeg een uitstekende opvoeding. De jongen 
was uitzonderlijk muzikaal en zijn talent werd 
door de beste leraren ontwikkeld. Onder hen 
was Rimsky-Korsakov. Op zijn achtste was 
het wonderkind een concerterend cellist en 
als tiener baarde hij opzien als orkestdirigent. 
Het bracht hem aan het hof van Tsaar Nico-
laas de Tweede, “waar ik,” schrijft hij met ge-
voel voor drama (en behulp van een ghostwri-
ter), “gefascineerd en bang werd door de hyp-
notische ogen van Raspoetin, the Mad Monk.”

Na de Revolutie verhuisde hij in 1922 naar 
Amerika, want “door wat verteld werd over de 
sovjetleiders raakte ik ervan overtuigd dat zij 
niet al te vriendelijk zouden staan tegenover 
een muzikant die had gespeeld in het Winter-
paleis van Tsaar Nicolaas.”

In de Verenigde Staten was er geen gebrek 
aan werk voor de muzikale immigrant. Mor-
ros kreeg onmiddellijk een baan als organist 
en pianist in een bioscoop in Boston, waar hij 
de zwijgende films begeleidde. Een paar jaar 
later stond hij als dirigent vn een groot orkest 
op Broadway. in het tweeduizend stoelen tel-
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lende filmpaleis Rivolie, en vandaar klom hij 
begin jaren dertig op tot muziekdirecteur van 
62 luxe bioscopen van Paramount. Dat hield 
tevens in dat hij zich bemoeide met de varié-
té-attracties die in die dagen in de pauze van 
de filmprogramma’s aan het verwende publiek 
werden voorgezet.

Morros vertelt van een auditie in een Pa-
ramount-bioscoop in Dallas waar de locale 
manager geen been zag in een jonge danseres, 
Ginger Rogers. `Voor hij haar weg kon sturen, 
greep Morros in. “Ze is goed genoeg”, zei hij, 
‘“en als jij haar niet wilt, wil ik jou niet.” Een 
paar weken later stond Ginger Rogers als win-
nares van een charleston-wedstrijd in de Pa-
ramount-theaters in Brooklyn en New York. 
Om overal op tijd te kunnen zijn, werd zij 
met een ambulance over de Brooklyn Bridge 
van het ene theater naar het andere vervoerd. 
Motoragenten van de politie verschaften een 
escort, in opdracht van burgemeester Jimmy 

Walker, ‘always an obliging chap’, aldus Morros.
Maar het meest opzienbarende variété-

nummer dat hem werd aangeboden betrof de 
verbannen ex-sovjetleider en oprichter van 
het Rode Leger, Leon Trotsky. Een impresa-
rio, die hem eerder de jongenssopraan Bob-
by Breen had aanbevolen, kwam nu met het 
voorstel de verbannen ex-pionier van de Rus-
sische revolutie een platform te bieden voor 
optredens in de Paramount-theaters.

Trotsky
In zijn biografie plaatst Morros deze ge-

beurtenis in 1933, het jaar waarin Trotsky zijn 
ballingschap in Turkije verruilde voor asiel in 
Frankrijk. Was dit een eerste poging om de af-
vallige, die uit eigen zak zijn lijfwachten moest 
betalen, naar veiliger oorden te brengen aan 
de overkant van de Atlantische Oceaan? Pas 
drie jaar later zou hij naar Mexico verhuizen 
(waar hij in augustus 1940 door een sovjet-

Variété-attracties?
Ginger Rogers (links) werd in 1933 danspartner van Fred 
Astaire; Leon Trotsky (boven) werd in 1940 in Mexico 
vermoord.
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agent werd vermoord).
Morros beweert dat hij meteen al er niets 

voor voelde om Trotsky de kans te geven ‘op 
onze tonelen’ te fulmineren tegen zijn grote 
vijand Stalin, maar dat hij zei erover na te zul-
len denken om van de impresario af te komen.

Niet lang daarna kreeg Morros bezoek van 
een lid van de Russische handelsmissie in 
Amerika, die wist dat hij problemen onder-
vond bij het versturen van pakjes naar zijn fa-
milie in de Sovjet Unie en die zijn goede dien-
sten aanbood om dit soepeler te laten verlo-
pen. De man liet bovendien weten, dat twee 
van de broers van Boris op slechte voet ston-
den met de leiders in Moskou en bracht als 
terloops de nog hangende kwestie met Trot-
sky ter sprake. Morros zei, of liever gezegd 
waarschuwde, dat een optreden van Trotsky 
een sensatie zou zijn, waarna de zaak spoedig 
werd beklonken. Morros beloofde dat hij van 
Trotsky afzag (wat hij toch al van plan was) en 
zijn nieuwe vriend toonde zich zo dankbaar, 
dat hij spontaan (?) aanbood Boris’ vader over 
te laten komen voor een bezoek van een half 
jaar. En zo geschiedde.

Nog geen jaar na de terugreis van zijn vader 
kreeg Boris bericht dat zijn moeder ernstig 
ziek was. Na tussenkomst van zijn nieuwe 
vriend van de handelsmissie, die ondertussen 
vice-consul was geworden, kreeg hij vlot een 
paspoort. Met elf koffers vol voorraden en 
acht grammofoonplaten met jazzmuziek, die 
aan aparte vermelding in zijn paspoort kre-
gen, vertrok hij per boot en trein naar Lening-
rad, waar zijn familie verbleef. Nauwelijks 
veertien dagen later meldde hij zich, nu zon-
der enige bagage op het vliegveld van Moskou 
voor de terugreis. Hij had alles, tot en met zijn 
eigen kleren, voor de familie achtergelaten. 
Na enige geharrewar over zijn paspoort en de 
ontbrekende acht platen met muziek van Paul 
Whiteman en Cab Calloway zag hij kans op het 
nippertje zijn vliegtuig naar Parijs te halen. 

De historie vermeldt niet hoe lang de tus-
senstop in de Franse hoofdstad duurde, maar 
het lijkt aannemelijk dat Boris Morros tijd ge-
noeg had om een keus te maken uit het fil-
maanbod in de Parijse bioscopen. Een van de 
nieuwste films die er draaiden, was Ademaï 
Avateur, met twee beroemde Franse komie-

The Flying Deuces (links) met Laurel & Hardy was gebaseerd op Ademaï Aviateur, met Fernandel & Noël-Noël, een Franse  
film die Morros waarschijnlijk had gezien na zijn terugkeer uit de Sovjet-Unie.
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ken, Fernandel en Noël-Noël, als brokkenpi-
loten. Morros zal zich jaren later deze klucht 
herinnerd hebben, toen hij besloot met Laurel 
en Hardy in zee te gaan. 

Terug in New York wachtte hem een bericht 
van Paramount-president Adolph Zukor die 
hem een baan aanbood als algemeen direc-
teur-muziek van de studio in Hollywood. De 
geluidsfilm was volwassen geworden door 
verbetering van de geluidsweergave en muziek 
werd nu heel belangrijk voor het succes van 
de films. Als hoofd-productie was Ernst Lu-
bitsch aangesteld, een oude vriend van Mor-
ros, die hem in New York kwam opzoeken om 
hem over te halen. Morros vertrouwde hem 
toe dat hij eigenlijk producent wilde worden. 
Dat verbaasde Lubitsch niet, want iedereen in 
Hollywood wilde producent worden. Daar zat 
het grote geld. 

Voor Morros zou het nog een paar jaar du-
ren voor het zover was. Hij aanvaardde de 
nieuwe functie en verhuisde naar Hollywood, 
waar hem behalve zon en palmen ook een 
nieuwe sovjetagent wachtte.

Dit keer meldde zich een zwaardere jongen 
aan de poort van Paramount. Hij stelde zich 
voor als Edward Herbert.  Later bleek dit 
Vassilli Zarubin te zijn: een door de wol ge-
verfde spion met vele schuilnamen, die met 
zijn vrouw Elizabetha naar Nazi-Duitsland 
zou worden gestuurd, voorzien van illegaal 
verkregen Amerikaans paspoorten. Het enige 
dat Zarubin nog nodig had, was een dekman-
tel. Hij ging vechten tegen de Nazi’s en Mor-
ros zou daar, als jood, toch zeker achterstaan? 
Veel overreding was niet nodig. Zarubin 
kreeg een aanstelling als ‘talent scout’ bij het 

Paramount-kantoor in Berlijn. Morros regelt 
‘t met zijn secretaresse dat Zarubin regelma-
tig ‘salaris’ in Berlijn gaat ontvangen om de 
‘cover’ geloofwaardig te maken. Opnieuw is er 
dankbaarheid. Morros krijgt een Leica en zijn 
broers zouden niet worden vervolgd (dat ge-
beurde toch; wanneer is niet duidelijk, maar 
twee van zijn broers werden geëxecuteerd).

Zarubins vrouw steekt in een rapport naar 
Moskou de loftrompet over Morros en advi-
seert: “He should occasionally be given gifts 
of various inexpensive but interesting objects 

Vassilli Zarubin, alias Edward Herbert alias Zubilin, kwam 
na zijn activiteiten in Berlijn terug in Washington als chef 
van de geheime operaties in Amerika. Als directe baas 
van Bortis Morros werd hij opgevolgd door Jack Soble. 
Zarubin werd teruggeroepen naar Moskou en bevorderd 
tot de rang van generaal.
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of Soviet origin, e.g., wooden crafts, embroide-
ry, etc. Be sure to give the secretary perfume, 
handkerchiefs, chocolate, and so forth, but not 
of American origin, and under no circumstan-
ces of German origin.” Dit laatste omdat ook 
de secretaresse joods was en fel anti-Duits. 

Tot opluchting van Morros, zo schrijft hij, 
werd het hierna stil; hij kreeg geen nieuwe 
opdrachten of verzoeken, behalve enkele aan-
maningen en dreigementen om toch vooral, 
alweer terwille van de geloofwaardigheid, re-
gelmatig schriftelijk contact te onderhouden 
met zijn ‘ondergeschikte Edward Herbert’ in 
Berlijn.

Jaren verstreken zonder noemenswaar-
dige interventies van sovjetkant.  Begin 1939 
vond Morros de tijd gekomen om zijn droom 

te verwezenlijken. Hij nam ontslag bij Para-
mount en vestigde zich als onafhankelijk pro-
ducent in Hollywood.

The Flying Deuces
De kersverse producent had zich intussen 

van de rechten van Ademaï Aviateur verze-
kerd en gaf de uit Oostenrijk afkomstige sce-
narist Alfred Schiller opdracht er een verhaal 
voor Laurel & Hardy van te maken. Maar 
Schiller leverde een script af, dat de indruk gaf 
dat hij nooit een film met Stan en Ollie had 
gezien. Hij werd betaald, maar zijn werk ging 
linea recta de prullenbak in. Een spoedver-
gadering werd van Stan en diens vertrouwde 
scenaristen en gag-men werd belegd om op 
korte termijn iets nieuws te bedenken. Zoals 

Stan Laurel met producent Boris Morros, producent van The Flying Deuces,  tijdens een draaipauze.
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Onder: Laurel tegen Jean Parker, wijzend op Ollie: “He’s nuts about you!”
Onder: Verteerd door liefdesverdriet verkiest  Hardy de dood door verdrinking in de Seine. Laurel krijgt instructies.
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vaak gebeurde in noodsituaties, waarin het 
aan een goed script ontbrak, werd terugge-
grepen op een oud succes, in dit geval Beau 
Hunks uit 1931. 

Revolutie
Morros gaf Stan Laurel veel vrijheid. Hij 

had serieus nagedacht over zijn nieuwe broep 
als producent, vertelde hij tegen de nieuws-
gierige pers. Er werd teveel gesproken in ko-
mische films, vond hij. In zijn film zou de ver-
houding worden teruggebracht tot 60 procent 
stil spel tegen 40 procent gesproken woord. 
Dat zou meteen ruimte scheppen voor meer 
muziek, want dat was volgens Morros de der-
de dimensie van de film. Ook wilde hij terug 
naar de oude gewoonte, uit een tijd toen films 
nog niet zoveel kostten, om op te nemen in de 
volgorde van de scènes in het script.

‘Revolutie in Hollywood’, was de kop in de 
kranten. 

Hal Roach leende Morros niet alleen zijn 
sterren uit, maar ook zijn cameraman Art 
Lloyd, die door Stan werd bewonderd, en 
Stans medewerkers Charlie Rogers en Harry 
Langdon, die ideeën voor het script en de gags 
leverden. Morros engageerde bovendien veel 
acteurs die niet direct onder contract stonden 
bij Roach, maar wel tot de informele ‘stock 
company’ van Laurel & Hardy behoorden: 
Charles Middleton (die zowel in Beau Hunks 
als in de nieuwe film de commandant van 
Stan en Ollie speelde), de onmisbare James 
Finlayson, en in heel kleine rolletjes Rychard 
Cramer en Arthur Housman. Als kers op de 
taart werd regisseur Edward Sutherland door 
Roach beschikbaar gesteld. 

De opnamen verliepen vlot, ondanks het 
chagrijn van Sutherland, die niet gewend was 

aan de verregaande invloed (bemoeizucht, zal 
hij hebben gedacht) van Stan Laurel. Suther-
land zei later dat hij was ‘gedwongen’ de regie 
van The Flying Deuces op zich te nemen, dat 
hij het een slechte film vond en dat hij liever 
samenwerkte met een tarantula dan met Stan 
Laurel.

De film kwam in oktober 1939 uit en werd 
door pers en publiek tamelijk goed ontvan-
gen. The Flying Deuces is geen meesterwerk, 
maar bevat enkele briljante scènes, zoals het 
begin, als Ollie verliefd wordt op Georgette 
(Jean Parker) en besluit zelfmoord te plegen 
als zijn liefde niet beantwoord wordt. Ook de 
twee muziekfragmenten behoren tot het bes-
te werk van Laurel & Hardy: het dansje op het 
kazerneterrein als ze op het punt staan te de-
serteren uit het vreemdelingenlegioen en het 
nummer van Laurel die op zijn springveren-
matras ‘The world is waiting for the sunrise’ 
speelt op de ochtend van zijn voorgenomen 
executie.

Minder geslaagd zijn de twee scènes die het 
meeste geld moeten hebben gekost: het corvee 
van de gigantische wasbeurt die de jongens 
als taakstraf wordt opgelegd. Daarvoorwerd 
in het veld een waslijn gespannen van 2,5 ki-
lometer, waaraan vierduizend kledingstukken 
werden opgehangen. Veel moeite, weinig ef-
fect! Ook het slot met de luchtcapriolen, als 
het vliegtuig op hol slaat met de jongens aan 
het stuur, is maar matig grappig. 

Het is nooit opgehelderd hoe Boris Morros 
op de gedachte kwam om met Laurel en Har-
dy in zee te gaan. De opgewonden publiciteit 
over een breuk tussen Laurel en Hardy en de 
huwelijksproblemen van Laurel kan een aan-
leiding zijn geweest. Maar het lijkt ook goed 
mogelijk dat het contact stand is gekomen via 
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de Russische kolonie in Hollwood. De laatste 
twee vrouwen van Stan waren russinnen die 
zich in die kring bewogen.

Sores
Stan Laurel zat in dat jaar 1939 midden in de 

sores van zijn nog prille huwelijk met Illeana. 
In de film ziet zijn gezicht er onder de witte 
schmink vermoeid en getekend uit. Nog maar 
een jaar waren ze getrouwd, toen Illeana in ja-
nuari ‘39 een dag moest zitten wegens rijden 
onder invloed, waarbij ze twee geparkeerde 
auto’s had beschadigd. Een paar maanden la-
ter begon ze een rechtszaak voor alimentatie. 
Stan zou haar hebben mishandeld en, voerde 
ze aan, hij had een gat in de tuin gegraven en 
haar uitgenodigd erin te stappen om levend 
te worden begraven. Ook zou hij zijn eerste 
vrouw Lois hebben uitgenodigd mee te gaan 
op zijn huwelijksreis met Illeana.

Laurel liep op zijn beurt naar de rechter 
voor een echtscheiding die hem enkele maan-
den na de première van The Flying Deuces ook 
werd toegewezen. Hij moest een bedrag be-

talen van  $ 6500 ineens, een 
schijntje vergeleken met de 
maandelijkse alimentatie die 
hij aan zijn eerste twee vrou-
wen verschuldigd was. 

Twee dagen na de schei-
ding werd Illeana opnieuw 
gearresteerd wegens open-
bare dronkenschap. De rech-
ter gaf haar strafverminde-
ring, op voorwaarde dat ze 
Californië voor een jaar zou 
verlaten, ‘ter bescherming 

van onze politie.’ Ze nam de 
trein naar New York en kon-

digde tijdens een tussenstop aan dat ze op-
nieuw ging trouwen. Ze nam zich voor deze 
keer een sluier te dragen. “Misschien brengt 
dat geluk. Bij mijn eerste vier, vijf huwelijken 
droeg ik geen sluier.”

Maar dit alles terzijde. Hoe verging het Bo-
ris Morros verder als spion?

Bladmuziek
Boris Morros Productions leverde kort na 

The Flying Deuces zijn tweede film af, Second 
Chorus met Fred Astaire en Ginger Rogers. 
Hij was in 1942 bezig met de voorbereiding 
van de dure productie Tales of Manhattan, 
met sterren als Rita Hayworth, Charles Boy-
er, Henry Fonda, Ginger Rogers en Charles 
Laughton, toen plotseling Vassilli Zarubin 
weer voor zijn neus stond. De man was terug 
uit Duitsland en was nu chef van de NKVD 
(later KGB) in Amerika en Canada. Zarubin 
gedroeg zich onbeschoft en dronken, duwde 
Morros zelfs een revolver in de buik om kracht 
bij te zetten aan zijn woorden: hij moest zich 
niet zo vaak in het gezelschap van andere Rus-

Boven: Martha Dod, ambassadeursdochter en sovjetinformant. Rechts: Haar echt-
genoot Alfred Stern, multimiljonair en communist.
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sen vertonen. Een minuut later sloeg de sov-
jetbons een andere toon aan: hij was bereid 
vader Morros, toen 82 jaar oud, opnieuw over 
te laten komen, dit keer voorgoed. Als tegen-
prestatie eiste hij voor enkele van zijn assis-
tenten een baan in het filmbedrijf. Boris over-
tuigde hem ervan dat dit onmogelijk was, ge-
zien de eisen van de vakbonden. Zarubin wist 
een oplossing: hij kende een multimiljonair, 
Alfred Stern en diens vrouw Martha Dodd-
Stern, beiden communisten, die bereid waren 
veel geld te steken in een nieuw bedrijf, een 
uitgeverij van bladmuziek dat talent scouts 
kon uitzenden over de hele wereld.

Een oud-agent uit de Spaanse burgeroorlog 
met de rang van kolonel, Jack Soble zou ma-
nager worden, Morros werd alleen in naam 
aan het bedrijf verbonden.

Zarubin bleef niet lang meer in beeld. Hij 
had een verhouding met knappe Martha Stern 
die note bene dochter was van de vroegere 

Amerikaanse ambassadeur in Berlijn. Het stel 
flikflooide onder de ogen van haar man en 
ook die van Morros (Alfred Stern: “Zo is het 
wel genoeg, Vassilli”).

Zarubins gedrag werd steeds luidruchtiger, 
hij dronk drie of vier flessen wodka per dag en 
blunderde op feesten en partijen. Uiteindelijk 
werd hij teruggeroepen naar Moskou waar hij 
gepromoveerd werd tot de rang van generaal. 
Jack Soble werd in de zaak-Morros zijn opvolger.

Opnieuw ‘The Flying Deuces’
De bladmuziekuitgeverij kwam er met geld 

van de Sterns, en vader Morros arriveerde per 
schip uit Wladiwostok. Die begreep al gauw 
dat zijn zoon zich hoe langer hoe dieper in de 
nesten werkte, ook al bleef Boris tegelijkertijd 
zijn eigen filmzaken behartigen. Het staat niet 
in zijn boek, maar uit KGB-rapporten blijkt 
dat hij  wilde meewerken aan het planten van 
een sovjetagent in Zwitserland, als er tevens 

Publiciteitsfoto die 
in Moskou hard is 
aangekomen?
De foto is gemaakt 
in het ommuur-de 
huis van Stan Laurel, 
dat hij ‘Fort Laurel’ 
had gedoopt. Aan de 
wand, rechts van het 
portret van Hardy, een 
foto van Hal Roach, 
en  daarnaast Harry 
Langdon, een van de 
gag-men voor The Fly-
ing Deuces.
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voor gezorgd werd dat The Flying Deuces in 
daar in de bioscopen kwam. De film was in 
Zwitserland verboden op verzoek van de 
Franse regering die het niet kon appreciëren 
dat er om het vreemdelingenlegioen werd ge-
lachen. (De Franse première kwam er uitein-
delijk toch, maar pas in 1949).

Iets dergelijks gebeurde met Spanje. Mor-
ros zou hebben aangeboden een dekmantel 
te bieden voor een spion, die daar The Flying 
Deuces aan de man zou kunnen brengen.

Na de voltooiing van The Manhattan Tales 
werkte Morris aan zijn klapstuk, de film Car-
negie Hall. Met een speelduur van bijna twee-
en-een-half uur en een flinterdun, sentimen-
teel verhaaltje heeft de film de geschiedenis 
van de beroemde concertzaal in New York als 
achtergrond, met op de voorgrond een aantal 
opzienbarende, lange muziekfragmenten. We 
zien en/of horen onder anderen: de dirigen-
ten Leopold Stokowski en Bruno Walter, The 
Philharmonic Symphony Orchestra of New 
York, de zangers Lily Pons en Jan Peerce, de 
violist Jascha Heifetz, de pianist Arthur Ru-
binstein en de trompettist Harry James.

De première van Carnegie Hall was eind 
februari 1947. Niet lang daarna werden Mor-
ros en ook zijn zoon Dick zich ervan bewust 
dat zij werden gevolgd, overal waar zij heen 
gingen. Door welk kamp werden de achter-
volgers aangestuurd? Was de FBI misschien 
achterdochtig geworden ? 

Het werd Boris teveel nu ook zijn gezin ge-
vaar scheen te lopen. Hij had zelfs zijn vrouw 
nooit iets verteld. Op 14 juli belde Morros het 
FBI-kantoor in Los Angeles. Hij werd uitge-
nodigd voor een gesprek. Hij kon onmiddel-
lijk komen en kreeg bij zijn binnenkomst te 

horen, dat de FBI hem al een jaar eerder had 
verwacht.

Nu begonnen de tien jaren van filmproducent 
Boris Morros als contraspion. In het bestek 
van dit artikel gaan we aan deze interessante 
periode voorbij. Films werden er niet meer 
gemaakt.

Het einde kwam in 1957, toen Morros ge-
tuigde voor de Commissie tegen anti-Ame-
rikaanse Activiteiten van het Huis van Afge-
vaardigden en de beschuldigende vinger wees 
naar Jack Soble en enkele kleinere vissen, en 
naar het echtpaar Stern. De Sterns waren ech-
ter al gevlogen. Ze vluchtten naar Mexico, 
reisden met de KLM naar Amsterdam en van-
daar naar Praag, om voorgoed achter het Ijze-
ren Gordijn te verdwijnen. Jack Soble werd tot 
zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld. 

Morros werd deze keer met zijn hang naar 
publiciteit geweldig beloond. Overal in ‘de 
vrije wereld’ was het oprollen van de spiona-
gegroep  groot nieuws. In Nederland werd 
Morros in De Telegraaf betiteld als ‘de manne-
lijke Mata Hari’ en ‘Begaafd solist in Marche 
Funèbre van Sovjet Agenten.’ 

Toen de storm was geluwd ging de inmid-
dels 62-jarige Boris Morros met zijn gezin en 
een onderscheiding rustig leven in New York. 
Hij overleed vijf jaar later aan kanker.

Publiek domein
En The Flying Deuces? In zijn boek wijdt 

Morros er maar weinig woorden aan. Eén ali-
nea: 

“At the end of 1939 I had resigned from Pa-
ramount to become an independent producer. 
I had produced Flying Deuces, a Laurel and 
Hardy picture, which cost about $ 300,000 to 
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make, has since grossed more then $ 2,000,000, 
and is still being shown on television screens.”

Sterker nog, in Nederland werd de film al in 
december 1939 voor het eerst werd vertoond 
en na de oorlog onmiddellijk heruitgebracht 
om tot in de jaren zestig met enige regelmaat 
in de bioscopen op te duiken, al was het ook 
maar in kindermatinees. Second Chorus, Car-
negie Hall en zelfs de interessante Tales of 
Manhattan zijn vergeten films, maar The Fly-
ing Deuces, lijkt het, blijft eeuwig bestaan.

De film kwam in het publieke domein toen 
Boris Morros Productions werd ontmanteld. 
Kopieën van wisselende kwaliteit circuleren 
nog steeds in kringen van filmliefhebbers en 

verzamelaars. De wisselende kwaliteit is ook 
te vinden in de vele uitgaven op dvd. (De 
mooiste transfer staat op een Franse dvd, Lau-
rel et Hardy Conscrits, uitgegeven door MK2)

Boris Morros werd in de laatste jaren van zijn 
leven gesignaleerd op filmfestivals in Europa. 
Hij verkocht de wereldrechten van The Fly-
ing Deuces aan een Duitse distributeur, ook al 
was het copyright verlopen. Gefluisterd werd 
dat Morros de wereldrechten verkocht aan 
 iedereen die er oren naar had. 

Links: In 1960  kwam Man on a String tot stand, op basis van Morros’ mémoires. Het is een vlotte 
doorsnee spionagethriller, vakkundig gemaakt door André De Toth. Alleen de tien jaren van con-
traspionage worden  nin of meer naar waarheid behandeld en de film heeft een gefantaseerd slot
Rechts: In Nederland werd The Flying Deuces omgedoopt tot Laurel en  Hardy in het Vreemdelingenle-
gioen of Laurel en Hardy als Brokkenpiloten.

—Bram Reijnhoudt
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DANKZIJ mijn beroep van filmmaker 
heb ik ontdekt dat onze ogen de minst 

betrouwbare zintuigen zijn om iets werkelijk 
te zien. Het begon eerst onschuldig met de 
ontdekking dat ik in de spiegel niet mezelf 
zie, maar een spiegelbeeld. Een spiegelbeeld 
dat mijn uiterlijk “spiegelverkeerd” weergeeft, 
zoals cameramannen en fotografen het 
noemen. In de spiegel blijft je linkeroog 
bijvoorbeeld links, terwijl het rechts wordt 
afgebeeld als je een foto van je gezicht laat 
maken. Die foto toont je zoals anderen 
je zien, terwijl de spiegel je een valse, 
“spiegelverkeerde”, weergave van je gezicht 
laat zien. Sommige acteurs en fotomodellen 
krijgen dat vanzelf in de gaten, maar er 
leven miljoenen mensen die zich elke dag in 
een spiegel bekijken zonder te beseffen dat 
ze iemand zien die eigenlijk niet werkelijk 
bestaat…

Mijn volgende ontdekking was dat de 
ogen zelf niets kunnen zien, maar dat ze 
de instrumenten zijn waardoor een levend 
wezen in staat is om iets buiten zichzelf 
waar te nemen. Een mens is goedbeschouwd 
een psychosomatisch organisme dat met 
behulp van de oogzintuigen een deel van 
zichzelf en de nabije omgeving kan zien. 
Dit zien, of waarnemen, is een belangrijke 

functie van het bewust-zijn, en voor een 
mens wellicht het meest essentiele vermogen 
waarover ’ie beschikt. Maar toch zien we 
de dingen, mensen en verschijnselen niet 
volledig zoals ze zijn. Gewoonlijk is het 
zo dat we iets waarnemen, en dan kijken. 
Met kijken wordt hier bedoeld, de dingen, 
mensen en verschijnselen een naam geven 
en er associaties aan verbinden. Het zien 
van dingen betekent accepteren wat ze zijn; 
kijken daarentegen brengt allerlei projecties 
met zich mee…

Het kan een hele poos duren voordat je 
erachter komt dat je gaandeweg hebt verleerd 
om de dingen te zien zoals ze zijn, en dat je 
onbewust gewend bent geraakt om alles wat 
door je ogen wordt waargenomen te kleuren 
door je persoonlijke voorkeur en afkeer. Het 
lijkt wel alsof je een onbewuste angst koestert 
om de dingen, mensen en verschijnselen 
waar je mee te maken krijgt te zien als open, 
vloeiend en flexibel. In plaats daarvan ben 
je geneigd de wereld die zich dagelijks aan 
je voordoet te zien als volkomen solide, star 
en bevroren. Je ziet in feite alleen je eigen 
gestolde opvatting van de wereld; je ziet 
alleen maar je projecties. Je waarneming is 
dan heel individueel geworden, gecentreerd 
rond een ik-bewustzijn.

PIM
 DE LA PARRA

ZIEN
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Zodra dit besef goed tot je is doorge-
drongen, dankzij je opmerkzaamheid en je 
gewaarzijn, ga je inzien dat hetzelfde ook 
voor alle andere mensen geldt. Dat kan een 
schok voor je zijn. Toen het mij voor het 
eerst overkwam moest ik er onbedaarlijk om 
lachen, zeg liever hinniken…

Het is heel moeilijk, haast onmogelijk, om 
weer te leren zien zoals het ons van nature is 
gegeven. Daarom bestaan er zo ongelooflijk 
veel meditatietechnieken, om je te leren 
zien zonder concept, zonder vooroordeel, 
zonder projectie. Want onze ogen zijn in 
de loop van ons leven gewend geraakt om 
alles te projecteren waar onze gedachten en 
gevoelens ons mee hebben overwoekerd, te 

Dirk Bogarde en James Fox in  The Servant, een film van Joseph Losey naar het toneelstuk van Harold Pinter (1963).

Eerder verschenen als ‘Parralogica Column’, aflevering 
19, in maandblad Parbode (juni 2014)

weten: verwachtingen, verlangens, ambitie, 
hebzucht. Naast ook onverschilligheid, 
haat, wrok en woede. En hierdoor kunnen 
we de dingen waar we in het dagelijkse 
leven mee te maken krijgen niet meer zien 
zoals ze werkelijk zijn. En dat is niet alleen 
doodzonde, maar vooral ook een misdaad 
jegens onze menselijkheid.   ....Lievebeste 
lezeres en lezer, als we onze levenssituaties 
kunnen accepteren zoals ze zijn, dan 
krijgen we steeds meer waardering voor de 
schoonheid van eenvoud. En zo leren we 
vanzelf weer zien zonder te kijken.
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Eind jaren twintig van de 
vorige eeuw dachten de grote 
Hollywood-studio’s er niet 
aan films uit te brengen met een all-negro 
cast. Toen MGM-regisseur ‘in vaste dienst’ 
King Wallis Vidor in 1928 zijn baas Nicholas 
Schenk voorstelde een geluidsfilm te maken 
met een zwarte rolbezetting, schudde de uit 
Rusland afkomstige orthodoxe jood Schenk 
meewarig zijn hoofd. Die ‘Goj’ Vidor moest 
toch beter weten, zo’n mal voorstel had 
niemand hem eerder gedaan. Geen blanke 
bioscoopexploitant zou immers zo’n ‘neger-
film’ draaien. Het idee! 

Vidor schijnt de als arrogant bekendstaan-
de ‘Nic’ Schenk bijna te hebben gesmeekt 
hem zo’n film te laten maken. Hij kreeg zijn 
zin, mits hij afzag van een salaris en genoe-
gen nam met een beperkt budget en een kle-
ine technische ploeg. Hij moest draaien op 
restmateriaal, aan elkaar gezette rollen en 
rolletjes 35mm-daglicht- en kunstlichtfilm, 
overgebleven van andere producties. 

Een halve eeuw later vertelde King Vidor in 
de Britse tv-serie Hollywood - The Pioneers: 
‘Met de komst van de geluidsfilm werd ook 
de popcorn in de cinema populair.’ Een wel 

heel relativerende opmerking 
van iemand die de filmgeschie-

denis in 1929 ‘uit eigen zak’ verrijkte met de 
eerste geluidsfilm met een all-black cast, Hal-
lelujah!

Een ‘all-talking, all-singing, all-colored 
musical’. In de hoofdrollen Daniel L. Haynes 
als Zeke en Nina Mae McKinney als Chick. 
Een teenager nog, maar op haar zeven-
tiende ‘the screens first Black Love Goddess’. 
Haynes was een figurant in het Broadway-
stuk Showboat, McKinney stond op Broad-
way in de ‘chorus line’ van Blackbirds en 
had meegedaan in een paar ‘shorts’. De rest 
van de spelers haalde Vidor, om de kosten 
zoveel mogelijk te drukken, in Chicago en 
New York simpelweg van de straat. Hij en-
gageerde de Dixie Jubilee Singers en The 
Johnson Boys voor zang en dans.

Van het verhaal van screenwriter Wanda 
Tuchock maakte King Vidor een melodrama 
over het leven van katoenplukker Zeke—een 
afkorting van Ezechiel—uit Alabama. Een 
man die predikant wordt maar vóór alles ge-
woon een mens met ‘zwakheden’ blijft. 

Summier verloopt de geschiedenis als 

HALLELUJAH! 
door

Thomas Leeflang

all-talking,  all-singing,  all-colored musical
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Boven: Mammy (Fanny Belle DeKnight) met haar kinderen en de domine (Harry Gray(; daarnnast: Missie Rose (Victoria 
Spivey) en Zeke (Daniel L. Hayenes). Onder:  Zeke met Chick (Nina Mae McKinney); daarnaast: een doopscène.

 volgt. Voordat Zeke zijn leven in dienst stelt 
van de Heer, verkoopt hij in de stad voor 
honderd dollar zijn die dag geplukte katoen. 
Voor even vrij van zorgen en gevoelsmatig 
rijk, vangt hij op een sensibel moment de 
voor hem zo noodlottige blik van de mooie 
kroegzangeres Chick. Ze flirt met Zeke, on-
derdeel van een complot met valsspeler Hot 
Shot (William Fountaine) die de argeloze 
Zeke met aangepaste dobbelstenen zijn geld 
afhandig maakt. 

Zeke komt achter het bedrog, er ontstaat 
een vechtpartij, Zeke krijgt Hot Shots re-

VOLGENDE PAGINA’S: In 2014 kreeg de Public Library in 
Memphis een belangrijke schenking:  foto’s en andere 
documenten betreffende Hallellujah. De film is gro-
tendeels in Memphis opgenomen. De dochter van een 
van de Dixie Jubilee Singers, Georgia Woodruff, was de 
schenker. De collectie berust in de Memphis and Shelby 
County Room van de bibliotheek. Vier van de foto’s zijn 
op de volgende twee pagina’s weergegeven.
Pagina 20 boven: Hoofdrolspelers, zangers em dansers. 
Onder: Zeke (Daniel Haynes) speelt gitaar omgeven 
door zijn vader (Harry Gray, de dominee), zijn moe-
der (Fanny Belle DeKnight), Missie Rose (Victoria 
Spivey) en The Johnson Boys. Pagina 21 boven: Cast en 
zangers. Onder: Chick (Nina Mae McKinney) vindt het 
dode lichaam van Hot Shot (William Fountaine).
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Fotobeschrijvingen op pagina 19
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Fotobeschrijvingen op pagina 19
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Boven: Ster van de film werd de zingende, 
dansende en levendig acterende Nina Mae 
McKinney als Chick, hier met Hot Shot (Willliam 
Fontaine) en een niet geïdentificeerde danser 
(Milton Dickerson?) in het nummer ‘The Swanee 
Shuffle’, voor de film gecomponeerd door Irving 
Berlin en gespeeld door Curtis Mosby’s Blue 
Blowers.

Links: Regisseur King Vidor met jonge leden van 
de cast. Van links naar rechts: Milton Dickerson, 
Walter Tait, King Vidor, and Robert ‘Bones’ 
Couch.
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volver te pakken en schiet per ongeluk zijn 
eigen jongere broer, die hem is gaan zoeken, 
dood. Door verdriet overmand bekeert hij 
zich tot het geloof en wordt prediker. Toch 
blijft hij verliefd op Chick, hij verlaat voor 
haar zelfs zijn Missy Rose (Victoria Spivery). 
Hot Shot komt weer opdagen, Chick wordt 
heen en weer geslingerd tussen het goede 
(Zeke) en het Kwade (Hot Shot). 

Uiteindelijk vlucht ze met Hot Shot, Zeke 
achtervolgt het stel, Chick verongelukt en 
Hot Shot wordt door Zeke gewurgd. Als hij 
na jaren aan de ketting in de gevangenis te 
hebben gezeten wordt vrijgelaten, wacht 
zijn trouwe Missy Rose op hem. Dit alles 
aangevuld met opnamen van extatische 
doopscènes in de rivier en ge-
dragen Negro-spirituals. 

De tegen de zin van King 
Vidor aan de Negro spiritu-
als toegevoegde Tin Pin Al-
ley- songs van Irving Berlin 
(‘The End of the Road’, ‘Going 
Home’ en ‘Swanee’) zijn, zeker 
voor 1929 toen het monteren 
van geluidsfilm nog moest 
worden geleerd, heel geslaagd. 
In King Vidor on Filmmaking 
vertelde hij dat MGM’s pro-
ductiechef Irving Thalberg Amerikaanse postzegel uit 2008

voor de buitenopnamen in Memphis Ten-
nessee geen geluidsapparatuur beschikbaar 
wilde stellen: “Stel je voor, ik moest begin-
nen aan mijn eerste geluidsfilm en ik kreeg 
geen geluidsapparatuur mee op locatie. Veel 
van de scènes speelden zich buiten af, ik kon 
niet anders doen dan het geluid naderhand 
toevoegen. Dat gaf mij met de camera veel 
bewegingsvrijheid. Ook de spelers voelden 
zich vrijer, ze konden zelfs improviseren, de 
dingen doen zoals zij het aanvoelden.” 

“Hoe ik het geluid zou moeten aanbren-
gen, wist ik niet. Ik heb de hulp ingeroepen 
van Disney, die zijn cartoon Steamboat Wil-
lie al van geluid had voorzien. Het opnemen 
van de film ging voorspoedig, de zwarte 

cast voelde dat we met iets bi-
jzonders bezig waren. Met de 
studiotechnici ging het minder 
vlot. Ze moesten iets doen dat 
tot dan toe niet bestond: het 
synchroniseren van beeld en 
geluid. Die jongens waren na 
een paar weken een zenuwin-
zinking nabij.” 

Maar Hallelujah! werd een 
groot succes. De film is bi-
jgezet in de analen van de 
filmgeschiedenis. 

Van Links naar rechts: King Vidor, 
M-G-M’s Irving Thalberg en 
componist Irving Berlin.

—Thomas Leeflang
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I N  M E M O R I A M

ALAN YOUNG
WAngus Young, North Shields UK

19-11-1919 
V14-4-2016, Los Angeles

Verhuisde met zijn ouders naar Canada  
waar hij voor de radio ging werken met de 
Alan Young Show. Daarna kreeg hij in 1950 
in Amerika The Alan Young Show op tele-
visie. Hoewel hij Brits was, werd hij gezien 
als de all-American boy. In 1946 had hij zijn 
filmdebuut in Margie en als vrolijke jongen 
kreeg hij verdere rollen in Mr. Belvedere goes 
to college, Aaron Slick from Punkin Crick  en 
Androcles and the Lion. In 1958 waren hoog-
tepunten  de George Pal-films Tom Thumb  
en The Time Machine. Echte roem kwam 
pas toen hij van 1961 tot1966 in de tv-serie 
Mr.Ed zat als Wilbur, de eigenaar van het 
sprekende paard. Die sprak (met de stem van 
voormalig cowboyacteur Allan ‘Rocky`Lane) 
alleen maar met Wilbur. Het was een flauwe 
sitcom, nageaapt van de Francis-films waarin 
Donald O´Connor met een sprekende ezel 
praatte. Het was eigenlijk voor Alan Young 
het einde van zijn carrière  als succesvol co-

medy-acteur. Hij ging veel voice-overs doen. 
Hij kwam nog een keer in beeld terug in 1994 
met Beverly Hills Cop 3. Maar hij was voor 
altijd de man van het sprekende paard.

GIORGIO ALBERTAZZI
W San Martino a Mensola,It, 20-8-1923

V 20-5-2016, Roccastrada,It

Was soldaat in het leger van Mussolini en 
moest na de oorlog twee jaar in de gevange-
nis doorbrengen. Na de amnestie veranderde 
hij van de studie architectuur naar acteren. 
Hij deed veel toneel en maakte zijn filmde-
buut in The Little world of Don Camillo  in 
1952. In 1957 viel hij op in Witte Nachten 
van Luchino Visconti, maar echte roem viel 
hem ten deel  in 1961 met L’année Dernière à 
Marienbad , de baanbrekende, mysterieuze 
film van Alain Resnais. Zo mooi zou het 
nooit meer worden: hij werd tv-regisseur, o.a. 
van de mini serie George Sand.
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Acteur die in Shanghai opgroeide en zich 
eerder een Chinees dan een Brit beschouw-
de. Had zijn filmdebuut in Windom’s Way en 
hij speelde jarenlang kleine rollen als Chi-
nees of Japanner. In Yesterday’s Enemy  een 
Japanse soldaat, in Upstairs and Downstairs  
een eigenaar van een Chinees restaurant, in 
Expresso Bongo een jongen in Soho, in The 
Sandwich Man een ijsverkoper, in Goldfinger  

Mr. Ling;  in Casino Royal (de Bond-parodie) 
een Chinese generaal; in You Only Live Twice  
Spectre 3. Zo zou het nog jaren doorgegaan 
zijn als hij in 1964 niet de kans had gekregen 
om Inspecteur Clouseau’s bediende Cato te 
spelen die Clouseau op de meest onverwach-
te momenten besprong en een karate slag 
uitdeelde. Dat was in A Shot in the Dark. Hij 
keerde tien jaren later terug in The Return of 
the Pink Panther  en zou als ‘running gag’ in 
alle vervolgen blijven spelen. Cato werd een 

I N  M E M O R I A M

ALEXANDRE  ASTRUC
W Parijs, 13-7-1923
V 19-5-2016, Parijs

Was een literair criticus die over film ging 
schrijven. Hij was een van de schrijvers van 
het Nouvelle Vagu- blad Les Cahiers du Ci-
nema en begon net als andere medewerkers 
(Godard, Truffaut, Chabrol) films op 16-mm 
te maken. Zijn tekst: “De geboorte van een 
nieuwe avant=garde: de camera stylo” wordt 
vaak beschouwd als het begin van de Nou-
velle Vague-beweging in de Franse cinema. 
Hij maakte in de jaren vijftig en zestig o.a. 
Les Mauvaises Rencontres, Education Senti-
mentale  en Une Vie. Later ging hij voor de 
tv werken, want vanwege zijn  persoonlijke 
literaire stijl kon hij moeilijk speelfilms gefi-
nancierd te krijgen.

BURT KWOUK
W Warrington, UK, 18-7-1930
V 24-5-2016,Manchester, UK

Met Delphine Seyrig in
l’Année Dernière á Marienbad
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begrip en Burt Kwouk was niet langer een 
onbekend acteur. Zijn rollen werden groter 
en in 2011 werd hij benoemd  tot Officer in 
the Order  of the British Empire (OBE) voor 
zijn verdiensten voor drama. Een  grote eer 
voor deze acteur die jarenlang niet eens op 
de credits van films werd vermeld.

PETER SHAFFER
W Liverpool, UK  15-5-1926

V 16-6-2016, County Cork, Ierland)

Toneelschrijver en filmscenarist. Tweeling 
broer van Anthony Shaffer ( schrijver van 
o.a. Frenzie en Sleuth). Peter Shaffer had al-
lerlei baantjes voordat hij begon te schrijven. 
Zijn eerste toneelstuk The Salt Land uit 1954 
werd door de BBC uitgezonden. Hij kreeg in 
1958 bekendheid met Five Finger Exercise. 
Twee volgende stukken The Private Ear en 
The Public Eye, met drie acteurs, werden in 
een ‘double bill’ vertoond. Hoofdrolspeel-
ster Maggie Smith (toen 27 jaar) kreeg de 
Evening Standard Theater Award voor beste 
actrice. In 1973 kwam Shaffer met zijn stuk 
Equus over een jongen die de ogen van paar-

den heeft uitgestoken en onderzocht wordt 
door een psychiater. Het stuk werd overal 
opgevoerd en kreeg veel prijzen. In 1977 
verfilmde Sidney Lumet het stuk met Peter 
Firth als de jongen en Richard Burton als de 
psychiater. Burton die de laatste jaren was af-
geschreven als serieus acteur liet zien dat hij 
nog steeds in staat was een mooie rol te spe-
len. Hij kreeg met Firth en Shaffer een Oscar-
nominatie en won een Golden Globe.
Shaffer zou zichzelf overtreffen met Ama-
deus,  het toneelstuk dat in 1984 een briljante 
film opleverde. De film werd overladen met 
Oscars (9). Het stuk bleef in veel landen een 
hit op het toneel. 
Van een aantal films schreef Peter Shaffer 
ook het scenario.

Cato versus Inspecteur Clouseau

Tom Hulce als Mozart in Milos Formans Amadeus
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DAVID WARNER

A suitable case for treatment


