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De Gunfight bij de O.K.Corral in de film  Wyatt Earp met links de Earp-gang en rechts de Clanton-cowboys.

INHOUD

door
Thys Ockersen

TOMBSTONE
Mijn honger naar het Wilde 
Westen  en wat daar nog 
van over is wordt gestild 
met bezoeken aan western stadjes die 
legendarisch zijn. Ik ben in Dodge City, 
en Cody (Wyoming) geweest; in Michigan 
logeerde ik bij de Chippewa Indianen; 
ik bezocht een zilvermijn in de Nevada 
Woestijn en ik vierde feest met acteurs 
en actrices uit de Roy Rogers films in 
Portsmouth (Ohio) en nu is Tombstone 
aan de beurt. Het stadje waar het beruchte  
gevecht ( de ‘shoot out’) plaats vond tussen 
het gezag ( Marshall Wyatt Earp en zijn 

broers, plus Doc Holliday) 
tegen de cowboys ( de 
Clantons en de McLaury’s).Dit 

wordt jaarlijks herdacht met de Wyatt Earp 
Dagen.
Ik vlieg in 2005 naar Tucson ( uitgesproken 
Tuson) in de hoop dat daar ook het een 
en ander te beleven is. Het is mei en het is 
er dan niet heet, want ik ben  een keer in 
Phoenix geweest om  stuntman Pat Larkin 
te bezoek en dat was in de zomer  met zo’n 
veertig graden. Alsof er een deken over je 
heen valt. Het is in Arizona nou eenmaal 
woestijngebied.

Boot Hill, Boot Hill
So cold, so still
Here they lay side by side
The killers that died
At the gunfight
at the O.K. Corral

titelsong uit
Gunfight at the O.K. Corral 
van Frankie Laine

De WYatt Earp dagen
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DE WEG NAAR TOMBSTONE
LOOPT VIA TUCSON
De stad Tucson valt tegen; er is werkelijk niets 
anders te beleven dan een aardig museum 
met moderne kunst. Op een avond wordt er 
op een pleintje An American in Paris  ver-
toond en ik zie veel mensen arriveren met 
stoeltjes. Als het bijna donker is wordt op een 
muur met een beamer de film vertoond. Een 
mooie film met Gene Kelly en Leslie Caron en 
de projectie is acceptabel, behalve dat er naast 
het beeld kleine lampjes naar de muur gericht 
staan waardoor een  flair over het “doek” valt. 
Het schijnt het publiek niet te deren, maar ik 
kan het niet langer aanzien. Ik heb tenslotte 
die film op dvd thuis.

Ik had eigenlijk een toer naar Old Tucson 
moeten boeken waar veel westerns en tv series 
zijn opgenomen en wat nu een amusements-
park is, maar omdat ik al naar Tombstone ga 
laat ik het aan me voorbijgaan.

Een busje pikt me in de ochtend op om me 
naar Tombstone te rijden. Een rit van circa 
drie uur. Maar eerst halen we nog even een 

jonge dame van plusminus vijf-en-twintig jaar 
op bij het vliegveld. Ze gooit haar koffer ach-
terin en nestelt zich op de achterbank om een 
dutje te doen. Niet nadat ze mij en de chauf-
feur heeft laten weten dat ze op weg is naar een 
legerbasis om haar pas getrouwde man op te 
zoeken. De legerbasis is halverwege een rit die 
woestijn laat zien en stadjes die uitgestorven 
zijn. Zoals in The last picture show van Peter 
Bogdanovich.  Jongeren zien niets meer om in 
kleine stadjes in de woestenij hun  leven door 
te brengen; ze trekken naar de grote stad. Bij 
de legerbasis blijven we voor het hek wachten 
tot de jonge soldaat zijn opwachting maakt. 
Het meisje springt hem om de nek, maar hij 
lijkt minder enthousiast. Als we haar hebben 
afgeleverd merkt de chauffeur fijntjes op dat 
hij meer van dit soort ritten heeft gehad en 
dat de soldaten meestal niet op hun vriendin-
nen zitten te wachten. Vrouwen genoeg rond 
de basis die voor feestjes worden aangevoerd.

Buiten Tombstone  dropt hij me bij een Ho-
liday Inn waar ik allervriendelijkst wordt ont-
vangen. Ik pak snel mijn koffer uit en begeef 

me op weg naar Tombstone, een wandeling 
van een kilometer waar de festiviteiten net 
begonnen zijn. Ik wil absoluut niets mis-
sen. Voetpaden zijn er niet ,dus ik loop 
langs de weg waar maar weinig verkeer is. 
Ik ben weer onder de indruk van die Ari-
zona woestijn met zijn immens grote cac-
tussen. Het Nederlandse landschap doet 
me niets, maar de bossen van Colorado, de 
Grand Canyon  en de woestijn van Arizona 
zijn indrukwekkend en angstig tegelijk. Die 
woestijn  is geen zandvlakte zoals de Saha-
ra maar meer een grillig natuurgebied met 
een keiharde grond waar toch nog prach-

tige bloemen op groeien. Een stank komt me 
tegemoet. Langs de weg ligt een dode hond 
waar heel veel insecten omheen zwermen. 
Het is duidelijk dat niemand in deze woeste-
nij dode dieren opruimt. Maar hoe zit het dan 
met de gieren die je in westerns altijd het op-
ruimwerk zien doen ? De derde dag besluit ik 
maar naar de overkant te gaan want de stank 
wordt steeds erger.

TOMBSTONE,
A TOUGH TOWN TO DIE
Waarschijnlijk zou Tombstone in de vergetel-
heid  zijn geraakt als die  beroemde ‘gunfight 
at the O.K.  Corral’  niet had plaats gevonden. 
Wat een mazzel. Tombstone ligt in Cochise 
County en werd in 1879  gesticht door ene 
Ed Schieffelin en het was toen Pima County 
in Arizona Territory. Een van de laatste wijd-
open-grensstadjes in opkomst (bom towns) 
in het Amerikaanse Oude Westen. De snelle  
groei van Tombstone was te wijten aan de 
vondst van zilver  en de mijnen die er werden 
gebouwd. De hoogtijdagen waren vooral tus-
sen 1877-1890. De zilvermijnen produceer-
den tussen de 40- en 80-miljoen dollars aan 
zilver. Het werd het grootste zilver district 
in Arizona en in zeven jaar groeide de bevol-
king van 100 naar 14.000 mensen. Er werden 
110 saloons geopend, 14 gokhuizen, diverse 
dansgelegenheden en bordelen, een kegel-
baan, vier kerken, een ijssalon, een school, 
twee banken en drie kranten. Het werd een 
echte stad met de nodige kleurrijke typen, 
noem het maar gelukszoekers en gokkers. Er 
werden zelfs opera’s opgevoerd in het Schieff-
ling Operahouse voor de dames en heren van 
Tombstone en de mijnwerkers en cowboys 

zagen shows in het Bird Cage Theatre , “the 
wildest, wickedest night spot between Basin 
Street and the Barbary Coast .” 

Met zo’n gemêleerd gezelschap namen de 
conflicten toe. De mijneigenaren en de bur-
gers van Tombstone waren voornamelijk 
(progressieve) Republikeinen uit de Noorde-
lijke staten; de boeren die om de stad hun ran-
ches hadden waren aanhangers van de (zui-
delijke, conservatieve) Democraten. De partij 
die de burgeroorlog had verloren. Ze waren 
niet alleen de Cowboys, maar ook veedieven 
tegelijk (rustlers)  die gemakkelijk vee konden 
stelen en over de grens naar Mexico verdwe-
nen-dertig kilometer van Tombstone. Daar 
was een open markt voor gestolen vee  waar 
het Amerikaanse gezag niets  te vertellen had. 
 
Toen in het midden van de jaren tachtig de 
mijnen last kregen van het water in de grond 
verplaatste de mijnindustrie zich naar andere 
locaties. Maar Tombstone bleef toch een wel-
varende stad.    
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Wyatt Berrry Stapp Earp werd in Monmouth, 
Illinois op 19 maart 1848 geboren. Hij kwam 
in 1879 in Tombstone terecht en een jaar later 
volgden zijn broers Virgil, Morgan en Warren. 
  Virgil werd tot Marshall benoemd en die 
benoemde Wyatt en Morgan 
tot zijn assistenten (deputies). 
Bovendien was Wyatt Earp 
beveiliger van postkoetsen. 
  Wyatts, vriend Doc Holliday, 
een tandarts, maar ook gokker 
en gunfighter met een omstre-
den reputatie, kwam aan het 
einde van 1880 naar Tombsto-
ne. Zij vormden het gezag, wat 
niet wegneemt dat ze niet vies 
waren van allerlei handeltjes. 
Hoewel Wyatt zijn aanstelling 
van assistent-sheriff kwijtraakte 
zou hij later benoemd worden 
tot Deputy US Marshall met meer gezag. 
 Wyatt Earp was al een bekend man die geen 
angst kende. Hij had schieten geleerd van 
Wild Bill Hickox, hij had op Buffalo’s gejaagd 
met Bat Masterson. Vaak wist hij de bad guys 
ervan te overtuigen om het niet tegen hem op 
te nemen, maar 
George Hoydt in 
Wichita wilde de 
uitdaging aanne-
men om de be-
roemde lawman 
om te leggen en 
trok zijn revol-
ver. Hij verloor 
van Wyatt Earp.

In Tombstone kwa men de handhavers van de 
wet tegenover de veedieven te staan. De Clan-
tons,  met aan het hoofd Ike (Old Man) Clanton 
en de broers McLaury stalen vee dat ze weer 
in Tombstone verkochten en de McLaury’s 

overvielen ’s nachts postkoet-
sen. Tussen de twee partijen in 
stond Sheriff John Behan die 
stilzwijgend alles toeliet wat 
er aan misdaden plaatsvond.     
 
De spanningen liepen hoog op 
en na een lange sluimerende 
vete barstte de bom op 26 ok-
tober 1881 toen Wyatt Earp, 
Virgil Earp, Morgan Earp en 
Doc Holliday gewapend af-
gingen op Ike en zijn broer 
Billy Clanton, Tom en Frank 
McLaury  en Billy Clayborn. 

   Na wat heen en weer gepraat werd het vuur 
geopend vlak bij de O.K. Corral, op een klein 
stuk terrein bij C.S. Fly’s Fotostudio op Fre-
mont Street. Een vuurgevecht dat maar 30 
seconden duurde en behoorlijk chaotisch was 
met revolvers die niet al te zuiver waren. En 

de partijen stonden 
maar twee tot drie 
meter van elkaar.
Daar gebeurde dus 
het bekendste  vuur-
gevecht uit de ge-
schiedenis van het 
Wilde Westen:  ‘The 
Gunfight at the O.K.  
Corral’.

WYATT EARP THE GUNFIGHT AT THE O.K.CORRAL VOLGENS WYATT EARP

Opgetekend door A.M. King, deputy van Wyatt Earp in de jaren1900.
 
A.M.King: “Dit schilderij van het beroemde O.K. Corral-vuurgevecht in Tombstone, 
Arizona,1881, is gedurende meer dan een halve eeuw de basis voor veel argumenten. 
Het is tijd dat iemand dit een halt toeroept, of probeert. Wyatt Earp heeft het me ver-
schillende keren en in enkele woorden  verteld en de schilder heeft mijn opmerkingen 
geïnterpreteerd zoals ik ze aan hem heb overgebracht.”
   “De Earps kwamen niet van het verre einde van Allen Street aangelopen, maar van 
de achterkant van Fremont Street, samen met Doc Holliday die een half-afgezaagd 
geweer droeg, Dan Wyatt, Morgan en Virgil (stadssheriff ). De man die op het paard 
probeert te springen is Tom McLaury (later doodgeschoten), de man op de grond 
is zijn broer Frank McLaury, neergeschoten en gedood door Wyatt.  De figuur hele-
maal rechts is Billy Clanton (neergeschoten door Doc en dodelijk gewond door deze 
schietgrage tandarts). De figuur achter hem  is zijn laffe broer, Ike Clanton, die zich 
voor de voeten van Wyatt wierp en om genade riep. Daarna rende hij de studio van 
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DE BROERS EARP: Wyatt, Morgan en Virgil en uiterst rechts  John Henry ‘Doc’ Holliday

Fly in om zich te verbergen bij sheriff Johnny Behan en lafaard Billy Clayborn, die 
nooit een schot loste.
 
De doden van dit gevecht: Billy Clanton, Tom en Frank McLaury. De gewonden: 
Morgan en Virgil Earp. De geluksvogels: Mijn oude vriend Wyatt Earp die in zijn jas 
werd geraakt en Doc Holliday die helemaal niet werd geraakt.
 
Het vuurgevecht of shoot-out was het resultaat van een vete tussen de Clanton boe-
ven en de Earp wethandhavers dat al een tijdje gaande was. Wyatt stuurde een kleine 
halfbloed jongen de stad in om de Clantons te observeren die in de bars rondhingen 
en toen hij terug kwam vertelde hij Wyatt wat ze dachten van de lokale ‘lawmen’ en 
daarmee begon de strijd. De Earps en Doc gingen als eersten de Corral in en wacht-
ten op de Clantons en ze gaven ze van katoen toen ze van de Allen Street bij de Assay 
Office Wall arriveerden.
 
Het gevecht duurde slechts 30 seconden volgens mijn vriend Wyatt Earp. En meer is 
het niet. Ik begrijp niet hoe men films erover kan maken en boeken kan schrijven…
een schilderij is genoeg.”

CLANTON EN MEDESTANDERS: Ike Clanton, Johnny Ringo, Billy Claiborne, Frank McLaury en Thomas McLaury. Er bestaat 
geen portret van Billy Clanton, die 19 jaar oud was. 

Het eerste dat ik tegenkom is een winkel aan 
de buitenkant van Tombstone. Een  grote 
winkel met verroeste potten, pannen, artike-
len voor het land te bewerken etc. Het is me 
niet duidelijk of dit voor de toeristen is of voor 
de bewoners, maar er komt niemand. En ook 
hier word ik weer vriendelijk begroet door de 
dame achter de toonbank. Ik kijk wat rond of 
ik mijn kooplust kan bevredigen, maar er is 
echt niets dat mijn interesse heeft. Toch kom 
ik elke dag even kijken. Maar ik koop niets. Als 
ik dan na zo’n tweehonderd meter in het cen-
trum van Tombstone kom, in de hoofdstraat,  
dan is er een gezellige drukte van mensen die 

de Wyatt Earp-dagen bezoeken. Sommige 
mensen zijn in prachtige klederdrachten van 
‘the old west’ en het valt me op dat al die men-
sen behoorlijk groot zijn. De dames in uitbun-
dige, kleurrijke jurken. De mannen in strakke 
pakken met cowboyhoeden op. Aangezien 
ze toen alleen maar hoeren en schooljuffrou-
wen hadden, komt het me voor dat de dames  
hoeren uitbeelden. Trots houden ze hun man 
vast die aan zijn zijde een grote revolver in de 
holster heeft. En ik kan wel vaststellen dat dit 
geen replica’s zijn, maar echte. Ik mag hopen 
dat ze niet geladen zijn, maar indrukwekkend 
is het wel. En als ik een foto wil maken gaan 

In 1882 na nog veel misdadige praktijken 
reed Ike Clanton met een zestal handlangers 
naar Tombstone om gestolen vee te 
verkopen. Toen ze door de Guadalupe 
Canyon reden werden ze overvallen 
door Mexicaanse vaqueros (cowboys) die 
ze bedonderd hadden. Clanton en vijf 
man werden doodgeschoten; slechts één 
overleefde de overval. 
 
Sheriff John Behan probeerde na de gunfight 
Wyatt Earp te arresteren. Wyatt keek de 
corrupte sheriff minachtend aan, zei: “Not 
today” en liep weg. 
Op 28 december 1881 werd Virgil in de 
val gelokt en door cowboys zwaar gewond. 
In maart 1882 werd Morgan gedood toen 
cowboys hem vanuit een donkere steeg door 

de ruit van een saloon beschoten. 
Doc Holliday die tuberculose had en met 
moeite aan het gevecht had kunnen deel 
nemen ging uiteindelijk naar Denver waar hij 
mager, bleek en verzwakt (te zwak om nog 
een speelkaart op te tillen) in het Hogeland 
van Glenwood Springs op 35 jarige leeftijd 
overleed. 
 
Wyatt Earp ging na alle commotie naar 
San Diego in Californië en ging land en 
huizen verkopen. Later had hij in Alaska een 
saloon, maar hij kwam terug naar Amerika, 
deed mijnwerk in Needles en ontwikkelde 
oliebronnen in  Kern County. Hij stierf 
in 1929 en was 81 jaar oud. Hij had zo’n 
honderd schietpartijen meegemaakt, maar 
hij stierf vreedzaam met zijn laarzen aan.

DE NASLEEP

TOMBSTONE 2005

O
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ze gedienstig en vriendelijk voor me poseren. 
Die vriendelijkheid, het kan maar niet op. 
Ik snak naar koffie en vind een `koffie shop` 
waar al op de etalage staat dat nieuwkomers 
hun eerste kop gratis ontvangen. Wat een 
gastvrijheid, wat een vriendelijkheid. En de 
koffie is smakelijk. De tweede betaal ik graag 
zelf. Aan de muur hangt een foto van Kurt 
Russell als Wyatt Earp uit de film Tombstone 
(zie pag.15). Klaarblijkelijk houden ze niet van 
Kevin Costner en zijn film. De folders die ver-
spreid worden, tonen een foto waarbij de per-
soon die Wyatt Earp uitbeeldt als twee drup-
pels water op Kurt Russell lijkt, maar hij is het 
niet. Tussen al die boeken die in Tombstone te 
vinden zijn gaan de meeste over Wyatt Earp 
en ze kiezen zijn kant, maar er zijn ook enkele 
boeken die de kant van de Clantons kiezen.

Het stadje is in oude stijl. Nieuwbouw is er 
niet; alles is zoals het honderd-vijf-en-twin-
tig jaar eerder was. Ik maak een tochtje met 
de postkoets. De korte rit laat me Tomb-
stone zien, onder meer de plek waar de O.K. 
Corral was en waar nu een re-enactment 
van de gunfight om het uur plaats vindt. 
Moet ik zien. Ik heb drie dagen, dus de tijd. 
 
Af en toe is er een evenement. Zoals gra-
tis bonen eten in het midden van de hoofd-
straat. En weer vriendelijke dames die ze 
uitdelen. Wil je nog een bakje, dan kan dat. 
   Toch voel ik me als Nederlander in deze ty-
pisch Amerikaanse setting niet geheel op mijn 
gemak. Ik blijf die buitenstaander uit Holland. 
Maar ik geniet wel, omdat dit bezoek een stuk-
je toevoegt aan mijn hernieuwde interesse in 
de western  (nadat ik in 1992 mijn Roy Rogers-

documentaire maakte) en door de ontdekking 
dat het Wilde Westen en de herinneringen 
daaraan in Amerika nog heel erg leven. Het 
is tenslotte hun enige stuk geschiedenis (met 
de  Independence War en de Civil War). En 
dat geldt ook voor de Indiaanse stammen—
nu Native Americans—die op allerlei manie-
ren hun identiteit binnen de Amerikaanse 
gemeenschap proberen te handhaven en te 
cultiveren, met behoud van taal en zeden. 
 
Het wordt tijd voor een vuurgevecht op 
straat. Ik heb zoiets al een keer in een mu-
seum in Dodge City gezien en het viel me op 
dat de geweer- en revolverschoten keihard 
waren, harder dan je in films hoort. De ‘ac-
teurs’ maken zich gereed om ruzie te maken, 

lopen weg  en komen op afstand tegenover 
elkaar te staan. De revolvers worden getrok-
ken, de geweren gaan in de aanslag en de 
schoten barsten los. Een oorverdovend lawaai 
van knallen. De spelers doen hun uiterste best 
om het oude westen te laten herleven. Som-
migen vallen ‘dood’ op de grond en als het 
schieten voorbij is, staan ze op om applaus 
in ontvangst te nemen. Over een uur is er in 
een straat verderop weer een vuurgevecht. 
Zo gaat het drie dagen door. Tijd voor het 
beroemde vuurgevecht bij de O.K. Corral. 
 
Mensen staan in de rij en mogen het terrein 
op. Eerst zie je een aantal poppen in cowboy-
kleding die een tafereel vormen van het be-
roemde gevecht. Dan ga je naar een tribune die 

volstroomt en krijg je een toneelstukje, waarin  
een voorspel is geënsceneerd met de Clanton-
gang die de kroeg in en uit loopt. Ze schelden 
op Wyatt Earp. Dat vuurgevecht duurde maar 
30 seconden dus je moet het een en ander er-
aan toevoegen. Een proloog en een naspel. 
    Ik heb een dubbele taak, ik maak foto’s maar 
ik film ook met een kleine camera het hele 
schouwspel, al weet ik niet waar ik op moet 
richten. En zo voltrekt zich voor mij het legen-
darische gevecht dat in no time is afgelopen. 
Maar het geeft een goed beeld van wat er toen 
op deze plek is gebeurd. En hier, net als in de 
laatste films Tombstone en Wyatt Earp (zie pag. 
15), zie je  dat de ‘gunfight at the O.K. Corral’ 
een chaotische schermutseling was met onbe-
trouwbare wapens en veel geschreeuw. En dat 

Een trotse sheriff van Tombstone met zijn  lady.           (Foto Thys Ockersen) Acteurs beelden cowboys uit anno 1870 in Tombstone                                                                                                                                                     (Foto Thys Ockersen)
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Sheriff Bob Randall zei nog: “We leggen de zaak 
voor aaan de openbare aanklager en dienen een 
zware klacht in wegens mishandeling. De Tomb-
stone Vigilantes zijn normaal erg goed in wat ze 
doen en ze controleren fanatiek hun wapens.” 
 
Voor 2017 zijn de Wyatt Earp Days gewoon 
weer gepland. Inclusief de fake vuurgevech-
ten.

er maar drie doden waren. Het lijkt niet echt 
op wat Clint Eastwood deed in A Handful of 
Dollars van Sergio Leone. Een  aantal schoten, 
elk schot raak en een stapel lijken op de grond. 
Het publiek is tevreden. Applaus en de ban-
ken vrij maken voor de volgende vertoning. 
 
 
Buiten het stadje is het kerkhof. Waarom Boot 
Hill ? Wel, de grond is zo hard in Arizona dat 
er alleen maar een ondiepe kuil gegraven kon 
worden en het lijk van de cowboy lag dus niet 
diep zoals zou moeten (six feet under). De 
laarzen staken nog boven de grond uit en er 
werden stenen overheen gegooid. Boot Hill 
heeft dus een kerkhof met bergen van steen 
en daarop een kruis met een naam. Ik vind die 
kruisen er te nieuw uit zien voor graven die 
125 jaar geleden aangelegd zijn. Ik neem aan 
dat die bordjes niet de originele  bordjes zijn. 
Met een beetje fantasie had men toch wat oude 
verweerde borden kunnen plaatsen. De drie 
do§de boeven van de gunfight, Frank en Tom 
McLaury en Billy Clanton, liggen in één graf. 
Een  extra bord vermeld dat de drie vermoord 
zijn in de straten van Tombstone. Op sommi-
ge borden staat dat de dode ‘legally hanged’ is, 
maar bij ene George Johnson staat: ‘Hanged by 
mistake - 1882 - He was right, we were wrong. 
But we strung him up and now he is gone’.
   Dan  is er ook nog Dutch Annie, ‘Queen of the 
Red Light District’. Zij stierf in 1883. Niemand 
kende haar echte naam (en ze was waarschijn-
lijk ook niet Holllands), maar ze was in menig 
opzicht een genereuze vrouw. Toen ze begra-
ven werd, liepen er duizend mensen achter de 
kist, inclusief de prostituees die voor haar ge-
werkt hadden. 

BOOT HILL

TOMBSTONE 2016

BOVEN: Het graf van de Clanton-clan op Boot Hill.                      (Foto Thys Ockersen)
MIDDEN: Het einde van de broers McLaury. Rechts Billy Clanton.     (Foto C.S. Fly)
ONDER: Het graf van Dutch Annie, de hoerenmadam van Tomb   -
stone die ongetwij feld de Clantons en de Earps kende.            (Foto Thys Ockersen)

De Wyatt Earp dagen vinden 
nog steeds plaats. Creatief als 
men is heeft men nu ook in 
de activiteiten een hangpartij 
opgenomen, een look-a-like 
verkiezing en een modeshow 
met kledij uit de jaren 1880. 
Pijnlijk is het wel dat deze 
keer een incident de wereld-
pers haalt. Een van de ‘ac-
teurs’ heeft vergeten zijn ech-
te kogels te vervangen door 
blanks en heeft per ongeluk 
een medelid van het acteer-
groepje, Ken Curtis, tijdens 
een ‘shoot-out’ neergescho-
ten. Bovendien is iemand in 
het publiek nog in zijn nek ge-
troffen door het afketsen van 
een stukje van een kogel. Maar 
met die dame is verder niet veel 
aan de hand. Ken Curtis heeft 
het geluk gehad dat we niet in 
1880 leven want hij is per heli-
kopter snel overgevlogen naar 
een ziekenhuis in Tucson. Geen levensgevaar. 
 
De burgemeester van Tombstone, Dusty Es-
capule, heeft gezegd: “Ik was ontsteld dat de 
Vigilantes een van hun acteurs niet beter heb-
ben gecontroleerd op het gebruik van zijn 
revolver.” Op de vraag waarom dat niet is ge-
beurd, zei hij: “Dat is de vraag van de dag. Ie-
dereen die met vuurwapens omgaat weet dat 
het eerste wat je doet is je wapen checken.”

Thys ontdekt dat  revolvers geoorloofd zijn in Big Nose Kate’s saloon in Tombstone. (Big Nose Kate was de 
vriendin van ‘Doc’ Holliday.)

De vuurgevechten werden stilgelegd. 

—Thys Ockersen
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DE BELANGRIJKSTE  O.K. CORRAL  FILMS

Randolph Scott is Wyatt Earp, Cesar Romero is ‘Doc’ Holliday

FRONTIER MARSHALL (1939)

Henry Fonda is Wyatt Earp, Victor Mature is Doc Holliday, met Linda Darnell.

MY DARLING CLEMENTINE (1946)

Regie: John Ford, scenario: Samuel G.Engel & Winston 
Miller naar het boek Frontier Marshall van Stuart 
N.Lake,  met:  Henry Fonda als Wyatt Earp, VictorMa-

ture als Doc Holliday, Walter Brennan als Old Man 
Clanton, John Ireland als Billy Clanton, Linda Darnell 
als Chihuahua, Cathy Downs als Clementine Carter.

Hetzelfde boek van Lake als uitgangspunt met 
dezelfde fouten en onwaarheden uit dat boek. 
Doc Holliday (Victor Mature) sterft nu tijdens 
de O.K. Corral gunfight. Maar verder mooi 
geacteerd en schitterende zwart-wit fotografie 
van Joseph MacDonald. Het grote vuurgevecht 
bij de Corral  is buiten de stad en ze schieten 
op twintig, dertig meter van elkaar. Maar ja, 
de grootmeester van de western, Ford, koos 
liever voor het mooie verhaal dan voor de echte 
gebeurtenissen. Een meesterwerk.

GUNFIGHT AT THE O.K. CORRAL (1957)

Burt Lancaster is Wyatt Earp, Kirk Douglas is Doc Holliday.

Regie: John Sturges, scenario: Leon Uris, met Burt 
Lancaster als Wyatt Earp, Kirk Douglas als Doc 
Holliday, John  Ireland als Johnny Ringo, Rhonda 
Fleming als Laura Denbow, Jo van Fleet als Kate 
Fisher, Dennis Hopper als Billy Clanton en Lyle 
Bettger als Ike Clanton.

Het verhaal van Earp en Doc Holliday spectacu-
lair verteld met nadruk op hun verhoudingen 
met de dames. Burt Lancaster ingetogen en 
Kirk Douglas emotioneel. John Ireland opnieuw 
te zien, maar nu niet als Billy Clanton , maar 

Regie: Allan Dwan, scenario: Sam Hellman & Stuart 
N. Lake,  met:  Randolph Scott als Wyatt Earp, Cesar 
Romero als Doc Holliday, Ward Bond als de sheriff, 
Binnie Barnes als Jerry, John Carradine als Ben Carter.

Gebaseerd op Stuart N.Lake’s boek Wyatt Earp, 
Frontier Marshall uit 1931. Deze tamelijk korte 
film (71 minuten) heeft weinig productiewaar-
de, maar wel Scott en de flamboyante Romero. 
Wat helemaal niet klopt is dat Doc Holliday nog 
voor het O.K. Corral-gevecht doodgeschoten 
wordt.

als Clanton-vazal Johnny Ringo. Enerverende 
muziek van Dimitri Tiomkin met een mooie 
titelsong van Frankie Laine. Opvallend is Jo 
van Fleet als de onbetrouwbare Big Nose Kate, 
die van Doc naar Ringo en terug rent. Ook hier 
wordt de gunfight bij de Corral op grote afstand  
voltrokken.

HOUR OF THE GUN (1967)

Jason Robards jr is Doc Holliday, James Garner is Wyatt Earp.

Regie: John Sturges, scenario: Edward Anhalt,  met:  
James Garner als Wyatt Earp, Jason Robards jr als 
Doc Holliday, Robert Ryan als Ike Clanton, Albert 
Salmi als Octavius Roy, Steve Ihnsat als Andy War-
saw.

De terugkeer van John Sturges naar Earp en 
Holliday. Een stilistischer aanpak met een 
groter aandeel voor Ike Clanton ( Robert Ryan). 
Enigszins beïnvloed door de moord op Kennedy 
in 1963.

TOMBSTONE (1993)

Kurt Russell is Wyatt Earp, Val Kilmer is Doc Holliday.

regie: George P. Cosmatos,  scenario: Kevin Jarre, 
met: Kurt Russell als Wyatt Earp, Val Kilmer als Doc 
Holliday, Sam Elliott als Virgil Earp, Bill Paxton als 

WYATT EARP (1994)

Dennis Quaid is Doc Holliday, Kevin Costner is Wyatt Earp.

Regie: Lawrence Kasdan,  scenario: Dan Gordon 
& Lawrence Kasdan, met: Kevin Costner als Wyatt 
Earp, Dennis Quaid als Doc Holliday, Gene Hackman 
als Nicholas Earp, Jeff Fahey als Ike Clanton, Isabella 
Rossellini als Big Nose Kate, Michael Madsen als 
Virgil Earp, Mark Harmon als Sheriff John  Behan, 
Tom Sizemore als Bat Masterson.

De historisch meest accurate verfilming, 
maar dat gaat wel ten koste van de 
spanning en tempo. Kevin Costner en 
Dennis Quaid zijn voortreffelijk, maar deze 
epische vertelling moest het (ten onrechte) 
afleggen tegen Tombstone.

Morgan Earp, Stephen Lang als Ike Clanton, Michael 
Biehn als Johnny Ringo, Joanna Pacula als Kate.

Flamboyante vertelling met een uitstekende 
cast; vooral Kurt Russel als Wyatt Earp en Val 
Kilmer als de dokter. Voor het eerst zie je de 
schietpartij bij de Corral op een afstand van 
een paar meter.
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Q In de Lemmy Caution films (“Lemmy 
Cochon,” zeiden wij) van Eddie Constantine 
zaten altijd mooie meiden en was vaak 
lekkere jazz te horen. De films waren 
bespottelijk, maar aanstekelijk tegelijk. Ik 
was gek op de manier waarop Cochon, die 
vaak een kapiteinspet droeg, met zijn tanden 
de whiskyfles opende en op de stuntelige 
manier waarop hij hele legers klerenkasten 
met klappen en trappen onschadelijk wist te 
maken. De films eindigden, zoals veel films, 
meestal in een verlaten fabriek. Tijd om 
hem te smeren. Het ging definitief mis met 
Eddie Constantine toen Godard hem wist te 
strikken voor Alphaville. Met Godard was 
het toen ook al mis. En is het nooit meer 
goed gekomen. Een paar jaar geleden zag ik 
hem eens lopen op de boulevard St Germain. 
Hij droeg nog altijd een Mao petje.

Q De film begint met de mooiste 
openingsscène mij bekend. In een verlaten 
Deauville of Trouville wordt op een 
winderige boulevard aan zee een troosteloos 
bankfiliaal beroofd. Het is mijn favoriete 
openingsscène, maar gek genoeg kan ik nooit 
onthouden van welke film. Un Flic, met Alain 
Delon in de hoofdrol?  Le Deuxième Souffle? 
Le Deuxième Souffle gaat, zoals zoveel films 
van Melvillle over verraad. Lino Ventura 

heeft het verraad dat hem wordt toegedicht 
niet gepleegd, Jean-Paul Belmondo in Le 
Doulos is wel een verrader, beiden moeten 
dood. In L’Armeé des Ombres moet iedereen 
dood, omdat ze wel eens verraad zouden 
kunnen gaan plegen. Het is de somberste 
kijk op het verzet denkbaar. Het verzet strijdt 
niet tegen de vijand van buiten, de Duitsers, 
maar tegen alle andere deelnemers aan het 
verzet. Het verzet moet met wortel en tak 
uitgeroeid, dan pas kan er verzet gepleegd 
worden. Melville had in het verzet gezeten. 
Hij zal geweten hebben waarover hij het had.

Q De stad sliep en ik keek Playtime van 
Jacques Tati, een film uit 1967 die ik nooit 
eerder gezien had. Playtime gaat over deuren. 
‘Een deur is open of een deur is dicht,’ zei 
lang geleden de Franse dichter Alfred de 
Musset, een uitspraak waarover ik nog 
lang niet ben uitgedacht. De Amsterdamse 
komiek Jan Blaaser zei een keer tegen me: 
“Een klucht begint met deuren, veel deuren.” 
In Playtime komen veel deuren voor, maar 
een klucht is het niet. Wel zijn de deuren 
open of dicht. Dicht als ze open lijken en 
open avls je ze dicht waant. Soms zijn ze 
afwezig en toch open of dicht, of open als 
je ze dicht waant en dicht als ze open lijken. 
Tati haalt uit de deur wat er uit deuren te 

FILMHERINNERINGEN
van

Guus Luijters

Eddie Constantine met Pascale Roberts in Ces Dames Préfèrent le  Mambo; Alain Delon in Un Flic, Jacques Tati in Playtime.
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halen valt, maar het probleem is, denk ik, 
dat het om glazen deuren gaat. Want, is 
een doorzichtige deur wel een deur. Of een 
afwezige deur. Ik vraag het me af. De deur 
in Dial M for Murder van Grace Kelly is wel 
degelijk een deur. Maar hoe zit het met de 
sleutel. Na zeven keer Dial M is het me nog 
steeds niet duidelijk. Er zijn drie sleutels, een 
van haar, een van hem en een van de dode. 
De sleutels gaan van zak naar tas naar trap 
en terug. De juiste sleutel past precies op tijd. 
Maar ontsluit hij ook het raadsel? 

Q Theo van Gogh vertelde me eens dat hij 
in New York een toneelvoorstelling van Het 
Achterhuis van Anne Frank had bijgewoond, 
die zo erbarmelijk slecht was, dat het publiek  
“ze zit achter de kast” was gaan roepen toen 
de Moffen binnen vielen. Iets soortgelijks 
overkwam mij toen ik Het meisje met het 
rode haar van Ben Verbong zag. Ik vond 
Hannie Schaft zo vreselijk onsympathiek 
dat ik hoopte dat de SS haar snel te pakken 
kreeg. Dit pleit natuurlijk wel voor Renée 
Soutendijk. Ik gedroeg me als het publiek dat 
in de negentiende eeuw bij de toneeluitgang 
de schurk van het stuk opwachtte om het 
hem eens stevig in te peperen.

Q Kijkt er nog wel eens iemand naar een 
film van W.C. Fields? Lang geleden waren 
ze een hype op de VPRO televisie. Ik vond 
ze wel aardig, maar nooit zo goed als Fields 
uitspraken. Onlangs las ik er weer een: 
“Iedereen moet ergens in kunnen geloven.
Ik geloof dat ik zo meteen een biertje neem.”

Q En de drie Stooges? Als op 

woensdagmiddag in de Hollandia een film 
van de drie Stooges op het programma 
bleek te staan, brak er een spontaan gejuich 
los. Wij jongens vonden het prachtig hoe 
Curly met een hamer op zijn kale kop werd 
geslagen om daarna te zien hoe Moe met 
gespreide vingers in zijn ogen werd gevorkt. 
De films hadden een moorddadig tempo 
en de dialogen slaagden er wonderwel in 
de gewelddadigheden bij te houden. En al 
die geweldige geluiden niet te vergeten, het 
grommen en het ‘yuk, yuk, yuk.’ Vrijwel alle 
komieken hebben een revival gekend, vaak 
op de televisie, soms in de bioscoop. Zo niet 
de Stooges. Op de Farelly Brothers na is er 
geloof ik niemand die er wat aan vindt. Ik 
vind het prachtig, heel wat beter dan die 
weeë Chaplin bijvoorbeeld.

Q Gewone mensen die fout waren in de 
oorlog is dat vaak eindeloos nagedragen. 
Nu nog woeden er discussies over 
schoenenwinkel Zwartjes waar in de oorlog 
de NSB-vlag aan de gevel wapperde, terwijl 
de eigenaar van de zaak zich in zijn zwarte 
uniform vertrad in de Utrechtse Straat. Die 
eigenaar heette overigens geen Zwartjes, 
maar dit terzijde. Opmerkelijk anders gaat 
het als het om foute kunstenaars gaat. Céline 
bijvoorbeeld, een vreselijke antisemiet die 
tijdens de bezetting met de regelmaat van 
de klok paginagrote artikelen publiceerde 
waarin de Duitsers gesmeekt werd harder op 
te treden tegen de smouzen, wordt vereerd 
als een heilige. Met Le Corbusier, die bij 
ieder dictatoriaal moordenaarsregime op de 
eerste rij stond met zijn bouwplannen is het 
al net zo. En zo komen we bij Michelangelo Boven: Renée Soutendijk in Het meisje met het rode haar. Onder links: The Three Stooges en rechts W.C. Fields.
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Antonioni, de grote filmkunstenaar. Een 
instelling als de ‘Eye’ zou het niet in zijn 
hoofd halen een hagiografische expositie plus 
retrospectief te wijden aan Veit Harlan, de 
regisseur van Jud Süss. Maar voor Antonioni, 
de man die Jud Süss zo prachtig vond dat hij 
niet uitgepraat raakte over het nieuwe filmen 
in de nieuwe tijd, gingen de deuren wijd, 
wijder, wijdst open. Is het omdat Antonioni 
na de oorlog zijn zwarte uniform verruilde 
voor het rode moordenaarsboekje van 
Voorzitten Mao?

Q Welhaast sprakeloos heb ik onlangs 
naar Dressed To Kill gekeken en dan vooral 
naar Angie Dickinson, en dat terwijl Nancy 
Allen ook heel leuk is. Maar de scènes 
met Dickinson zijn zo schaamteloos mooi 
van Hitchcock geleend dat ik er bijkans 
opgewonden van werd. Al die heerlijke stilte, 
al die kleine gebaren en al die verwoestende 
intercuttings waarin Dickinson plotseling 
stokoud blijkt te zijn. De moord op 
Dickinson is ook prachtig. Niet zo verrassend 
als de moord op Janet Leigh in Psycho, want 
sinds Psycho weten we nu eenmaal dat het 
kan gebeuren, een hoofdrol die al vroeg in de 
film vermoord wordt, maar evenzogoed een 
mooie moord, een die er wezen mag. Na de 
moord op Dickinson is de rek er een beetje 
uit, maar dat geeft je de gelegenheid andere 
beelden van haar terug te roepen, Angie 
Dickinson in Rio Bravo, Angie Dickinson 
in Point Blank, Angie Dickinson in  The 
Chase, Angie Dickinson in The Killers vooral. 
Lee Marvin die Angie Dickinson aan haar 
enkels uit het raam hangt, beter wordt het 
niet. Wat ik me afvroeg tijdens Dressed To 

Kill is waarom de dames indertijd zo boos 
werden over de film, dat ze het scherm van 
Tuschinski verwoestten en zo de weg vrij 
maakten voor Een vlucht regenwulpen. Een 
slechte ruil, dames.

Q Natuurlijk heb ik na de dood van Gene 
Wilder The Producers uit de kast gehaald. 
Nog steeds een prima film. De Hitler auditie 
staat als een huis, net als het nummer 
‘Springtime For Hitler and Germany’ uit 
de gelijknamige musical. En Ulla…nou ja, 
Lee Meredith is Lee Meredith. Als Ulla is 
zo goed als ze als  verpleegster was in de 
doktersschets uit The Sunshine Boys. The 
Producers bereikte Nederland in 1968 denk 
ik, 13 jaar na de oorlog en ik kan me nog 
goed de reactie van de zaal herinneren toen 
de SS-meisjes van de chorus-line de benen 
synchroon in de lucht gooiden. Oei! Als 
je dat leuk vond, werd het je niet in dank 
afgenomen. Ik vond het leuk dus.

Gene Wilder, Zero Mostel en Lee Meredith in Mel Brooks’ The Producers (1967)

—Guus Luijters

BOVEN: Michelangelo Antonioni; MIDDEN: Angie Dickinson in Dressed to Kill; ONDER: The Producers.
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Bestelieve lezer en lezeres, vroeger werd ik 
vaak als een seksfilmer gezien omdat ik graag 
films maakte die men toen seksfilms noemde. 
Er zijn ook filmjournalisten die beweren dat 
ik samen met collega’s Wim Verstappen en 
Paul Verhoeven het genre van de seksfilm 
in Nederland heb geintroduceerd. Op het 
laatste Nederlands Film Festival in Utrecht 
werden zelfs twee van mijn oude films met 
Willeke van Ammelrooy en Sylvia Kristel 
opnieuw vertoond in het kader van een 
programma getiteld NAAKT. Velen namen 
aan dat ik vroeger totaal geobsedeerd zou 
zijn door seks, en in niets anders zou zijn 
geinteresseerd. Als producer van BLUE 
MOVIE van Wim Verstappen was het 
voor mij heel lang moeilijk om een ander 
imago dan dat van seksfilmer te verwerven. 
Gelukkig kon ik met WAN PIPEL laten zien 
dat ik ook goede films kan maken zonder 
veel naakt en seks.      Was ik toen werkelijk 
zo geobsedeerd door seks? Het antwoord 
kan kort zijn: ja! Het waren natuurlijk hele 
andere tijden en men sprak zelfs over een 
wereldwijde seksuele revolutie, mogelijk 
gemaakt door de uitvinding van de anti-
conceptiepil, in Duitsland ook genoemd 
de anti-baby-pille. Deze revolutie maakte 
het toen voor vrouwen mogelijk om voor 

PIM
 DE LA PARRA

het eerst “baas in eigen buik” te kunnen 
zijn, en dat was voor avontuurlijke jonge 
en oudere mannen ook heel opzienbarend, 
want nu konden zij meer vrouwen beminnen, 
zonder zich zorgen te hoeven maken 
over de biologische gevolgen. Dat heeft 
wereldwijd een enorme explosie van seksuele 
bedrijvigheid opgeleverd, die na amper twee 
decennia heeft geresulteerd in de plaag 
genaamd Aids.      Ondertussen is seks overal 
op aarde handelswaar geworden. Niet alleen 
in de internationale film- en amusements-
industrie, maar ook in de muziekwereld, de 
wereld van de mode, de reclame, de sport en 
de kunsten wordt seks gebruikt om allerlei 
producten en diensten en zelfs personen te 
verkopen. Hoe moeten een jonge man en een 
jonge vrouw temidden van deze wereldwijde 
Seks Epidemie hun onschuld behouden? Hoe 
moet je als tiener de kunst van het beminnen, 
de kunst van het liefdesspel leren? Kan er 
onder zoveel seksueel geweld alom nog 
sprake zijn van een totale seksuele ervaring 
voor een jonge vrouw en een jonge man?      
Deze vragen bracht ik naar voren tijdens 
een diner met mijn Surinaamse vriendin 
Magda, op vakantie in Switi Sranan, met 
wie ik veertig jaar geleden een opwindende 
week van extatische seks heb beleefd in de 

chique Zuid-Spaanse badplaats Marbella. 
Magda heeft net als ik twee kleinkinderen, 
allebei tieners, en ze kon het niet laten om 
mij te bespotten over mijn ouderwetse 
bezorgdheid. “Wat maak jij je nou druk om 
dingen die niet meer voor jou zijn weggelegd, 
gudu?”, zei ze plagend. Ik wist onmiddellijk 
dat ze hartstikke gelijk had, maar kon me 
niet zo snel gewonnen geven. “Vind je het 
dan niet erg dat seks tegenwoordig niet meer 
zo speels kan gebeuren als vroeger, toen wij 
nog jong waren?” vroeg ik.  “Wie zegt dat? 
Wat weet jij nou over de jeugd van nu! Laat 
ze met rust. Het komt echt wel goed met ze.” 
Ze keek me aan en ik zag dat ze overtuigd 
was van haar woorden. “Vind je dan niet 
dat seks ondertussen wel een vies woord is 

geworden?” vroeg ik. .....Lievebeste lezeres en 
lezer, laat me je maar besparen wat Magda 
toen tot me zei, want je zult vast wel kunnen 
raden wat haar woorden zijn geweest. En 
omdat ik mezelf niet al te belachelijk wil 
maken, vertrouw ik erop dat je hebt begrepen 
dat “ik” het was die als een Owru ‘Pa opeens 
meende dat seks tegenwoordig een probleem 
zou zijn voor jonge mensen. Seks is en blijft 
de meest belangrijke kracht op aarde en onze 
kinderen en kleinkinderen zullen wel goed 
weten hoe ze met deze vitale energie, deze 
pure levenskracht het beste kunnen omgaan. 
Dank voor je aandacht en wees gezegend.

Foto: Pim de la Parra, Willeke van Ammelrooy, Olga Zuiderhoek in Alicia (1974)

SEKS
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Een Zwitserse kaasmaker in Zwitserland 
krijgt bezoek van Stan en Ollie. Ze willen 
hem muizenvallen verkopen. Waar kaas 
is, zijn muizen.

Iedereen kent de scène uit Swiss Mis (1936). 
Maar wie is de acteur die de eigenaar van de 
‘Schweizer Käsefabrik’ speelt? Het is  Charles 
Judels. Geboren in Amsterdam op 17 augus-
tus 1882. Overleden in San Francisco op 14 
februari 1969. Hij speelde karakterrollen, 
meest komische, in meer dan honderd Ame-
rikaanse films. Veel meer was aanvankelijk 
over Judels niet bekend.

Een oud, merkwaardig boek maakt ons een 
beetje wijzer. Character People, daterend uit 
1978, bevat korte biografieën van enkele hon-
derden karakterspelers van de Amerikaanse 
cinema: ‘the overlooked professional actors 
who often labored in an unfair anonymity.’ Een 
van hen is Charles Judels, over wie geschreven 
staat: ‘Hij was derde generatie in een familie 
van acteurs (...) Zijn grootvader bezat ver-
scheidene theaters, verspreid over Holland 

en speelde hoofdrollen in zijn eigen stukken. 
Judels vader combineerde zijn liefde voor het 
theater met zijn liefde voor de muziek. Hij 
was gedurende vijfendertig jaar toneelmees-
ter bij de Metropolitan Opera in New York. 
Hij was regisseur en produceerde kassucces-
sen [op toneel, red.] als Artists and Models, 
Gay Paree, A Night in Spain en 87 kluchten, 
komedies en drama’s. In 1928 kwam hij in 
dienst van Fox om Movietone te regisseren’.

Het is een nogal summier tekstje dat 
nieuwe vragen oproept. Wie was dan wel die 
beroemde Nederlandse acteur met eigen the-
aters, die de opa van Charles was? De enige 
Judels van naam in de Nederlandse theaterge-
schiedenis is de volkskomiek Nathan Judels, 
die in de tweede helft van de negentiende 
eeuw triomfen vierde in de Salon des Variétés 
in de Nes en die later een eigen theater met 
dezelfde naam had in de Amstelstraat bij het 
Rembrandtplein in Amsterdam. Judels en zijn 
mededirecteur, de acteur Pierre Boas, zorg-
den ervoor dat de nieuwe ‘Salon’ niet alleen 
luchtig amusement bracht, maar ook serieuze 

toneelstukken. Louis Bouwmeester debu-
teerde in de Salon des Variétés en werd later 
in de directie opgenomen.

Een ver familielid, opgespoord via het inter-
net, bevestigt dat Charles Judels de kleinzoon 
was van deze Nathan. Charles was de zoon van 
Mozes (Maurits) Judels en Elisabeth Drukker. 
Het beroep van Mozes was eerst diamantslij-
per, later handelsreiziger, mogelijk in diaman-
ten, maar uitsluitsel bestaat hierover niet. In 
elk geval heeft Mozes als jongeman van even 
in de twintig een tijd in Londen gewoond, 
want in deze stad werd het huwelijk met Eli-
sabeth gesloten. Zij overleed in Amsterdam, 
46 jaar oud, in februari 1890. Enkele maanden 
later vertrok de weduwnaar met zijn negenja-
rige zoon Charles naar de Verenigde Staten.

 Over een loopbaan van Charles (of mis-
schien van diens vader?) bij de Metropolitan 
Opera is buiten Character People niets te vin-
den. Maar nu het internet is uitgedijd tot stel-
laire roporties komen we wel 
meer te weten over Charles. 
De Internet Broadway Data-
base meldt dat Charles, toen 
hij ongeveer twintig jaar oud 
was, voor het eerst in New 
York op de planken stond. 
Hij kreeg zijn grote kans op 
Broadway in de Ziegfeld Fol-
lies van 1912. Tussen 1902 en 
1928, toen hij naar Hollywood 
vertrok, stond hij in 25 stukken 
op Broadway, meest muzikale 
komedies, meestal als acteur 
en zanger, maar later ook als 
regisseur. 

 

Bij zijn vertrek naar Hollywood was Charles 
geen jonge vent meer. Hij liep al tegen de vijftig 
toen hij zich bezig ging houden met het ‘regis-
seren van Movietone’. Dit is een wat ongeluk-
kige formulering van wat zijn eigenlijke werk 
was: dialoogregie bij de eerste sprekende 
films van de Fox Film Corporation. Het was 
in die tijd gebruikelijk dat producenten voor 
het sprekende gedeelte van de films de hulp 
inriepen van toneelregisseurs die met dialoog 
overweg konden. Movietone was slechts de 
naam van het systeem van geluid-op-film, dat 
door Fox was gepatenteerd. Judels, die jaren 
tevoren in New York al kortstondig bij de fil-
merij betrokken was geweest, werkte aan de 
eerste sprekende Fox-film The Air Circus, die 
onder regie stond van Howard Hawks. Deze 
film is verloren gegaan, evenals Mother Knows 
Best de tweede ‘talkie’ waarbij Judels supervi-
sie over de dialogen had. 

Al heel snel werd Judels ook als acteur 
gevraagd. In 1929 begon met 
een Franse matroos in Frozen 
Justice (van Allan Dwan) een 
reeks karakterrollen verspreid 
over zo’n 130 films in bijna 
twintig jaar. Zijn laatste rol, was 
in 1947. Hij speelde op 65-jarige 
leeftijd een Danitische koop-
man in Samson and Delilah van 
DeMille.

We komen de kleine, gezette, 
kalende acteur zelden tegen in 
bijbelfilms, maar wel in kome-
dies en musicals als er een Euro-
pees accent is vereist, van welke 

taal dan ook. Met zijn keelklan-
ken en rollende ‘r’ is hij van 

CHARLES
JUDELS
de man die Oliver Hardy 
een ‘aufgeblasener
Hasenpfeffer’
noemde.

Grootvader Nathan Judels was in het tijdperk 
vóór geluidsregistratie, radio en televisie een 
Amsterdamse volkskomiek en acteur die met 
zijn sketches het hele land afreisde.
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Vrijdag 25 september. Willem Nijholt presenteert 
in de nieuwe Boekhandel Scheltema  voor 
vrienden en pers zijn nieuwste autobiografie, 
Ongeduldig verlangen.
   
Geen betere plek dan die mooie boekhandel waar 
vrienden en wat familieleden komen luisteren naar 
de verhalen van Willem, die hij in zijn  boek heeft 
opgetekend, maar nog graag een keer voorleest. 
Willem Nijholt heeft een dramatische jeugd gehad met 
een internering in een Jappenkamp met zijn broertje 
en zijn vader en moeder die elders in kampen zaten. De 
herinneringen staan in zijn geheugen gegrift en hij weet 
ze nog haarfijn te vertellen. En daarna met de boot in 
1946 terug naar Nederland waarbij hij (toen nog) Prinses 
Juliana een handje mocht geven. Dat maakte natuurlijk 
diepe indruk op hem. Vele jaren later zag hij haar weer 
na afloop van een voorstelling en dronk koffie met haar, 
toen was ze Koningin. Hij wilde nog refereren aan die 
ontmoeting op de boot, maar hij liet het maar gaan. Ze 
ontmoette zoveel mensen.
Hij gaat uitvoerig in op zijn terugkeer in Nederland, waar 
hij moest opgroeien, en hoe hij bij de marine kwam. In 
zijn naïviteit dacht hij dat de marine zoiets was als wat hij 
Fred Astaire had zien doen in een film: dansen. Dat leek 
hem wel wat, maar de realiteit van het marinebestaan 
viel bar tegen en ook de marine zag dat deze gevoelige 
jongen niet bij hen hoorde. Hij ging in 1957 naar de  
toneelschool, waar hij zich tot entertainer ontwikkelde.

Willem is een geweldig acteur, allround artiest en een 
begaafd schrijver. Koop en lees dit boek.

WILLEM NIJHOLTS NIEUWE AUTOBIOGRAFIE

Tekst en foto: Thys Ockersen

Nijholt bij de presentatie van zijn boek

alle markten thuis. In 1938/39 bijvoorbeeld, 
het seizoen waarin hij Oliver Hardy in Swiss 
Miss een ‘aufgeblasener Hasenpfeffer’ noemt, 
speelde hij een Griek in Idiot’s Delight, een 
Rus in Balalaika, een Duitser in Hold That 
Kiss,  een Fransman in Golddiggers in Paris en 
een Mexicaan in Flirting With Fate.

Het is pech dat zijn optreden in Swiss Miss 
grotendeels op de vloer van de montageka-
mer is geëindigd. Het was de bedoeling dat 
hij samen met Laurel & Hardy deel zou uit-
maken van een volwassen muzieknummer, de 
‘Mousetrap Song’. Het enige dat over is geble-
ven is een paar regels van een couplet en een 
refreintje: ‘It’s een idea, it’s a splendid idea, its 
a splendid idea of my own.’

 De bekendste van al zijn films is Ninotch ka 
van Ernst Lubitsch, uit 1939. Judels speelt met 
een alpinopet op het hoofd—dus een Frans-

Charles Judels in de oorlogsfilm A Bell for Adano van Henry King (1944). 

man—de eigenaar van het restaurant waar 
kameraad Ninotchka (Greta Garbo) uit eten 
gaat. ‘Mevrouw dit is een restaurant, geen 
weiland,’ zegt hij als ze rauwe bieten en wor-
teltjes bestelt. 

Minstens zo beroemd is de Disney-film 
Pinocchio uit 1940. De boef Stromboli heeft 
de stem van Charles Judels, nu voor de veran-
dering op de Italiaanse toer. 

Grootvader Nathan heeft de carrière van zijn 
kleinzoon in de Amerikaanse showbusiness 
niet kunnen meemaken.  Hij overleed in 1903 
kort voor zijn negentigste verjaardag, toen 
Charles net meerderjarig was. Nathan over-
leed aan een longontsteking die hij opgelopen 
had, zo wordt gezegd,  bij een val in de Amstel.

—Bram Reijnhoudt
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M

AS LEEFLANGSDDS
‘Still Doesn’t Do Shit’

In de twee laatste decennia van de twintigste 
eeuw moest de geluidskwaliteit in bioscopen, 
dat met één grote hoornluidspreker achter 
het doek langzamerhand ineens wat ‘old 
fashioned’ aandeed, worden verhoogd. Een 
gemiddeld consumenten-adiosetje met vier 
‘surround speakers’ en een onder de bank 
te verstoppen ‘subwoofer’ leverden mooier 
geluid op dan in de bios te beluisteren 
viel. Het gerenommeerde audiolab Dolby 
stapte met succes in de bioscoopbranche 
en beloofde een noodzakelijke ‘upgrading’ 
van de zestig jaar oude optische mono-
geluidsband. 
   Met ‘Spectral Recording’ bewerkstelligde 
Dolby in vrijwel alle bioscopen op de 
wereld stereofonisch geluid. Eenmaal goed 
op gang kwam Dolby daarna al gauw met 
verbeteringen van het verbeterde systeem. 
Tussen de perforaties van de film werden 
fotografisch digitale bestanden gezet die 
via een aftaster op de projector naar een 
processor en versterkers werden geleid. 
Opnieuw een kostbare aanpassing van de 
apparatuur in de filmcabines, maar niemand 
protesteerde: dat digitale geluidssysteem 
(SRD) werd gemeengoed in het gehele 
bioscoopbedrijf. 

   Een ander Amerikaans audiolab zat niet 
stil en meende dat de kwaliteit van het 
door Dolby bedachte procédé nog verder 
kon worden verhoogd, mits het geluid zou 
worden vastgelegd op een compact-disc 
(CD-Rom), die synchroon met de film mee 
bleef lopen. Dat ‘Digital Theater System’ 
(DTS) is in 1993 met Jurassic Park inderdaad 
ingevoerd. Superieur geluid dat de 20 Herz 
van een gestreken bas kon weergeven en 
ook extreem hoge frequenties van tegen 
de 20.000 Herz zuiver liet horen. Mits de 
luidsprekers dat tenminste aankonden en het 
publiek over goede oren beschikte. 
   Zowel aan het een als aan het ander 
mankeerde nogal eens wat. 
   De klok werd met het destijds 
‘hypermoderne’ DTS teruggezet naar 1928, 
toen het filmgeluid van een aan de projector 
gekoppelde grammofoonplaat kwam. Het 
voornaamste bezwaar van toen én van DTS 
was dat daarmee van de film een halfproduct 
werd gemaakt: beeld en geluid stonden op 
gescheiden dragers, alleen sámen vormden 
ze een geheel. 
   In de praktijk van alledag was het een 
behoorlijke handicap. DTS-schijven raakten 
beschadigd of zoek, de synchroniteit tussen 

beeld en geluid kon bij toverslag verdwijnen, 
operateurs werkten er niet graag mee, 
ondanks een meetbare  - voor de gemiddelde 
bioscoopbezoeker nauwelijks hoorbare -  
kwaliteitsverbetering. 
   Werd in 1928 de grammofoon met een 
flexibele as mechanisch met de projector 
verbonden, de cinema-CD-rom wordt 
‘gestuurd’ door een ‘time code’ die aan de 
linkerzijkant buiten het beeldveld op de film 
stond. Ook voor een DTS-’reader’ moest 
ergens een plek op de projector worden 
gevonden en bioscoopexploitanten die het 
wilden aanschaffen kregen er de zoveelste 
hoge rekening voor. 
   De omarming van nieuwe geluidssystemen 
in de filmbusiness maakte de indruk 
onderdeel te zijn van een groter geheel. 
In potentie was het een miljoenenmarkt, 
waar meerdere ‘spelers’ elkaar al gauw 
voor de voeten liepen. Ook het Japanse 
Sony trad toe. Na een aantal succesrijke 
demonstraties in New York en Los 
Angeles lukte het de Japanse electronica-
gigant de overkoepelende Amerikaanse 
branchevereniging te overtuigen dat aan 
de buitenzijden van de 35mm film -  de 
meest kwetsbare plekken van de op zichzelf 
al gevoelige beelddrager -  op miniscule 
strookjes nóg twee geluidsbanden konden 
worden aangebracht. Dat syteem stond in 

vakkringen bekend als SDDS (voluit ‘Sony 
Dynamic Digital Sound’).
   Joel Cox, de vaste filmeditor van regisseur 
Clint Eastwood, zei bij de première 
van Mystic River in Pathé De Munt in 
Amsterdam tegen me: ‘Die lui zijn echt gek 
geworden. Bovendien werkt dat SDDS niet. 
Lees het boek Hit & Run. In Hollywood wil 
SDDS zeggen: Still Doesn’t Do Shit!’ 
   Voor SDDS kregen de analoge 35mm-
projectoren er wéér een duur digitaal 
aftastonderdeel bij. Althans, als de cinema-
uitbater daartoe besloot. Verplicht was het 
niet, maar ja, de concurrent had het ook. 
Binnen een jaar was SDDS in de meeste 
premièrebioscopen geïnstalleerd. Zodat 
filmkopieën in de nadagen van de 35mm-
film maar liefst vier geluidssystemen hadden, 
waarvan er eigenlijk drie geheel zinloos 
waren. 
   Geldverspilling. Al die quasi revolutionaire 
geluidsreproductiemethoden werden 
door de filmindustrie toegepast aan de 
vooravond van de zich al lang aankondigende 
revolutie van digitale projectie. Een 
drastische omwenteling die het celluloid 
(lees: polyester) als beeld- en geluidsdrager 
onomkeerbaar om zeep hielp en ook al 
die geluidssystemen in één keer voorgoed 
overbodig maakte. 



30 Film Fun #33 September 2016 31

Tombstone | OK Corral | Filmherinneringen | Pim | Charles Judels | Leeflang | IM 

KENNY BAKER
W Birmingham, 24-8-1934

V13-8-2016, GB

I N  M E M O R I A M I N  M E M O R I A M

Hij was de vertolker van de robot R2-D2 in 
de Star Warsfilms. Met zijn 112 cm had hij 
de juiste lengte voor de rol, maar tot zijn 
grote frustratie wist niemand hoe hij er 
uitzag. Voor Star Wars in 1977 had hij een 
dwerg gespeeld in Circus of Horrors (1960) 
.Hij zou nog in een aantal prominente films 
meedoen: Flash Gordon, Time Bandits, The 
Elephant Man, The Hunchback of the Notre 
Dame (tv), Amadeaus, Mona Lisa en Willow 
waarin hij wel te herkennen was. Hij wilde 
altijd graag met die andere robot vertolker, 
Anthony Daniels (C-3PO) gaan toeren als 
de Star Wars-personages, maar die vond 
zichzelf te goed daarvoor en zag daar niets 
in. Jammer voor Kenny, die dacht daar veel 
geld mee te verdienen. Jimmy Vee zal in de 
achtste Star Wars-film R2-D2 vertolken, 
uiteraard onzichtbaar.

Succesvol filmregisseur die bij de tv begon 
in 1955 . Hij deed afleveringen van Matinee 
Theatre en maakte in 1956 de tv-film Massa-

Meer een bekend gezicht dan een bekende 
naam. Vooral bij het tv-publiek herkenbaar 
van de tv series Picket Fences en Boston 
Public. Was geboren als Philip Finkel, maar 
gebruikte het Jiddische woord Fyvush dat 
Philip betekent voor zijn acteercarrière. Zijn 
ouders kwamen als joodse immigranten 
(moeder was in Belarus huisvrouw; vader 
was in Warschau kleermaker) naar Amerika. 
Hij speelde in New York veel toneel en begon 
bijvoorbeeld als  herbergier in Fiddler on the 
Roof, maar kreeg uiteindelijk de hoofdrol van 
Tevye. Zat voor het eerst in een speelfilm 
in 1950: Monticello, Here We Come. Daarna 
onregelmatig in films, maar wel in Brighton 
Beach Memoirs, Q & A, Mobsters en The 
Pickle.
Op latere leeftijd had hij meer werk voor de 
tv. Hij was getrouwd (tot haar dood) met 

FYVUSH FINKEL
W Philip Finkel, Brooklyn,NY, 9-10-1922

V14-8-2016, Manhattan, NY

Trudi Lieberman en ze hadden twee zoons: 
Ian is een muzikale arrangeur en Elliot een 
concertpianist. In 2007 op 87-jarige leeftijd 
speelde hij in het toneelstuk New Jerusalem 
van David Ives. Hij speelde een lid van het 
bestuur van de synagoge die in 1865 de 
Nederlandse filosoof Spinoza in de ban deed.  
Hij zei ooit: “Ik doe geen audities, want daar 
houd ik niet van. Als je een winkel hebt 
verkoop je producten, maar als je een auditie 
doet dan verkoop je jezelf. Als ze je afwijzen, 
dan word je zelf afgewezen. Dat wil ik niet. Ik 
zeg tegen de producers “Kijk, je koopt geen 
huis. Neem een gok.”

Fyvush Finkel als Tevje op toneel in Fiddler on the roof

ARTHUR HILLER
W Alberta Canada, 22-11-1923

V17-8-2016,LA

cre at Sand Creek. Hij bleef aan bekende se-
ries werken o.a. Gunsmoke, Perry Mason, The 
Rifleman, Alfred Hitchcock presents, Naked 
City en Route 66.
   In 1957 maakte hij zijn eerste speelfilm The 
Careless Years, een van de vele high school-
films uit die periode.  In 1964 deed hij The 
Americanization of Emily met Julie Andrews 
en James Garner,  een film die met de oorlog 
te maken had en die vooral door de critici 
geprezen werd.

Arthur Hiller, die bij de tv bewezen had veel 
genres aan te kunnen pakken zou voorname-
lijk een comedy-regisseur zijn op speelfilm 
gebied, maar met de tearjerker Love Story, 
de verfilming van een boek van Erich Segal 
met Ali McGraw en Ryan O´Neal, maakte hij 
commercieel gezien zijn meest succesvolle 
film. 
   Maar niet alles ging goed. De verfilming 
van de musical Man of la Mancha met Peter 
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O´Toole en Sophia Loren mislukte en ook de 
biografie W.C.Fields and Me  met Rod Stei-
ger als de legendarische komiek sloeg niet 
aan. Toch waren zijn films altijd vakkundig 
gemaakt en kon hij over eersteklas acteurs 
en actrices beschikken. Zijn op een na laatste 
film was in 1997 An Alan Smithee Film: Burn 
Hollywood Burn die door bemoeienissen van 
scenarioschrijver Joe Eszterhas niet het resul-
taat opleverde dat Hiller voor ogen had, dus 
haalde hij zijn naam van de film  en werd het 
ook een Alan Smithee-film, het pseudoniem 
voor ontevreden regisseurs.
   Hij kwam na negen jaar uit retraite (toen 
hij 82 was) en maakte nog Pucked met Joe 
Bon Jovi, maar die film verdween geruisloos. 
Van 1993-1997 was hij President van de Aca-
demy of Motion Pictures of Arts and Scien-
ces. Van 1989 -1993 was hij President van de 
Director´s Guild of America.
   Hij was vanaf 1948 ge trouwd met zijn 
schoolvriendin Gwen Hiller-Pechet  die tien 
dagen eerder dan Arthur jarig was en in juni 
overleed. Ze hadden twee kinderen.

Silver Streak van Arthur Hiller, met Gene Wilder en Richard Pryor.

GITA HALL
W Brigitta Wetterhall,Lonkoping, Zweden, 

6-9-1933
V13-8-2016, LA

Gita Hall, een fotomodel dat ontdekt werd 
door Walter Winchell, had een filmcarrière 
die nog korter was dan haar  huwelijk met 
acteur Barry Sullivan. In 1958 zat ze met Sul-
livan in Wolf Larsen en ze trouwden. Ze werd 
gezien als een nieuwe Zweedse seksbom in  
navolging van Anita Ekberg en Viveca Lind-
fors. Haar volgende film was The gunrunners 
met Audie Murphy in de rol die Humphrey 
Bogart in To have and have not had gespeeld. 
Deze remake van die klassieker was ver 
onder de maat. Het was het einde van haar 
carrière en in 1961 van haar huwelijk met 
Sullivan. Uit nostalgie overwegingen was ze 
in 2006 te zien in The still life met o.a. Terry 
Moore en daarna in 2013 in de tv-serie Old 
school with Terry and Gita. Waarschijnlijk 
wist niemand meer wie Gita Hall was.

Gita Hall met haar man Barry Sullivan in Wolf Larsen

TOOTS THIELEMANS
W Jean-Baptiste F. I.  Thielemans, Brussel,

29-4-1922,
V22-8-2016, Braine-l’Alleud, BE

De virtuoze mondharmonica speler zorgde 
voor veel tv- en filmmuziek. Hij bereikte dat 
de mondharmonica tot een echt jazzinstru-
ment werd verheven. Hij begon als jazz gi-
tarist. Benny Goodman huurde hem in 1950 
voor zijn band en hij nam platen op met  
Oscar Petersen, Pat Metheny, Shirley Horn, 
Dizzy Gillespie en Quincy Jones. Zijn har-
monica is te horen in de titelmuziek van de 
Baantjer-serie, Turks Fruit en Midnight Cow-
boy. Hij bepaalde het gezicht van de films. 
De eerste film waarvoor hij speelde was in 
1961 The Young Savages met Burt lancaster. 
Daarna o.a. Midnight Express,  The Getaway, 
Vroeger kon je lachen (van Bert Haanstra), 
The Sugarland Express (van Steven Spiel-
berg), Arthur, Jean de Florette en Manon des 

MARIJKE JONGBLOED
W Leeuwarden, 1956

V18-8-2016

Documentaire filmmaakster die vooral opviel 
met haar vierluik Fatal reaction: New York, 
Fatal reaction: Singapore,  Fatal reaction: 
Bombay en Fatal reaction: Moscow. Die films 
stelden het aanknopen van liefdesrelaties 
centraal. In Smile and Wave (2003) volgde 
Marijke de Nederlandse militairen in Irak.

Ze had heel eigen aanpak van haar thema’s 
met een ironische kijk en met groot respect 
voor de mensen voor haar camera.

Sources. Hij componeerde de muziek van een 
tiental films waaronder Camping, De kleine 
blonde dood, Zware jongens, De dwaze lot-
gevallen van Sherlock Jones en Une femme ou 
deux .
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Zoon van Joods-Russische immigranten  
zat van 1940-1944 in de Marine Reserve en 
speelde daar toneel met de nog onbekende 
Marlon Brando. Zijn film debuut was tegen-
over Hedy Lamarr in 1950  in de film A Lady 
Without a Passport. Hill kreeg veel werk 
zoals in de films A Child is Waiting, The Slen-
der Thread en Kiss Her Goodbye.  Bij de tv in 
Playhouse 90, Ben Casey, Dr. Kildare, Espio-
nage en Naked City. 
   Zijn echt grote kans kwam toen hij de 
hoofdrol kreeg in Mission: Impossible in 
1966, maar omdat hij het niet eens was met 
het productieschema waarbij hij op de sab-
bat, zaterdag, als orthodoxe jood niet wilde 
werken. Na een seizoen werd hij vervangen 
door Peter Graves die in de zes jaren daarop 
een naam voor zichzelf maakte.
   Steven Hill trok zich terug uit het wereldje 
van acteren en begon huizen in New York te 
verkopen. Pas in 1978 maakte hij een come-

STEVEN HILL
W Solom Krakovsky, Seattle, 24-2-1924

V23-8-2016, Monsey,NY

back  in de tv-miniserie King. Hij was te zien 
in films als It’s My Turn, Yentl, Raw Deal, 
Running on Empty en Billy Bathgate. Maar de 
kans om echt op te vallen leek verkeken.
    Toch zou hij nog naam maken als Adam 
Schiff in de serie Law and Order , een rol die 
hij op het laatste moment kreeg aangeboden. 
Hij kreeg twee Emmy nominaties. In 2000 
stopte hij tot ieder ’s verbazing met acteren 
om van zijn pensioen te genieten.

JACQUELINE PAGNOL
W Jacqueline Bouvier, Malakoff, Seine, FR,

6-10-1920.
V22-8-2016, Parijs

De opvallende blonde schoonheid  trouwde 
in 1945 met de beroemde schrijver Marcel 
Pagnol. Ze kregen twee kinderen. De mooie 
Jacqueline Bouvier die zich  daarna  Jacque-
line Pagnol noemde, speelde in een aantal 

films waaronder Topaze en Manon des Sour-
ces, die door haar man waren geschreven.  Ze 
speelde in totaal maar in twaalf films waar-
van er zes door Pagnol werden geregisseerd. 
In 1956 stopte ze met acteren.
   Ze was in 2005 met haar tegenspeler uit 
Manon des Sources, Raymond Pellegrin, te 
zien in een documentaire over haar man: 
Pagnol et companie voor de tv. In 1986 werd 
Jean de Florette, het verhaal voorafgaand 
aan  Manon des Sources  (allebei van Claude 
Berri) aan haar opgedragen.

MARVIN KAPLAN
W Brooklyn, 24-1-1927
V25-8-2016, Burbank, CA

Komisch acteur die door Katherine Hepburn 
ontdekt werd toen hij op USC in een toneel-
stuk zat. Hij deed zijn eerste film in 1949 met 
haar en Spencer Tracy. Kenmerk was zijn 
zwart hoornen bril en zijn  dikke Brooklyn-
accent. Hij was die aardige buurman, je favo-

riete oom, de klant in de koffie-shop. Hij had 
sarcastische opmerkingen die raak waren.
   Een lange carrière volgde met kleine ko-
mische rollen in o.a.  Francis, Angels in the 
Outfield, Wake Me When it’s Over, The Nutty 
Professor, A New Kind of Love, It’s a Mad 
Mad Mad Mad World en The Great Race. 
Van 1978- 1985 speelde hij in de tv=show 
Alice met Linda Levin, waardoor hij meer 
bekendheid kreeg. Zijn laatste film dit jaar is 
Lookin’up. In zijn slaap overleden.

GENE WILDER
W Jerome Silberman, Milwaukie, Wisconsin, 

21-6-1933
V29-8-2016, Stamford, Connecticut.

Zoon van Russisch Joodse immigranten 
die in 1961 zijn toneeldebuut op Broadway 
maakte in een stuk van Arnold Wesker, 
Roots. In 1963 was hij een van de patiën-
ten in One flew over the Cuckoos nest  op 

Marvin Kaplan, Jonathan Winters, Arnold Stang in
It’s a mad mad mad mad world.
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JON POLITO
WPhiladelphia, 29-12-1950
V1-9-2016, Duarte, CA
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Broadway, waarin Kirk Douglas de hoofdrol 
had. De voorstelling  van Mother Courage 
and Her Children (ook in 1963) veranderde 
zijn  leven, want Anne Bancroft speelde 
Moeder Courage en die ging in die tijd om 
met komiek Mel Brooks. Hij werd een van 
diens vaste acteurs in zijn films. Eerst zat hij 
in een kleine rol van bange  doodgraver in 
Bonnie and Clyde (1967) die meegenomen 
wordt door het gangsterechtpaar. Maar Wil-
der viel echt op met de rol van Leo Bloom 
die theater producer Max Bialystok op het 
briljante idee brengt een mislukte  musical te 
produceren: The producers, bedacht en ge-
maakt door Mel Brooks. De film was in eer-
ste instantie geen succes maar werd een ‘cult 
classic’. En Gene Wilder kreeg een Oscar-
nominatie voor beste bijrol.
   Gene Wilder zou vooral bij Mel Brooks nog 
een paar hoogtepunten bereiken met de pa-

rodieën (van de westerns en de horrorfilms) 
Blazing Saddles  en Young Frankenstein. Zijn 
tweede Oscar-nominatie (gedeeld met Mel 

Brooks) was voor het scenario van Young 
Frankenstein. Een geheel ander succes was 
de chocoladefabrikant in de musical Charlie 
and the Chocolate Factory.
   Blazing Saddles  was waarschijnlijk nog 
veel leuker geweest als Gene Wilder met  Ri-
chard Pryor  in plaats van Cleavon Little een 
team had gevormd, maar Pryor kreeg uitein-
delijk de rol niet (door zijn onbetrouwbaar 
gedrag). Maar bij Silverstreak  van Arthur 
Hiller (pagina 32), een actie komedie op een 
trein, vormde hij alsnog een koppel met Ri-
chard Pryor en dat bleek een groot succes 
te zijn. Andere films zouden volgen met dit 
nieuwe comedy-team. Gene Wilder manifes-
teerde zich ook als een verdienstelijke regis-
seur uit de school van Mel Brooks. Hij  regis-
seerde vijf films  (The adventures of  Sherlock 
Holmes’ Smarter Brother, The World’s Greater 
Lover, Les Seducteurs  (segment Skippy). The 

Wilder in Young Frankenstein als de dokter met zijn monster (Peter Boyle)

Woman in Red en Haunted Honeymoon).
    In de jaren negentig begon zijn populariteit 
af te nemen en je kon zien dat hij zijn subtie-
le komediestijl liet varen voor dolle capriolen 
om Richard Pryor bij te houden. Kortom, hij 
werd minder leuk. Hij maakte het verlies mee 
van zijn vrouw, de comédienne Gilda Radner,  
die met hem o.a. in The Woman in Red zat en 
hij kreeg ook zelf kanker. Zijn laatste optre-
den was in de tv-serie Will & Grace. Hij stierf 
ten gevolge van Alzheimer.

Kleurrijk karakteracteur met kaal hoofd en 
klein snorretje; een tijdje favoriet van de 
Coen Brothers (Miller’s Crossing; Barton 
Fink; The Hudsucker Proxy; The Big Lebowski; 
The man who wasn’t there). Hij speelde in 
meer dan 160 films en tv-shows. Hij zat op 
Broadway met Faye Dunaway in The curse of 
an aching heart en met Dustin hoffman in 
The death of a salesman. Hij kreeg een Obie-

prijs voor vijf verschillende rollen in Off-
Broadway-producties. 
   Polito genoot van het acteerwerk dat hij 
deed en de interessante mensen die hij ont-
moette. Meestal was hij een (wat ondeugen-
de, opgewonden) misdadiger. Bekende films: 
Highlander. Critical Condition, The Rocketeer, 
Flodder in Amerika, The Crow. Stuart Little, 
The tailor of Panama, Flags of our Fathers, 
American Gangster  en Big Eyes.
Hij was getrouwd met acteur Darryl Am-
bruster. Overleden aan bloedkanker.

Jon Polito met Michael Richards in Seinfeld

Diende bij de Marine in de Tweede Wereld 
Oorlog en ging daarna studeren op UCLA. 
Werd ontdekt door Ida Lupino die hem in de 
film Never fear zette die ze regisseerde. Daar-
door kwam hij onder contract bij Universal 
waar hij in de `klas` kwam bij o.a. Tony 
Curtis, Rock Hudson, Dennis Weaver, Julia 
Adams en George Nader. Snelle roem ging 
naar de `petty boys` Curtis, Nader en Hud-
son . Hugh O´Brian moest genoegen nemen 
met de bijrollen die varieerden van  schur-

HUGH O’BRIAN
WHugh Charles Krampe, Rochester,NY,
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ken tot indianen. Uiteindelijk zou hij roem 
vergaren midden jaren vijftig met de rol van 
Marshall Wyatt Earp in The Life and legend of 
Wyatt Earp die zes jaar op de tv was. Hij zou 
voornamelijk voor de tv in grote rollen blij-
ven werken. Toen de tijd van de knappe jon-
gens voorbij was, kwam hij ook in aanmer-
king voor  goede karakterrollen in speelfilms. 
Hij bleef altijd geassocieerd met westerns.

   Hugh O´Brian was een groot gedeelte van 
zijn leven betrokken bij HOBY: de Hugh 
O´Brian Youth Leadership, waarin scholieren 
met leermoeilijkheden geholpen werden. Hij 
geloofde heilig in een goede educatie.
   In 2006 ,toen hij 81 was, trouwde hij met 
zijn vriendin Viginia Barber, een lerares, met 
wie hij al achttien jaar een relatie had. Hij 
was altijd  vrijgezel geweest. 

Hugh O`Brian valt in Seminole  Rock Hudson aan.Hugh O’Brian, populair tv-acteur
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