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1976. Ik ben op een tuinfeestje in Hollywood. Ik weet niet meer 
van wie, maar wel dat Jim Boyle, scenariolezer van AIP en ook leraar  
scriptschrijven aan de USC (waar ik een gastles heb gegeven) mij 
heeft meegenomen. Ik merk dat er wat opwinding is bij een aantal 
dames. Ze hebben het over die acteur die in een mini-tv-serie speelt 
en uit het niets is opgedoken. 

Als ze zijn naam noemen, komt hij me een beetje bekend voor. Het 
is Nick Nolte in Rich Man, Poor Man (in Nederland: De Jordaches). 
Ik heb  stukjes van die serie gezien.

Nick Nolte is voor die dames een aantrekkelijke all-American 
boy. Nick gaat echter al een tijdje mee. Hij startte in 1969 in een 
aflevering van  de tv-serie Death Valley Days.  Hij heeft al een hele 
carrière achter de rug met kleine rollen en met zelfs een hoofdrol in 
Return to Macon County in 1975, maar pas in 1976 valt hij dus op. Je 
hebt altijd die ene rol in die goede film of tv-serie nodig om door te 
breken. Hij ziet er tien jaar jonger uit dan de 35 jaar die hij is.

Nick Nolte is niet meer te stoppen. Een jaar later heeft hij een 
hoofdrol naast Robert Shaw en Jacqueline Bisset in The Deep naar 
het boek van Peter Benchley die eerder veel succes had met Jaws , 
een verhaal over een gevaarlijke witte haai, waar Robert Shaw ook al 
in speelde. Hij mag dus niet ontbreken in dit diepzeeverhaal, waar 
op schatten onder water wordt gejaagd. Omdat het gevaar dit keer 
geen diepzeemonster is, is de film minder succesvol dan Jaws. Maar 
toch: Nick Nolte heeft de “big time” gehaald. Een hoofdrol in een 
dure film. Hij is gearriveerd. En dat is knap met  een tv rol en een 
sterke actiefilm.

Hoe nu verder?

door
Thys OckersenNICK NOLTE

diep complex mysterieus
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THE DEEP 
De enige overeenkomst tussen The Deep en Jaws was dat het weer een verhaal 

was dat in een oceaan speelde. Dit keer ging het om het opduiken van schatten 
en er kwamen dus geen haaien aan te pas, maar andere schattendelvers. Toch 
was het een goed gemaakte thriller met Robert Shaw opnieuw als de veteraan,  
aangevuld met een jong stel, namelijk de appetijtelijke Jacqueline Bisset, een paar 
jaar eerder beroemd geworden door de Steve McQueen-film Bullit (van Peter 
Yates die hier ook de regie deed) en nieuwkomer Nick Nolte die liet zien dat hij 
geschikt was voor avonturenfilms. Op dat moment liep Hollywood hard te zoe-
ken naar een nieuwe held. En Nick Nolte voldeed aan dat image. Wat Rich Man 
Poor Man beloofde werd hier bewerkstelligd. Dat men niet door had dat Nick 
Nolte eigenlijk de inhoudelijke kwaliteiten van een Al Pacino, Robert Duvall of 
Robert De Niro had, kwam niet aan de oppervlakte. Het lag niet voor de hand, 
want hij was niet erg getekend en hij zag er nu eenmaal uit als die all-American 
boy. Hij straalde geen diepgang uit. In 1978 was hij kandidaat voor de rol van 
superman, maar omdat hij Clark Kent als een schizofreen wilde spelen, lieten de 
producers hem al snel vallen. Nick Nolte had zo zijn eigen opvattingen over de 
interpretatie van rollen. Toen Harvey Keitel  ontslagen werd bij Apocalypse Now 
probeerde Nolte de rol van Kapitein Willard te krijgen, de krankzinnigheid van 
de Vietnam-oorlog die Francis Ford Coppola najoeg. sprak hem wel aan. Maar 
Coppola had al genoeg gekken (Marlon Brando en Dennis Hopper) en de rol ging 
naar de meer “normale” Martin Sheen.

Hij wilde heel graag een wilde hockeyspeler doen in Slapshot (met Paul New-
man als coach). maar  het zou te lang duren voordat hij kon schaatsen. Ook was 
hij kandidaat voor Han Solo in Star Wars, voor Indiana Jones in Raiders of the 
lost Ark, voor Rick Deckard in Blade Runner, maar Harrison Ford was inmiddels 
de favoriet.

Nolte vond  nuance in een rol in Who’ll stop the rain?, een verhaal van een paar 
Met Jaquepine Bisset in The deep en (onder) met Tuesday Weld in Who’ll stop the rain? 
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mannen die drugs verhandelen. Nolte was net zo excentriek als de man die hij 
moest spelen. Dat was de uitdaging. Ze hadden in Hollywood Nick Nolte hard 
nodig, want Steve McQueen werd steeds duurder en de oude “helden”, Roger 
Moore, Gregory Peck, Richard Burton en David Niven die nog speelden  in 
films als The Wild Geese, The Sea Wolves en North Sea Hijack begonnen slijta-
ge verschijnselen te vertonen en spraken een jong publiek niet meer aan. De 
vraag was natuurkijk of de eigenwijze Nick zich wel in dat keurslijf van held 
wilde laten drukken. Dus niet. Zijn volgende films hadden niets met actie te 
maken; het waren karakterstudies. Een rugbyspeler in North Dallas Forties 
(1979). Neil Cassady in een driehoeksverhouding met zijn  vrouw Carolyn 
(Sissy Spacek) en vriend, de schrijver, Jack Kerouc (John Heard) in Heart Beat 
(1980) en Cannery Row (een John  Steinbeck-verfilming) in 1982. Nick Nolte 
was duidelijk hard bezig te bewijzen dat hij echt een goed acteur was; helaas 
in films waar geen hond naar kwam kijken. In no time had hij zichzelf in Hol-
lywood buitenspel gezet.

NICK NOLTE IN EDINBURGH 
Het Edinburgh Film Festival dat meestal in augustus plaats vond tijdens het 

grote kunstfestival bezocht ik al vanaf 1969. toen ik met de eindexamenfilms 
van de filmacademie onder de arm een bezoek bracht. Sinds die tijd ging ik 
er altijd graag naar terug. De ene keer met een van mijn films, de andere keer 
gewoon voor mijn genoegen. 

Wie in 1980 ook arriveren, zijn  Nick Nolte en regisseur John Byrum (met 
echtgenotes) voor de Europese première van Heart Beat. Er is een lichte paniek 
bij de festivalleiding, want er moet een limousine komen, een eersteklas hotel, 
voldoende drank en wat vooral voor de paniek zorgt, wat drugs. Edinburgh is 
een ouderwetse stad en over drugs wordt niet gepraat. Bovendien moeten de 
ster en regisseur bezig gehouden worden om niet nog gekkere dingen te gaan 

Met John Heard en John Byrum in Heart Beat en (onder) met James McRae in Cannery Row. 
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doen. Dus komt festivaldirecteur Jim Hickey 
naar me toen of ik niet een interview met Nick 
Nolte kan doen; doet er niet toe hoe lang. Dat 
wil ik wel want ik kan een stuk gebruiken voor 
het blad Film Fan in Amsterdam. Als ik naar 
het festivalhuis loop, staat hij al tegen de muur 

geleund, geheel relaxed met een grote bierpul in zijn 
hand, waar hij af en toe uit drinkt. Ik maak meteen 
wat foto’s van hem. Hij grijnst. In het festivalhuis 
vinden we een hoekje bij de bar waar we niet wor-
den lastig gevallen. We kunnen drinken en praten.

Thys: Hoe werd je ontdekt?
Nick: Ik heb veertien jaar toneel gespeeld en ik 

had een heleboel kleine rollen in tv-series, maar ze-
ven jaar geleden speelde ik in een toneelstuk van 
William Inge in LA en toen werd ik ontdekt voor 
Rich Man Poor Man.

Thys: Wat waren dat voor tv rollen?
Nick: Mijn specialiteit was verstoppertje spelen in 

tv-series. Je zag me meer niet dan wel. Ik was meest-
al de moordenaar die zich verschool. In Barnaby Jo-
nes doodde ik mijn  beste vriend met gewichten en 
in Medical Center was ik ene Lewis die een meisje 
aanrandde. Ik was dus meestal op de vlucht. Rich 
Man Poor Man was de eerste keer dat het boek van 
een beroemd schrijver, Irwin Shaw, tot miniserie 
werd omgewerkt. Het lag in de bedoeling dat Shaw 
ook het vervolg zou schrijven. Ik werd daarom ook 
voor het vervolgd benaderd… 

Thys: Maar je was in deel een toch overhoop gesto-
ken?

Nick: Ik zou mijn eigen zoon spelen, maar toen ik 

vroeg wie het tweede deel zou schrijven. bleven ze 
het antwoord schuldig. Het was in elk geval niet 
Shaw, dus toen werd voor mij duidelijk dat ik het 
niet moest doen. Er waren toen veel mogelijkhe-
den om over te stappen naar de grote speelfilm. 
Ik stond op de nominatie van George Roy Hills  
Slapshot en voor een film die Destination Alley 
was getiteld, en ook voor Apocalypse Now. Dat is 
allemaal niet doorgegaan en omdat ik toch moest 
eten heb ik voor The Deep gekozen die ik eigenlijk 
niet had willen doen. Ik heb me altijd gebruikt ge-
voeld bij die film, maar Robert Shaw was geweldig, 
he was a ball! Toen we op dat eiland zaten hebben 
we nog lang aan het script zitten sleutelen, omdat 
dat zo slecht was. Ik heb het script nog in het ge-
zicht van de scenarioschrijver  gegooid [dat moet 
Peter Benchley of Tracy Keenan Wynn geweest 
zijn -TO), omdat ik vond dat er niets aan de karak-
terbeschrijving was gedaan.

Met Robert Shaw heb ik ook ruzie gemaakt over 
het script, maar dat eindigde altijd in fikse drink-
partijen. Uiteindelijk zei Robert: “Je zit er in en 
speel het nou maar.” Op een avond  hebben we 
Swashbuckler (Robert Shaws piratenfilm) gedraaid 
en we werden allemaal dronken, zo slecht vonden 
we die film. What a piece of crap! 

Door The Deep ben ik wel bankable geworden en 
regisseur Karel Reisz kwam naar de Bermuda’s om 

Met de klok mee: Nick Nolte in 2004, 2011, 2018 en 2015.
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met me te praten  over Who’ll stop the rain. Maar ik heb wel van van The Deep geleerd 
dat ik mijn eigen projecten moet samenstellen, want anders sta je te acteren in iets 
waar je dodelijk ongelukkig van wordt. Ik heb North Dallas 40 opgezet met producent 
Bert Schneider en regisseur Bob Rafelson, maar producent Dino de Laurentiis wilde 
niet in zee gaan met Rafelson. Bob trok zich terug en Ted Kotcheff deed het. Ted is 
goed met acteurs, maar hij wist niet waar de film over ging; hij weet niets van football!

Echte footballspelers weigeren farce te doen, je kan ze niet tot acteren dwingen, 
maar zelf zijn ze grandioos. We hebben in de kleedkamer van de Bowl, waar niemand 
mag komen, tachtig minuten video-opnamen gemaakt. Gewoon registratie van de 
gesprekken van de spelers en dat is grandioos om te zien en horen. Football maakt het 
meeste geld op tv, maar films erover is een andere zaak. Daar lopen de mensen niet 
zo warm voor.

Thys:  Je kan nu wel The Deep aantrappen, maar toch zal je om de zoveel tijd een 
box-office succes nodig hebben om je vrijheid te handhaven…om ook kleine films als 
Heart Beat en North Dallas 40 te maken.

Nick (enigszins boos):  Dat zeggen de studio´s altijd tegen mij, maar ik bepaal zelf 
wel wat voor films ik maak. Kijk naar Robert Shaw, die is kapot gegaan aan dat soort 
films waar hij niet achter stond. De studio zegt: je moet Inchon doen, of Fort Apache 
de Bronx. Ik heb geen manager, ik regel m´n eigen zaken. Ik onderhandel zelf over 
m´n filmrollen en dat neemt niet weg dat ik alsnog betrokken word bij iemand als 
Sue Mengers [een belangrijke agente -TO), maar dat is iemand die voor haar mensen 
in bed de telefoon oppakt en deals sluit. Nou, ik ga er liever zelf op af. Ik praat met 
schrijvers en producers, maar waarom zou ik vijftien procent afstaan  aan iemand, 
een manager, die dat voor mij doet zonder dat ik precies weet wat er gaande is. Maar 
Sue had me al opgescheept in een project met Jon Peters en Barbra Streisand. Ik heb 
geweigerd.
Thys: Maar je bent wel moeilijk bereikbaar zonder manager. 

Nick:  Als ze me echt willen hebben dan weten ze me wel te vinden. Ik hou er nu 

Met de klok mee: Nick Nolte in 2004, 2011, 2018 en 2015.

Met  Michael Moriarty in Who’ll stop the rain en (onder) met Mac Davis in North Dallas 40. 
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eenmaal van om zelf m´n projecten op te zetten. Bij de film zijn er veel ma-
nieren om iets te doen. Een vriend van me in Detroit schrijft nu een tv-
film voor me. Het is een kerstfabel gesitueerd tijdens de Burgeroorlog. 
Ik ken die schrijver al heel lang en toevallig raakte ik weer in contact met 
hem. Ik heb hem nu de opdracht gegeven om dat scenario te schrijven; 
dan produceer ik het zelf en speel erin. In zulke opzetten geloof ik het 
meeste. Robert Thomas schrijft nu The last American Cowboy, ook iets dat 
ik wil doen en ik heb een project op het oog dat The ultimate solution to 
Grace Quaritley heet. Een verhaal over een oude vrouw die een jonge-
man chanteert. Ik moet die jongeman spelen en ik heb met Katheri-
ne Hepburn gepraat over die andere rol. Ze  is erg geïnteresseerd, 
maar wat krijg ik dan van de studiobazen te horen? Dat Katherine 
Hepburn geen mensen meer naar de bioscoop haalt!  Hal Ashby 
heeft het script gelezen, het is een zwarte komedie, en die heeft 
me gezegd dat hij niet wil regisseren, maar wel produceren, maar 
that’s no fucking good !

Film blijft altijd een uitdaging, er zijn nog moge-
lijkheden, terwijl ‘t bij de tv een verloren zaak is 
om het systeem te breken. Ik zit nu in Cannery 
Row, gebaseerd op een roman van John Stein-
beck. Het heeft de kwaliteit van human life 
and relationships. De regisseur is een debu-
tant, David Ward. Mijn tegenspeelster is Ra-
quel Welch. Nou dat wordt dus heel goed of 
een sof. [Het wordt blijkt later een sof. Raquel 
Welch heeft niet het vertrouwen van de studio 
en wordt vervangend door de minder spectacu-
laire Debra Winger -TO].
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Thys: En toneel? 
Nick: Daar heb ik al jaren niets meer mee te ma-

ken gehad en ik heb ook geen idee wat daar plaats-
vindt.

Thys: En nu ben je uit Cannery Row weggebroken 
voor de promotie van Heart Beat.

Nick: Omdat er een acteursstaking is, zijn de op-
namen afgebroken en kon ik naar Edinburgh en 
Deauville reizen om John Byrum te helpen met z’n 
film. We hebben in Chicago een paar talkshows 
gedaan. Sissy Spacek zou ook helpen. maar ze 
concentreert zich op Coal Miner’s Daughter. Als 
wij geen publiciteit voor de film maken, dan doet 
niemand het.

Thys: Ben je net zo vrijgevochten als Neal Cassa-
dy ?

Nick: Die guy spreekt me wel aan. Hij deed net 
als ik waar hij zin in had, trok zich van niemand 
iets aan. Zijn daden waren spontaan en intuïtief. 
Zijn zin in het leven om alles mee te maken leek 
op een  soort gulzigheid.

Het lezen van Kerouacs On the road heeft tot mijn 
eigen rusteloosheid bijgedragen. Ik dacht steeds 
van is dat werkelijk mogelijk? Zo maar alles opzij 
gooien en ervandoor gaan? Ik heb er mijn lessen 
uit getrokken. De fysieke kant van Neal Cassaday 
overnemen was niet zo moeilijk. Hij droeg witte 
T-shirts voordat fenomenen als Marlon Brando en 

James Dean dat deden. Ik heb met vrienden van 
hem gesproken en ik kwam erachter dat de manier 
waarop ik doodga op de spoorrails in Who’ll stop 
the rain ontleend was aan een incident in Cassa-
dy’s leven. Schrijver Robert Stone vertelde me dat. 
Maar de geest van Cassady overnemen was veel 
ingewikkelder. Hij leek op een tovenaar die zich op 

verschillende manieren aan verschillende mensen 
manifesteerde. Cassady en Kerouac waren totaal 
verschillend, hoewel ze op foto’s op elkaar lijken 
als tweelingbroers. Maar Jack Kerouac was verle-
gen en kwetsbaar en hij had zich het liefst in de 
schoenen van Neal geplaatst, hetgeen voor hem 
onmogelijk was. Daarom schreef hij erover. Neal 
was geïmponeerd door Kerouacs  schrijverscapa-
citeiten. Bij elkaar vonden ze waarschijnlijk dingen 
die ze zelf misten, maar Neal is eindeloos blijven 
zoeken totdat hij aan de drugs en alcohol stierf. 
Het “on the road” zijn wil zoveel zeggen dat je je 
eigen identiteit zoekt. 

THE ‘COME BACK’ 
In 1982 komt eindelijk Cannery Row uit en het 

is een kolossale flop. Dus na The Deep  heeft Nick 
Nolte eigenlijk alleen maar in (commercieel) mis-
lukte films gezeten. En daar hoort Who’ll stop, the 
rain ook bij. Het succes van The Deep had alles te 
maken met het boek van Peter Benchley en hoofd-
rolspeler Robert Shaw. Nick Nolte had nog nergens 
bewezen dat zijn naam mensen naar de bioscopen 
bracht. Hadden producers met deze “moeilijke” 
acteur nog wel vertrouwen in hem? Blijkbaar wel, 
want hij duikt in 1982 ook op in een sterke thril-
ler, 48 Hours  van Walter Hill en hij speelt tegen-
over een jonge Afro-Amerikaanse komiek, Eddie 

Met  Eddie Murphy in 48 hours
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Murphy, die alleen in Amerika bekend is van Saturday Night Live.
De rol van de kleine crimineel Reggie Hammond in 48 Hours had gespeeld moeten 

worden door Richard Pryor, maar die viel af—wat vaker gebeurde. Was de jonge Eddie 
Murphy wel sterk genoeg om stand te houden tegenover de cop (Nick Nolte) die met 
hem achter gevluchte boeven aan gaat? Een tweede gok was dat voor buiten Ameri-
ka, waar niemand Eddie Murphy (nog) kende, alles afhing van de aantrekkingskracht 
van Nolte. Maar het werkte. Al gauw wist iedereen in de wereld ook wie die brutale 
Eddie Murphy was die Nick Nolte probeerde af te troeven. Door het grote succes van 
48 Hours  was Nick Nolte nu echt belangrijk voor films waarin hij de kar trok. Nick 
Nolte scheen een miljoen dollar te krijgen voor zijn rol. Hij bleek het waard te zijn.

Een jaar later had hij weer een goede film, Under Fire, waarin hij een persfotograaf 
in Nicaragua speelt die verwikkeld raakt in de revolutie van 1979 en moet toezien 
hoe zijn baas (Gene Hackman) vermoord wordt. De rol van persfotograaf was voor 
Nick Nolte eindelijk een rol die hij ambieerde, met veel dimensies. Hij moest kiezen 
voor objectieve verslaggeving of betrokken raken bij het conflict. Hij had een verhou-
ding me de vrouw van de baas (Joanna Cassidy) en hij zat opgezadeld met een schuld-
gevoel als die baas omkomt.  Dat was wat anders dan de ééndimensionale harde cop 
(een ruw monster zonder blanke pit) uit 48 Hours.

 Het is duidelijk dat Nick Nolte nu een top ster is die veel geld verdient met zijn 
filmrollen. Hij blijft echter de onvoorspelbare acteur. In 2000 zegt hij op het filmfes-
tival van Cannes: “Acteurs krijgen een obsceen bedrag om in een film te spelen. Dat 
is ziek, ik wil daar niets mee te maken hebben.” Na Under Fire komt hij zijn belofte 
na door die film  met de oude dame Katherine Hepburn te maken, nu Grace Guigley 
getiteld— en geen succes.

Over Hepburn zegt hij : “Ze is een legende, maar als je verder kijkt, is ze gewoon 
een gekke oude dame die leuk is.” Katherine Hepburn is kritisch over Nick Nolte die 
een stevige drinker is (net als haar overleden echtgenoot Spencer Tracey). Als ze hem 
ervan beschuldigt dat hij in elke  stad in elke goot belandt, antwoordt hij: “Ik heb er 

Met  Gene Hackman in Underfire en (onder) met Katherne Hepburn in Grace Guigley. 
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nog een paar te gaan.”
Nolte blijft onconventionele keuzes maken. Hij 

maakt een komedie Down and out in Beverly Hills 
(1986) waarin hij een zwerver speelt die liefdevol 
wordt opgenomen in een rijk gezin en dan de boel 
op stelten zet. Om zo natuurlijk mogelijk over te 
komen, zorgt Nick ervoor dat hij, om “in karak-
ter“ te blijven, zich wekenlang niet wast, zodat hij 
niet om aan te pakken is tijdens de opnamen. Hij 
stinkt verschrikkelijk. Tot ergernis van co-sterren 
Richard Dreyfuss en Bette Midler.

Een jaar later is hij helemaal weer een keiharde 
goed geschoren ééndimensionale sheriff die het 
opneemt tegen drugdealers in Extreme Prejudice, 
een film van Walter Hill,  die in geweld niet on-
derdoet voor The Wild Bunch. In 1989  doet hij 
een remake van een Franse komedie met Pierre 
Richard en Gerard Depardieu: Three fugitives. Hij 
bestudeert uitvoerig Depardieu, wiens rol hij nu 
speelt. In 1990 maakt hij onder regie van Sidney 
Lumet Q & A waarin hij een corrupte politieman 
speelt. Voor die rol komt hij zo’n 25 kilo aan en hij 
draagt een zwarte snor.

Niet alles is een succes. Het onvermijdelijke (ge-
makzuchtige) vervolg van 48 Hours in 1990 is Ano-
ther 48 Hours. Het enige grote verschil met de vorige 
film is echter dat nu Eddie Murphy als eerste op de 
titels staat. Nolte strijkt wel driemiljoen dollar op.

Een jaar later krijgt Streisand Nick Nolte toch te 
pakken als tegenspeler in The prince of tides, wat 
hem een Oscar oplevert voor de rol van getrauma-
tiseerde man die behandeld wordt door psychiater 
Barbara Streisand. Als regisseuse kan Streisand 
niet nalaten om zelf zo mooi mogelijk in beeld te 

komen, wat de film geen goed doet.

TOPJAREN 
In de jaren negentig is hij goed voor salarissen 

van zevenmiljoen dollar, maar de films Blue Chips 
(over basketbal) en I love trouble (romantische 
competitie tussen Nick en Julia Roberts als re-
porters) zijn het absoluut niet waard. Vooral de 
laatste film doet hij alleen voor het geld en de ver-
wachte vonk tussen Nolte en Roberts ontbreekt 
geheel. Julia Roberts moet niets hebben van haar 
tegenspeler. Ze beschrijft Nick Nolte als weerzin-
wekkend en Nolte zegt over haar: “Geen aardig 
persoon.” Ze haatte zijn macho persoonlijkheid 
en toen hij dat merkte, stelde hij alles inwerking 
om haar kwaad te maken. Het gevolg was dat ze 
op het laatst nauwelijks meer met elkaar acteer-
den en veel scènes met stand-ins moesten worden 
gedaan. De film werd gemaakt door het echtpaar 
Charles Shyer/Nancy Meyers, verantwoordelijk 
voor flauwe komedies (die veel geld opbrachten) 
als What women want.  Baby boom en Father of 
the bride (de remake uit 1991). Bepaald niet het 
kaliber mensen die zwaargewichten als Nolte en 
Roberts in bedwang  konden houden. Ze hadden 
gehoopt met Roberts en Nolte een komedie à la 
Tracey/Hepburn te kunnen maken, maar in plaats 
van dat de vonken eraf sprongen, kregen ze vlam-

Met Richard Dreyfuss en Bette Midler in Down and out in Bever-
ly Hills en (onder) met Barbra Streisand in The prince of tides. 



FILM FUN 66 Juni 2019

inhoud

12

men en Julia en Nick kwamen alleen met elkaar 
overeen als ze ‘t niet eens waren met het echtpaar 
en begonnen  te muiten. 

Voor Nick Nolte bleef de zoektocht naar goede 
rollen toch een obsessie: “Er is altijd een catharsis 
in het maken van films, in het algemeen in kunsten. 
We zijn echt allemaal alleen. We kunnen nooit in 
de geest van een ander komen en de wereld als die 
ander zien. In dat opzicht zijn we alleen. De eni-

ge manier om gevoelens te communiceren is door 
woorden. Daar raakt ik behoorlijk geobsedeerd 
door. Als je voelt dat je een film hebt die waardevol 
is dan  waag je alles om het goed te doen.”

Gelukkig zijn er de films die artistiek bevredi-
gend zijn. Twee keer werkt Nick Nolte met Martin 
Scorsese. In 1989 zit hij in de korte film Life les-
sons (onderdeel van het drieluik New York Stories). 
Nolte speelt een schilder die tijdelijk (zolang hij 

met een schilderij bezig is) een passie heeft voor 
een jong meisje (Rosanne Arquette). Een geobse-
deerde Nick Nolte is geweldig om te zien.

In 1991 doet hij de remake van Cape Fear, een 
sterke thriller die J.Lee Tompson in 1962 maakte 
met Gregory Peck als een advocaat die gestalkt 
wordt door een voormalige cliënt, een gevaarlijke 
misdadiger (Robert Mitchum) die met Peck wil af-
rekenen omdat deze hem ooit slecht heeft verde-
digd. Het sterke van die film was de absolute drei-
ging die van de kolos Mitchum uitging.

Scorsese koos voor Nick Nolte in de Gregory 
Peck rol en Robert de Niro in die van Robert Mit-
chum. Maar waar Mitchum fysiek overwicht had, 
moest De Niro het compenseren met creepy ac-
teren, je zou het schmieren kunnen  noemen. En 
Nolte moest het tegenovergestelde doen, een man 
spelen die bang is voor zijn belager. In deze film 
niet erg aannemelijk.

Hij is nogal laconiek over zijn mislukkingen: “Ik 
heb heel wat mislukkingen meegemaakt, maar ik 
heb van geen enkele slechte film spijt. Het is de 
enige manier om iets te leren. Ik heb nooit popula-
riteit nagestreefd, ik heb nooit dat stempel gekre-
gen, ik heb hard gewerkt om steeds mijn imago te 
veranderen.”

Toch blijft hij in interessante films spelen. Jeffer-
son in  Paris  van James Ivory  laat Nick Nolte zien 

Met Robert De Niro in  in Cape Fear Als Thomas Jefferson in  Jefferson in Paris
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als Thomas Jefferson, ambassadeur in Parijs van 
1785-1789,  die een relatie krijgt met een Ameri-
kaanse dame (Greta Scacci) en tevens een relatie 
met zijn vijftienjarige slavin Sally Hemings (Than-
die Newton) onderhoudt. Dit alles tegen de ach-
tergrond van groeiende onrust in Frankrijk waar 
de revolutie op uitbreken staat. Nick Nolte pro-
beerde elk boek over  Jefferson (die later president 
werd) in handen te krijgen om zich fanatiek goed 
voor te bereiden op de rol. 

Nick Nolte wordt ouder en de actierollen komen 
niet meer voor. Maar hij wordt niet rustiger.  Hij 
beleeft vier huwelijken. Bij zijn derde vrouw heeft 
hij een kind en bij zijn vierde vrouw ook één als hij 
in de zeventig is.  Hij zoekt nooit de publiciteit en 
loopt niet te koop met  zijn schandalen. Maar er-
gens eind jaren negentig duikt hij op bij Larry King 
om te vertellen hoe hij vecht tegen ouder worden. 
Hij is gestopt met hevig drinken, voor ontbijt eet 
hij rauwe asperges en hij slikt zestig pillen per dag. 
Een reporter die hem volgt in zijn  Malibu huis 
vertelt dat zijn keuken er uit ziet als een winkel 
voor gezondheidsvoedsel. Hij slikt liever vitamine 
pillen dan kilo´s fruit te eten. Over zijn levenswij-
ze zegt hij: “Ik geloof dat er bij mensen een diep 
verlangen is om eeuwig te leven. Rationeel weet 
ik dat dat onmogelijk is. Ik weet dat we allemaal 

doodgaan. Ik accepteer het proces van sterven, 
maar ik wil graag zo gezond mogelijk zijn tijdens 
elke stap en fase op weg daarnaar toe.”  Het  regime 
is om zijn geheugen te verbeteren, zijn metabolis-
me te verhogen, minder pijn te voelen en om er 
jonger uit te zien. De arts die hem begeleidt, Dr. 
Renna,  vindt dat Nick functioneert als een jonge-
re man dan de zestig jaren die hij telt. 

Maar op 23 september 2002 werd Nick Nolte ge-
arresteerd voor onzorgvuldig rijden als hij met zijn 
zwarte Mercedes op de Southbound Pacific Coast 
Highway (niet ver van zijn huis) door de politie 

tot staan wordt gebracht. Al gauw verscheen zijn 
‘mugshot’ op elk tv-programma en het internet. 
Later bleek dat hij een drug had gebruikt en hij 
kreeg drie jaar voorwaardelijk. Hij moest regelma-
tig getest worden op drank- en drugsgebruik. Het 
incident had geen enkele invloed op zijn carrière. 
Het hoorde gewoon bij Nick Nolte.

Tegen de tijd dat hij zeventig werd, was hij nog 
altijd had aan het werk. Hij filosofeerde daarover: 
”Als je meer over de dood begint na te denken dan 
over seks  weet je dat je oud wordt. Met zeventig 
beklim je die heuvel. In de jaren dat je zestig bent 

Het ‘mugshot’ uit 2002 Met Robert Redford in A walk in the woods
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denk je nog steeds dat je iets kan doen aan die desintegratie van je 
lichaam. Katherine Hepburn zei tegen mij: ‘Ouder worden, Nick, is 
vervelend.’ Ik begrijp nu wat ze bedoelde.”

De oude Nick Nolte is een dikke man die moeilijk vooruit komt. In A 
walk in the woods  is hij een  jeugdvriend van Robert Redford—die nog 
behoorlijk fit voor zijn leeftijd is—met wie hij een wandeling door de 
Appalachen aangaat die 3500 kilometer lang is. Uiteraard haakt Nolte 
voortijdig af.

Hij is nu achtenzeventig. Hij heeft in 1996  een tweede Oscar ont-
vangen voor Affliction van Paul Schrader met James Coburn (die ook 
een Oscar won) als zijn gewelddadige vader. In 2011 kreeg hij nog een 
Oscar-nominatie voor Warriors. Hij telt nog steeds mee. Recentelijk 
speelde hij in Head full of honey een man met alzheimer die een laatste 
reis onderneemt met zijn kleindochter (Sophie Lane). In The Padre 
jaagt hij als gerechtsdienaar op een kleine misdadiger (Tim Roth). In 
Angel has fallen  is hij de vader van geheimagent Mike Banning (Ge-
rald Butler). En hij is terug in een tv-serie Paradise Lost.

Terwijl Redford heeft besloten met acteren te stoppen, gaat Nol-
te door. Hij is drukker dan ooit en misschien hebben die vita-
minepillen  toch hun werking niet gemist. Al heeft hij een gro-
te baard en lang haar, het gezicht straalt nog altijd kracht uit. 
Nick Nolte kan nog jaren mee.

—Thys Ockersen

BOVEN: met dochter Sophie Lane in Head full of Honey
ONDER: Nolte in Angel has fallen
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DE veelzijdige, ondernemende en zeer eigenwijze Gerrit van Dijk 
stond alom bekend als animatiefilmer, cineast, visualizer,  
cartoonist en ludieke oproerkraaier. 

De kleine grote man was wereldberoemd in Haarlem en omstreken 
en tegelijk een pleitbezorger voor de Nederlandse  animatiefilm met in-
ternationale bekendheid. 
Slechts een kleine kring ingewijden is bekend met zijn verrichtingen op 
pyrotechnisch gebied, oftewel de kunst van het vuurwerk-spektakel. 
Ik zal mij daarom in deze terugblik naar mijn vriend en collega beper-
kentot de avonturen die ik met hem beleefde in Montreal als gasten van 
de International Fireworks Competition op het voormalige expo-terrein 
en pretpark La Ronde. 
 
1991/ De flamboyante bioscoopbaron Gerben Kuipers schakelt Gerrit 
in als creative genius voor een gewaagde combinatie van vuurwerk en 
filmprojectie. De mannen van JNS Pyrotechniek uit Leeuwarden staan te 
popelen om aan het project te beginnen. 
Gerrit haalt ondergetekende erbij om een geschikt film-format te beden-
ken dat overeind blijft tussen al het vuurwerk geweld. 
Omdat filmprojectie in de open lucht op een gigascherm onherroepe-
lijktot een zwak oplichtende postzegel gereduceerd wordt bij het detone-
ren van zware vuurwerkbommen in het zwerk, bedenken we een list. 

Gerrit van Dijk
1938-2012

KUNST
en
VUURWERK

Michel Helmerhorst

Montreal, 1995
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De filmclips dienen  alleen als trigger voorafgaand aan elk nieuw vuurwerksegment. Tij-
dens de projectiemomenten zijn er slechts subtiel oplichtende vuurkaarsen en dergelijke.

We trekken een blik vlammende cliché’s open vanaf de oerknal, the quest for fire, vul-
kaanuitbarstingen, de olympische fakkel, Apollo 12, brandende liefde en het met blik-
sem tot leven gewekte monster van Frankenstein.   
De filmsekwenties worden opgebouwd uit life-action scenes, animatie en stockshots. 
Het project krijgt de titel “FIRIETY”. 
Bij een testopstelling in Nederland blijkt dat het randspoorgeluid op de 35-mm film-
strook asynchroon op het beeld vooruit moet lopen zodat voor het publiek op veilige 
afstand geluid en beeld weer tot een geheel samenvallen. 
Dit in verband met de hogere snelheid van licht ten opzichte van geluidsgolven. 
 
Op het festivalterrein zijn de mannen van JNS druk in de weer met het laden van de 
ingegraven mortieren en het uitrollen van de bekabeling richting een kleine bunker 
waarin al de wirwar samenkomt. 
Het ondermijnde gebied beslaat en soort strandje met als scheiding met de tribune 
een kunstmatig meertje.     
Op het randspoor van de film staan ook de commando’s voor het afvuren waarbij de 
opstijgtijd van de bommen is teruggerekend. 
Derhalve vinden de explosies op grote hoogte exact plaats op de accenten in de mu-
ziekband.  Let wel dit werd allemaal nog analoog aangestuurd! Tot onze grote verba-
zing slepen we de 2e prijs in dewacht: The Silver Jupiter.

1992/ FilmFestival  Cannes, Firiety wordt door Kuipers aan de Nederlandsekolonie 
aangeboden. Het filmscherm wordt op pontons in de baai opgebouwd en het hele 
zwikje gaat met veel kabaal de lucht in voor de verbaasde ogenvan het festivalpubliek. 
Later op de avond komen we Fons Rademakers tegen op een terras. “Zit ik rustig te 
eten, breekt opeens de hel los, maar godverdomme dat waren jullie dus weer” 
 

BOVEN: O[ vier pontons worden het vuurwerk en het projectiescherm 
opgebouwd. ONDER: Het spektakel barst los, Middenobnder project op 
het scherm.
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1995/ We mogen opnieuw aantreden in Montreal en maken rond het thema 100 Jaar Cine-
ma een soundmix van beproefde en onbekende filmmuziek waarop de mannen van JNS hun 
vuurballet zullen orkestreren. 
Gerrit heeft met vuurwerk volgehangen vignetten ontworpen voor een soort pyrotechnische 
animaties. Twee kingsize cowboyhoeden lichten op in het donker en beschieten elkaar met 
kogels in slowmotion. 
Muzikale hoogtepunten zijn oa een bloedrood segment op de klanken van een Dracu-
la-soundtrack en een demifinale met goudkleurige fonteinen op de title-score van Goldfinger. 
Het publiek gaat compleet uit zijn bol en we winnen de 1e prijs; The Golden Jupiter!!  De 
mannen van JNS varen een ererondje over het meertje. 
De consul-generaal van de Nederlandse ambassade betoont zijn waardering en informeert 
beleefd of we met dit soort stunts ons dagelijks brood verdienen. 
Gerrit deelt de verbaasde man mede dat we ondanks een peperdure vuurwerkcursus in 
Peking nog steeds amateurs zijn gebleven. 
“Pure liefhebberij meneer”.

In de tussenliggende jaren worden we door Kuipers cs nog opgetrommeld voor grootschalige 
vuur-evenementen in eigen land. 
Bij de feestelijke opening van de als “De Zwaan” bekend staande brug in Rotterdam, is de 
soundmix te beluisteren via de FM-band. 
Bij de zoveelste herdenking van de slag om Arnhem wordt bij wijze van special-effect een 
heel bassin vol benzine tot ontploffing gebracht waarbij de ruitenrinkelen tot in Nymegen.  
Een brug te ver. 
 
1998 / Natuurlijk zijn we weer van de partij met wederom een gedurfd concept. 
Thema: In 80 minuten de Wereld rond. 
De toegevoegde waarden bestaan dit maal uit door Gerrit voor laserprojectie 
ontworpen moving images en een audiocollage met droogkomische hoorspel achtige elemen-

Francis Ford Coppola bedankt Gerben Kuipers voor het doen herleven 
van de muziek van Apocalypse now tijds het vuurwerk in Cannes[
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ten in de trant van Monty Python. 
Men begrijpt, deze keer verloopt alles verre van voorspoedig. 
De laser programmering leidt tot grote vertraging bij de preparaties. 
Gerrit en ik wachten een hele zomernacht al kettingrokend op een wiebelig 
ponton op de beloofde lichteffecten. Tevergeefs. 
Op de avond zelve slaat het noodlot toe. 
De wind draait 2 minuten na aanvang richting publieke tribune en de fallout  
van kruit en papierresten ontneemt het zicht op het spektakel en vervormt 
de laserbeelden tot spookachtige verschijningen. 
Het publiek dat op de toegangsbrug naar het pretpark staat heeft goed zicht 
maar uit de tribune met officials klinkt afkeurend boegeroep. 
Deze vurige queeste om de aardbol blijkt een pas op de plaats. 
Gerrit en ik hebben ons voor de afterparty alvast omgekleed met meegeno-
men toneelcostuums tot Phinneas Fogg en Passepartout. 
Het mag duidelijk zijn dat we er compleet voor Jan Lul bijlopen. 
Chef d’equipe Hein Hofmeester van JNS komt met een scheve grijns op ons 
af. “Jongens, we hebben het verknald.” 
    
Om de resterende tijd nog goed te benutten knijpen we ertussenuit en rijden 
‘s nachts van Montreal naar New York. 
Bij het ochtendkrieken arriveren we ter hoogte van Spanish Harlem bij de  
Big Apple, maar Gerrit vindt moeiteloos de weg naar ons seedy Hotel op  
Lexington Avenue. 
We slaan als gekken aan het browsen in platenzaken, thrift-shops en  
uitdragerijen en keren de dag erna beladen met spullen (waaronder veel 
tekenfilmdieren en Disney-kitsch) terug naar Canada. 
 
2004/  Omdat een geducht vuurwerkland ter elfder ure heeft afgehaakt mag 
JNS opeens toch meedoen. Na enig beraad besluiten we het spektakel aan 

het thema Science Fiction op te hangen. Gerrit heeft het te druk met ande-
re projecten en ik begin met het monteren van een eclectische toekomst-
mix van gerecycelde SF-sountracks. 
Ditmaal neem ik mijn 14 jarige dochter mee naar Montreal en ik laat mij 
met ware doodsverachting door haar meeslepen in een gigantische roller-
coaster op het terrein. 
Op de avond zelf zijn de weersverwachtingen gunstig.  
Doorheen de soundmix duiken overal stemmen op met iconische quotes. 
Het francofiele publiek barst los in gejuich als de doorrookte stem van 
Eddie Constantine uit Alphaville (1965) weerklinkt: “Il etait vingt-quatre 
heures dix-sept, heure oceanique, quand j’arrivais dans les faubourgs 
D’Alphaville.” 
We vallen ondanks een enthousiast onthaal niet in de prijzen. 
 
De vuurwerk ramp in Enschede heeft de branche definitief de nek omge-
draaid. 
Het is tot de goegemeente doorgedrongen dat een vuurwerkbom van bv. 
kaliber 300 mm bij detonatie tot een spreiding van 150 m geraakt door een 
flinke dosis samengeperst buskruit. 
Een fraai effect hoog in de lucht dat echter bij ontploffing op de grond 
door de luchtdruk niets dan dood en verderf zaait. 
JNS pyrotechniek sluit op 14 juli 2004 haar deuren.

Gerrit bevindt zich op dat moment ergens op de aardbol en geeft onver-
stoorbaar zijn colleges als filmprofessor en onbetwiste Godfather of Dutch 
Animation. rvoor  

—Michael  Helmerhorst
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JOSEF  VON STERNBERGS 
VISUELE  POEZIE (2)

Vanaf 1927 mocht Sternberg voor Paramount 
werken, waar hij na het succes van zijn eerste films 
jarenlang min of meer mocht filmen zoals hij het 
wilde. Dat was in het studiosysteem van Hollywood 
een privilege dat je een enkele keer kon krijgen van 
een producer met visie, maar alleen kon behouden na 
gebleken financieel succes. Von Sternberg verwierf 
dat recht, maar hij verspeelde het.

 Paramount was een van de vijf grote studio’s 
en in hoofdzaak de schepping van Adolph Zukor 
(1873-1976, ja echt). Deze was in 1889 met zijn 
joodse familie uit Hongarije naar New York gekomen 
en pakte alle baantjes aan. Op zijn eenentwintigste 
handelde hij in dierenvellen en had hij 25 man in 
dienst. Zo iemand was hij, een zakenman, die zich ook 
later niet in detail bemoeide met de films die hij liet 
produceren. Hij investeerde in nickelodeons, maar 
vanaf 1912 verhuurde hij zelf ook films, te beginnen 
met La reine Elizabeth, een Franse film met Sarah 
Bernhardt. Alleen daaraan verdiende hij 80.000 dollar.

door
Peter Cuijpers
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Zukor richtte de Famous Players 
Company op, kocht in 1914 Mary 
Pickford weg bij Biograph (ze kreeg van 
hem 2000 dollar per week) en verlengde 
haar contract in 1916 (nu garandeerde 
hij haar een miljoen dollar in twee jaar, 
inclusief winstaandeel). Pickford was 
toen dé grote publiekstrekker, alleen 
Chaplin was even beroemd als zij. 
(In 1918 liep haar contract af, in 1919 
stichtte ze met Chaplin, Griffith en 
Fairbanks haar eigen bedrijf, United 
Artists.) Eveneens in 1914 fuseerde 
Famous Players met een bedrijf van 
Jesse Lasky, Samuel Goldwyn en Cecil 
B. DeMille samen. Het nieuwe bedrijf liet zijn films 
distribueren door W.W. Hodkinson’s Paramount 
Pictures. Na nog wat fusies ontstond Paramount, 
met Zukor aan de top. Hij breidde het imperium 
uit met meer bioscopen en nam grote sterren 
onder contract, zoals Gloria Swanson, Rudolph 
Valentino en John Barrymore.

Van 1925 tot 1932 was B.P. Schulberg de 
uitvoerende manager. Hij was degene die Von 
Sternberg zijn eerste kans gaf en hem daarna lang 
handhaafde. De studio excelleerde toen in films 
van Europese regisseurs, zoals Von Stroheim en 
Lubitsch, en zette ook Europese sterren in, zoals 

Pola Negri en Maurice Chevalier. En ook Emil 
Jannings, Marlene Dietrich en Adolphe Menjou, 
zoals we zullen zien. Het bedrijf ging in 1932 
eigenlijk failliet, maar herrees in 1935, nu onder het 
management van Barney Balaban. Von Sternberg, 
maar hij niet alleen, was exit. Zukor was nog steeds 
voorzitter van de raad van bestuur en had een 
adviserende stem. Tot de sterren behoorden John 
Wayne, Bing Crosby en Bob Hope. Na 1950 moest 
Paramount worden gesplitst in United Paramount 
Theatres en Paramount Pictures Corporations 

(in 1966 gekocht door Gulf & Western). 
In de jaren ’50 werden nog verschillende 
succesfilms geproduceerd, onder andere 
door Hal B. Wallis. Het bedrijf kwam echter 
in moeilijkheden doordat het niet meteen 
gebruik maakte van CinemaScope (een 
project van Fox), maar te lang aan een te 
dure eigen techniek werkte, VistaVision. 
Dit soort feitelijke gegevens zocht ik vóór 
Wikipedia altijd op in Reel facts (1978) van 
Cobbett Steinberg.

Josef von Sternberg viel dus onder het 
zakelijke beleid van Adolph Zukor en het 
financiële en artistieke management van 

Benjamin P. Schulberg. Over Zukor meldt Van 
Sternberg in zijn memoires alleen dat deze een 
jaar na Morocco  ‘confided to me that the company 
had been saved from bankruptcy by the success 
of this film’. Deze film ging over een legionair 
(Gary Cooper) die verliefd werd op een zangeres 
(Dietrich in smoking), met als complicatie dat 
hij nogal een rokkenjager was, en op campagne 
moest, terwijl een rijke Fransman (Menjou) haar 
ook begeerde.

Marlene Dietrich was door Paramount 
per telegram naar Hollywood geroepen, Von 
Sternberg was toen nog bij haar in Berlijn, voor 

Josef von Sternberg met Marlene Doetrich
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Dietrich met Adolphe Menjou in Morocco

een contract ad 3500 dollar per week, wat Dietrich 
belachelijk veel vond. Er was daarna een hevige 
discussie geweest of het wel verstandig was 
om een onbekende buitenlander (Menjou) een 
hoofdrol te geven en de benen van Dietrich een 
lange broek te laten dragen. ‘De studio officials 

zwoeren bij alles wat heilig was dat hun vrouwen 
alleen rokken droegen, en een van hen ging zelfs 
zo ver te beweren dat je broekspijpen niet kon 
optillen.’ Ik kan het niet laten de bijbehorende 
passage te citeren, omdat ze de auteur ten voeten 
uit portretteert: ‘De formele mannenkleding 

stond haar zeer charmant en ik wilde niet alleen 
lichtjes een lesbisch accent aanstippen (nooit is 
een scène van mij wegens enige seksuele annotatie 
gecensureerd), maar ook demonstreren dat haar 
sensuele uitstraling niet uitsluitend was gebaseerd 
op de klassieke vorm van haar benen. Dat ze een 
broek moest dragen was niet bedoeld om een 
mode te stimuleren die niet lang na de film opgang 
deed, namelijk dat vrouwen hun rokken verruilden 
ten gunste van de minder pittoreske onderste helft 
van het mannenuniform.’

 
De andere keer dat Zukor wordt genoemd was 

het in verband met de verfilming van de bestseller 
An American tragedy (1931), tussen de films met 
Marlene door. Zij was even terug naar Duitsland. 
‘Paramount had Mr. Theodore Dreiser 150.000 
dollar betaald voor de rechten en aanvankelijk 
Sergei M. Eisenstein geëngageerd om het boek te 
verfilmen. Maar omdat hij [Zukor] niet akkoord 
ging met diens ideeën ontsloeg hij hem weer. Ik 
weet niet of Eisenstein een scenario heeft gemaakt, 
het is mij nooit getoond. Meneer Zukor vroeg mij 
dringend deze dure noot voor hem te kraken, lang 
nadat Eisenstein naar Mexico was vertrokken, en 
ik nam de toewijzing met genoegen aan, want ik 
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verlangde naar een antigif na mijn drie 
vorige films.’

De avonturen van Eisenstein in 
Hollywood zijn overigens ook een aardig 
verhaal. Von Sternberg heeft een foto van 
hem in zijn boek opgenomen, waarop hij 
links staat, naast Dietrich (zittend in het 
midden) en Von Sternberg, met als enige 
bijschrift: ‘De regisseur van Pantserkruiser 
Potemkin, Sergei Mikhailovich Eisenstein, 
trots dat hij wordt gefotografeerd met 
twee kapitalisten’.

Maar om op An American tragedy 
terug te komen, Dreiser vond al meteen 
en ook na afloop dat de film het boek 
onvoldoende recht deed, maar hij verloor 
de desbetreffende rechtszaak tegen Paramount. 
De neiging om voor alles en nog wat via de rechter 
geld te eisen was ook toen al onderdeel van de 
Amerikaanse folklore. Von Sternberg voerde 
aan dat hij het boek oprecht bewonderde, en dat 
niet hij, maar de studio het budget voor een film 
bepaalde, maar dat visuele elementen een heel 
andere taal zijn dan het geschreven woord.

Benjamin Schulberg komt in de memoires even 
weinig voor als Zukor, maar zijn rol bij de start van 
Von Sternbergs carrière bij Paramount wordt naar 
verhouding ruiterlijk erkend. Hij was het namelijk 

die de nieuweling vroeg, p. 213, het project 
Children of divorce (1927) met Gary Cooper en 
Clara Bow voor hem te redden, een regie van Frank 
Lloyd, die nog steeds als enige op de titellijst staat. 
Het was een project waarin al één miljoen dollar 
was geïnvesteerd. ‘Ik stelde voor de halve film 
opnieuw te maken. Dit was geen ongebruikelijke 
suggestie. Eigenlijk was het de gangbare manier. 
Het algemene systeem was dat een man of 
twintig een film maakten en twintig anderen hem 

daarna her-maakten. Onderweg had 
je dan kans dat er iemand bij kwam die 
verstand van zaken had.’ Onze auteur, 
die toegeeft dat hij destijds een lastpak 
was en zeer arrogant, beweerde dat hij 
het in drie dagen voor elkaar zou krijgen 
een succesvolle versie te maken. ‘De 
manager, B.P. Schulberg, keek me aan. 
Hij hield van gokken en berekende snel 
zijn kansen: drie dagen versus honderd 
procent verlies. Hij kon door dit fiasco 
zijn baan verliezen en zijn salaris bedroeg 
zevenduizend dollar per week. Hij begon 
hardop te denken. “Wat kan ik doen met 
de sets? Ze zijn afgebroken en de studio’s 
zijn bezet.” Ik zei dat we een tent konden 

opzetten en de decors uit het magazijn konden 
terughalen. Verder hoefde hij zich nergens zorgen 
over te maken. Er kwam een glinstering in zijn 
ogen. “Ga je gang,” zei hij. “Je hebt twee dagen om 
het voor te bereiden en drie dagen om de film te 
reviseren.”’

Het project slaagde. ‘For this I was rewarded, 
though not with money.’ Hij mocht Underworld 
(1927) maken, financieel gesproken voor de 
studio een onbelangrijk project. Het gaat over een 
gangstertype (George Bancroft), zijn advocaat 
en het liefje van die advocaat (Evelyn Brent), 

Sergei Eisenstein (links) poseert met Sternberg en Doetrich
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een soort schuld en boete met een driehoeksverhouding erin. ‘Ik maakte de film 
in vier weken en er werd meteen een kopie naar het hoofdkantoor in New York 
gestuurd. De auteur van het basisidee, Mr. Ben Hecht, was de eerste die reageerde. 
“Prutsamateur, haal mijn naam weg,” telegrafeerde hij. Een tweede telegram kwam 
van het hoofd verkoop en was gericht aan de manager, Mr. Ben Schulberg, die het 
vreselijke risico had durven nemen mij een B-film toe te wijzen. Daarin stond dat de 
hele afdeling verkoop unaniem van mening was dat de film onverkoopbaar was en 
op de plank moest blijven.’

 De film kwam wegens een tekort aan andere producten toch in de bioscopen 
en was daar onmiddellijk een groot succes. Hij zette de toon voor een hele reeks 
gangsterfilms. Ben Hecht kreeg in dat eerste Oscar-jaar (1927/28) de prijs voor 
writing (original story), nadat hij vergeten was zijn naam te laten weghalen, zoals 
trouwens Emil Jannings in datzelfde jaar de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol 
kreeg voor de tweede film die Von Sternberg voor Paramount maakte, The last 
command (1928), die als film zelf ook genomineerd was. In deze film speelde Jannings 
een voormalige Russische generaal, die na de revolutie in Hollywood belandt en 
daar als figurant in een film tegenover een voormalige revolutionair komt te staan.

 
Von Sternberg was arrivé. Eerlijk gezegd hadden de studiobazen geen ongelijk, 
schreef hij in zijn memoires over zijn eerste film. ‘Ondanks alle concessies die 
ik aan de populaire smaak had gedaan, had ik noch de auteur, noch de afdeling 
verkoop kunnen bedotten. Zonder een moment te aarzelen hadden ze een sinistere 
artistieke bijbedoeling opgemerkt en de waarheid herkend - dat het een experiment 
in fotografisch geweld en montage was.’

Niemand kan ontkennen dat Von Sternberg veel aan Paramount, Zukor en 
Schulberg te danken heeft gehad, maar het is even waar dat Paramount daarvan 
in commercieel opzicht na Morocco weinig heeft teruggezien. Ook de critici lieten 
hem in die jaren vallen. In Dishonored (1931) was Dietrich een Oostenrijkse spionne 

BOVEN: Evelyn Brent met George Bancroft in Underworld 
ONDER: Evelyn Brent met Emil Jannings in The last command
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in Rusland, die haar activiteit en haar liefde voor 
een jonge luitenant (Victor McLaglen) met haar 
leven moest bekopen. Ze deed dit echter vrijwillig, 
vandaar dat Von Sternberg zich lang verzette tegen 
de titel, want hij had X-27 gewild. Het verhaal 
sloeg nergens op, maar Dietrich vertelde alles 
met haar gezicht en ‘je kunt elk frame van de film 
vergroten en aan je muur hangen, zo mooi was het 
camerawerk en de belichting’ (schreef iemand in 
IMDb). Daarna volgde Shanghai Express (1932), 
waarin ‘Shanghai Lily’, een dame van bedenkelijke 
reputatie, een medepassagier van de trein (Clive 
Brook) redt nadat deze door revolutionairen is 
gegijzeld. Zij en deze Engelse legerarts kenden 

elkaar van vroeger. In de trein bevinden zich ook 
nog een andere ‘gevallen vrouw’, Anna May Wong, 
en een rebellenleider, Warner Oland. ‘All tensions 
come to a boil, Von Sternberg delivers one 
breathtaking image after another, enveloping his 
star in a decadent profusion of feathers, furs, and 
cigarette smoke. The resukt is a triumph of studio 
filmmaking to the mythic power of Hollywood 
glamour.’ De treffende tekst komt van de dvd-set in 
de Criterion Collection. Deze film had overigens 
een behoorlijk succes en Dietrich kreeg nu 4.000 
dollar per week.

Maar vooral Blonde Venus (1932) moest het 
ontgelden. Hierin speelde Dietrich een zangeres 

die het aanlegde met een miljonair (Cary Grant) 
om de operatiekosten van haar doodzieke man 
te kunnen financieren. Hoewel het nog in de 
pre-Code tijd was, wilde Paramount het einde 
veranderen en dreigde de film aan een ander te 
geven (maar Dietrich weigerde om met een andere 
regisseur te werken). De venijnigste recensenten 
beweerden na deze films dat hij zijn ster 
degradeerde tot een paspop die moest optreden in 
zijn vulgaire en oppervlakkige waanvoorstellingen, 
iets wat Marlene overigens nooit heeft beweerd. 
Von Sternberg zelf, die trouwens nog steeds 
gehuwd was (net als Dietrich, ik weet niet hoe 
‘keurig’), besprak in zijn autobiografie alleen zijn 

Dietrich  in Dishonered… …en met Anna May Wong in Shanghai Express 
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verhouding tot haar als actrice. Volgens hem was ze 
plichtsgetrouw, klaagde ze nooit en wist ze, dat ze het 
begin van haar stormachtige carrière geheel aan hem 
te danken had. Wel gaf hij toe dat zijn films met haar 
tevens een ode waren die duidelijk maakte hoe hij toen 
over haar dacht. En om Dietrich te verdedigen somde 
hij wel vijftien befaamde regisseurs op die nadien 
met haar gewerkt hebben. Hoezo, een ‘paspop’? En 
bovendien, wat is er eigenlijk op tegen om een paspop 
te zijn (maar dan met bewegingen, mimiek en een 
stem). Is dat niet juist de functie van een acteur/actrice 
in een film? 

Peter Bogdanovich sprak in 1972 uitvoerig met 
Marlene Dietrich en vroeg haar of ze beledigd was 
doordat Von Sternberg in zijn autobiografie schreef 
dat ze niets zou zijn geweest zonder hem. ‘Nee, want 
het is waar. Ik wist niet wat ik deed, ik probeerde zo 
goed mogelijk te doen wat hij me opdroeg,’ antwoordde 
de diva. Ze maakte ook duidelijk dat zij en Sternberg 
minnaars waren geweest, maar op de set gehoorzaamde 
ze hem blindelings. Dat lichtte ze toe met een aardige 
anekdote over de opnamen voor Morocco. ‘Ik moest 
naar een deur lopen, me omdraaien en iets zeggen 
zoals “wacht op mij” en dan weggaan. En Sternberg 
zei: “Loop naar de deur, tel tot tien, zeg je tekst en 
ga weg.” Dat deed ik en hij werd heel boos. “Als je zo 
stom bent dat je niet langzaam kunt tellen, tel dan tot 
vijfentwintig.” En we deden het opnieuw. Ik geloof dat 

we het wel veertig keer deden en dat ik op het laatst 
tot vijftig telde. En ik snapte niet waarom. Ik was 
geërgerd. Maar toen bij de première (in Grauman’s 
Chinese Theatre) dit moment was gekomen en ik 
pauzeerde en toen zei “Wacht op mij”, kwam er 
groot applaus van het publiek. Sternberg wist dat 
ze hierop hadden gewacht - en hij liet ze wachten 
en ze waren er dol op.’

Marlene Dietrich heeft zelf ook een 
autobiografie geschreven (1987, in 1993 vertaald 
door Roel Zuidema). Daarover heb ik destijds een 
korte recensie geschreven voor het Nederlands 
Bibliotheek en Lectuur Centrum (NBLC), de 
aanschafcentrale voor bibliotheekboeken. Die 
citeer ik hier: ‘Door de diva (1901-1992) zélf 
opgeschreven, aanvankelijk in 1984. Haar jeugd, 
tot haar rol in Der blaue Engel, wordt relatief 
uitvoerig beschreven. Daarna is elke chronologie 
zoek. [...] Het is een merkwaardige mengeling 
van bescheidenheid en zelfbewustzijn. Voor haar 
waren discipline, plicht en vriendentrouw de alles 
overheersende waarden. Ook was ze voortdurend 
op zoek naar liefde, zekerheid, een vaderfiguur 
(zoals Von Sternberg, Hemingway en Bacharach). 
[...] Zeventig jaar showbusiness - met tot slot 
eenzaamheid, een beetje bitterheid ook. Een 
intrigerend boek, waar meer niet in staat dan wel. 
Zo hoort dat, bij een diva!’
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  —Peter Cuijpers

Wie meer wil weten verwijs ik naar de kolossale 
biografie door haar liefhebbende dochter Maria Riva 
(1992, vertaald door Mariëlla Snel en Cobi de Groot), met 
fantastische foto’s, en nog weer een andere, door Donald 
Spoto (1992, vertaald door Parma van Loon). Over haar 
gehele lange leven bezien werkte ze maar kort samen 
met Josef von Sternberg. Ik herinner aan latere films, 
zoals Destry rides again (1939, George Marshall) met 
James Stewart, A foreign affair (1948, Billy Wilder) met 
John Lund en Jean Arthur, en Witness for the prosecution 

(1957, Billy Wilder) met Tyrone Power. Marlene Dietrich was een persoonlijkheid, van 
wie het Von Sternberg van meet af aan duidelijk had kunnen zijn dat hij haar nooit voor 
zichzelf alléén kon houden.

In haar eigen woorden schreef ze (p. 72): ‘Ik geloof, dat ik altijd geluk heb gehad. Von 
Sternberg nam iedereen op sleeptouw met wie hij werkte. Ik was te jong en te dom 
om dat in te zien. Maar ik bewonderde hem en was, als vlijtige leerlinge van de Max 
Reinhardt-school, leergierig genoeg om hem te willen volgen. Deze onderdanigheid, deze 
erkenning van zijn vakbekwaamheid en autoriteit, ben ik mijn hele filmcarrière nooit 
meer kwijtgeraakt.’

Duidelijke taal, een goede afsluiting van deze episode.

Destry rides again
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Bob Hope:
Er zal altijd een 
Engeland zijn, 
zelfs als het in 
Hollywood ligt.

Chevalier met Audrey Hepburg

Woody Allen over Drew Barrymore  (die voor 
Everyone says I love you nagezongen werd):  
Zij zingt zo slecht dat zelfs dove mensen weigeren te 
kijken naar haar lippen die bewegen.

Woody Allen regisseert Drew Barrymore en  Edward Norton

Julie Waters: 
Accenten? Ik 
kan Iers, Welsh, 
Manchesters, 
Liverpools, 
Birminghams, 
cockney en een 
lesbische joodse 
New Yorkse doen.

Producer Arthur Freed: 
Voor Brigadoon reisden we 

in de lengte en de breedte 
door Schotland op zoek 
naar de goede locaties.

Maar niets leek op 
Schotland, dus bouwden  

we de Highlands  in de 
studio.

Victor Mature:
Ik ben geen acteur. Ik heb vierenzestig 
films om dat te bewijzen.

Met Hedy Lamarr in Samson and Delilah

Humphrey Bogart:
Ik deed niets in 
Casablanca wat ik 
niet in twintig vorige 
films had gedaan, 
maar opeens ontdekte 
men dat ik sexy was. 
Elke keer als Ingrid 
Bergman naar een 
man kijkt, heeft die 
sexappeal.Bogart met Ingrid Bergman in Casablanca

Kubrick regisseert Spartacas. Douglas rechts

Kirk Douglas (over 
Stanley Kubrick die 
Spartacus voor hem 
regisseerde): Hij 
wordt nog wel eens 
een goede regisseur, 
maar dan moet hij 
eerst eens flink op
zijn bek gaan; hij
moet leren compro-
missen te sluiten

Mistinguette:
Maurice Chevalier bracht 
een liedje alsof hij in zichzelf 
voor z’n eigen plezier zat te 
neuriën. Met een ritme en 
zekerheid  waar ik ademloos 
van werd.
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Raymond Chandler:
Humphrey Bogart kan stoer zijn zonder pistool. 
Hij hoeft alleen maar binnen te lopen om een 
scène te domineren.

Frank Elroy tegen Jack 
Nicholson:
 Jack, waarom draag je 
toch altijd een zonnebril?
Jack: Zonder zonnebril 
ben ik dik en vijftig. Met 
een zonnebril ben ik Jack 
Nicholson!

Tahlullah Bankhead::
Ik ben alleen maar naar Hollywood 
gekomen om die heerlijke Gary 
Cooper te neuken.

Cooper en Bankhead in Devil and the Deep

Charles Chaplin:
Ik ben bekend in delen van de wereld, 
waar ze nog nooit van Jezus Christus 
hebben gehoord.

Frak Capra:
De aantrekkingskracht van James
Stewart was dat hij zo ongewoon
gewoon was.

David O’Selznick (producer van 
Gone with the wind, tegen Katherine 
Hepburn):
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat 
Clark Gable [als Rhet Butler] tien jaar 
achter je rokken aanjaagt [als ze Scarlett 
O’Hara zou vertolken].

Rex Reed (over Barbra 
Streisand:
Haar te kennen wil nog 
niet zeggen dat je van haar 
moet houden.

Sharon Stone:
Sinds ik 
beroemd ben 
kan ik een 
betere klasse 
mannen 
pijnigen.

Elizabeth Taylor:I
Richard Burton is de Frank Sinatra van 
ShakespeareSunnyside

The taming of the shrew

Billy Wilder:
Ik ben de enige regisseur die twee 

films met Marilyn Monroe heeft 
gemaakt. Vergeet de Oscars, ik 

verdien de Purple Heart
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Hij zat bij de marine en 
gebruikte die ervaring voor 
zijn roman The Caine Mutiny 
die in 1954 een film werd 
met Humphrey Bogart als de 
doorgedraaide gezagvoerder. 
Het boek kreeg een Pulitzer-
prijs. Zijn  verhaal uit 1949, Slattery’s Hurricane, 
werd ook een film,  met Richard Widmark. Nog 
wat verhalen en boeken werden verfilmd. In 
de jaren tachtig zou hij nog opvallen met twee 

Teahouse of the August Moon.  Ze stond hier 
tegenover Marlon Brando (als Japanner) en Glenn 
Ford. Over Ford en Brando zei ze: “Ze zijn heel 
verschillend. Glenn Ford is stil en teder;  Marlon 
Brando is als een kleine jongen, maar als hij op 
de set komt  straalt hij, maakt altijd grappen. Ik 
heb hem goed geobserveerd, hij heeft een delicate 
kant.”  Het bleef bij deze ene Hollywood-film. Ze 
zou in Japans films maken tot in 1976, daarna 
werkte ze nog voor de tv. In 2017 kreeg ze een 
Life Time Achievement  Award. Ze stierf aan een 
hartaanval.

Ze was een revue danseres 
voordat ze actrice werd. 
Akira Kurosawa  gaf haar 
de rol in Rashomon  (1950) 
van de vrouw die door 
een bandiet (Toshiro Mi-
fune)  in het bos aangerand 
wordt. Ze wordt een van 

de vertelsters ( van de vier) die haar versie van de 
gebeurtenissen  vertelt. Deze ongewone film was 
een kennismaking van de westerse wereld met 
Kurosawa en de Japanse film. Rashomon kreeg 
een Gouden Leeuw in Venetië in 1951 en een 
ere Oscar in 1952. Haar volgende film in 1953 
was bij weer een grote regisseur, Kenji Mizogu-
chi, in Ugetsu. 
Een romantisch 
fantasiedrama. 
Na nog wat 
films werd ze 
uitgenodigd in 
1956 voor The 

IN MEMORIAM
Tim Conway 
U Rhomas Daniel Conwat,  Willoughby, Ohio 15-
12-1933 ? 14-5-2019, LA

Machiko Kyo 
U Yano Motoko,Osaka, Japan, 25-3-1924  
? 12-3-2019,Tokyo)

Herman Wouk 
U NYC 27-5-1915 ? 27-3-2019, Palm Springs

Komiek die bij de radio begon 
en komische sketches schreef 
en speelde  tussen de ochtend 
films door bij CBS. Hij werd 
een regelmatige medewerker 
in de Steve Allen Show in 1956 

en daarna werd hij zeer bekend door zijn rol 
van matroos Charles Parker in McHale’s Navy in 
1962, een film en een tv-serie. Andere tv-series en 
shows waren minder succesvol tot hij in 1967 een 
vaste medewerker werd  bij The Carol Burnett 
Show waar hij zijn komische talenten optimaal 
kon benutten. Hij deed ook een paar films met 
Don Knotts (The Apple Dumpling gang, The 
prize fighter en Private Eyes)  die zeer succesvol 
waren. Maar 
hij stond 
voornamelijk 
bekend als 
een groot 
tv-komiek.

Tim Conway in The Carol Burnett Show

Machiko Kyo en Toshiro Mifune in Rashomon
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Peggy groeide op in Atlanta war 
ze haar atletische vaardigheden 
onwikkelde  die later van pas 
kwamen bij de westerns waarin 
ze speelde. Ze ging in LA naar  
een toneelopleiding en kwam 
voornamelijk  in B-films, speci-

aal kleine westerns terecht. Maar ze debuteerde 
in 1937 in een grote film Wells Fargo,  waarin Joel 
McRea de hoofdrol had. Maar in de B-westerns 
speelde ze met de bekende sterren Bill Elliott, Al-
lan Lane, Sunset Carson en Roy Rogers. Een an-

The Taming of the 
Shrew  van een vi-
suele schoonheid 
die kenmerkend 
voor hem was.
Een jaar later 
maakte hij een 
opvallende Romeo 
en Julia met een 

jonge acteur en actrice in de titelrollen: Leonard 
Whiting en Olivia Hussey. Hij moest-gezien de 
jonge leeftijd van Olivia Hussey  (17) speciale 
toestemming krijgen om haar naakt te laten zien. 
Ze mocht echter niet naar de première omdat ze 
onder de achttien was.
Zeffirelli zou vijfentwintig films maken en veel 
tv-producties. Alleen de Hamlet met Mel Gibson 
(die niet om aan te zien was) was geen succes.  
Het type films dat Zeffirelli maakte raakte de laat-
ste jaren uit de mode.
Hij was roomser dan de paus en zeer ontstemd 
over de film die Martin Scorsese maakte over de 
getrouwde Christus The last temptation of Christ 
en nog meer over het feit dat het Vaticaan geen 
van zijn films benoemde tot de meest belangrijke 

dere western-“ster” 
was Donald “Red“-
Barry met wie ze 
van 1940-1944 ge-
trouwd was. Haar 
tweede man was 
Buck Young , ook 
een acteur, die 
vooral veel werk op tv had. Ze kregen twee kinde-
ren en  het huwelijk duurde tot zijn dood in 2000. 
Ook na de hoogtijdagen van de B-films waar ze 
hoofdrollen had, bleef ze een graag geziene bij-
rolspeler in tv-series. Ze was een trouwe gast op 
westernfestivals war ze foto’s met handtekenin-
gen  uitdeelde aan de trouw fans van weleer.

Peggy Stewart 
U Peggy O’Rourke, Pal, Beach 5-6-1923 ? 29-5 
-2019, LA

Peggy Stewart (links) met Roy Rogers en Dale Evans

grote tv-series over de oorlog: Winds of War en 
het vervolg War and Remembrance. Tot op hoge 
leeftijd bleef hij artikelen publiceren.

Franco Zeffirelli 
U Florence, 12-2-1923 ? 15-6-2019, Rome

Regisseur van toneelstukken 
en opera’s en op film Bijbelse 
drama’s, Shakespeare-stukken 
en ook opera’s . Zijn eerste 
belangrijke film met Richard 
Burton en Elizabeth Taylor was 

Burton en Taylor in The taming of the shrew
Humphrey Bogart in 
The Caine Mutiny

IN MEMORIAM
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New Yorkse ac-
trice die vanaf 
1954 bijrollen 
had, maar pas in 
1969 opviel met 
de rol van hete 
dame die Jon 
Voight meeneemt 
naar haar appar-
tement  in Mid-

night Cowboy. In plaats van dat Voight geld krijgt 
pingelt ze geld van hem af. De zes minuten rol 
leverde haar een Oscar nominatie op en bekend-
heid. Dat ze in werkelijkheid ook een ruige dame 
was bleek wel in  1973 toen een theater criticus 
haar een slechte recensie gaf en zij hem betaald 
zette door hem in een New Yorks restaurant een 

bord met steak tartaar en aardappelsalade over 
zijn hoofd te gooien. Ze was een echte societyda-
me in New York die vooral na de dood van Andy 
Warhol zich op alle party’s en galerie-openingen 
vertoonde. Ze zou nog een keer stralen in een 
mooie rol tegenover Joe Dallesandro in de Andy 
Warhol productie Heat  die over Hollywood 
ging. Ze had een zeer vrijmoedige scene met Joe. 
Ze zou nog veel films maken, maar ze had nooit 
meer van die spannende rollen als in Midnight 
Cowboy en Heat. Ze was drie keer getrouwd  en 
had als filosofie: “Ik heb niet alle antwoorden. 
Mijn leven is een mysterie voor mij en ik heb nog 
niet mijn gehele historie volbracht. Ik verlaat deze 
planeet niet voordat  ik een Oscar krijg.” 
Jammer voor haar kreeg ze hem nooit.

films van de geschiedenis, terwijl de marxist Pier 
Paolo Pasolini wel een bekroning kreeg (en te-
recht) voor Het Evangelie van Mattheus.

Silvia Miles 
U NYC, 9-9-1924 ? 12-6-2019, NYC

Peter Whitehead 
U Liverpool, 8-1-37 ? 10-6-2019, Londen

Regisseur en cameraman 
die de swinging sixties in 
Londen uitvoerig  docu-
menteerde. In 1968 kwam 
hij naar Amsterdam om in 
een besloten voorstelling 
in Kriterion zijn twee be-

kendste films te vertonen: Tonight let’s all make 
love in Londonen Charlie is my darling, de eerste 
documentaire over de Rolling Stones. in 1967. Hij 
maakte ook muziek video’s met de Rolling Sto-
nes en met Pink Flloyd. In 1969 besloot hij geen 
films meer te maken en reisde hij af naar de Ma-
rokkaanse woestijn om daar te leven. Hij schreef 
later boeken en maakte toch nog een paar films, 
waaronder Daddy  
met artieste Niki 
de Saint Phalle. De 
film is een soort 
nachtmerrie opge-
nomen in een kas-
teel in Frankrijk.

John Voight en Sylvia 
Miles in Midnight 
Cowboy.

IN MEMORIAM

Daddy
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WORDT VERWACHT
in Film Fun #67

Ernest Borgnine


