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Charles Chaplin had in de zomer van 19 25  tijdens een 
bezoek aan New York een kortstondige verhouding 
met de toen nog onbekende, 18-jarige showgirl Louise 
Brooks. De roddelpers smulde. Chaplin heeft nooit ge-
reageerd op verhaaltjes als het hier nevenstaande.  
Maar jaren later zei hij tegen de componist David Dia-
mond dat Louise Brooks borsten had ‘like little pears’.
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We boffen dat Playboy-miljonair Hugh Hefner in de 
herfst van zijn leven een bak geld beschikbaar stelde 
voor restauratie van ‘Die Büchse der Pandora’. En al 
lijkt er weinig verschil te zijn met de versies die we 
kennen van oudere dvd’s, het betekent het behoud voor 
de komende decennia van de—waarschijnlijk—meest 
complete versie van deze Duitse klassieker met Louise 
Brooks als stralende ster in de erotisch geladen rol 
van Lulu. De nieuwe versie is in Amerika op diverse 
festivals vertoond en kreeg vorig jaar een roulement in 
filmtheaters in de U.K. (trailer)

LOUISE
OKSBRO

Wordt Louise Brooks voor de tweede keer herontdekt? De eerste keer was 
in de later jaren vijftig toen Lotte Eisner en Henri Langlois van de Parijse 
cinematheek Louise Brooks naar Frankrijk haalden voor een ‘hommage’ 
en de vertoning van de twee films die ze in 1929 onder regie van G.W. 
Pabst in Duitsland had gemaakt: Die Büchse der Pandora en Tagebuch 
einer Verlorene. Eerder had de flamboyante Langlos, bij de opening van 
de expositie ‘60 ans du Cinéma’ verklaard: “Er is geen Garbo, er is geen 
Dietrich. Er is alleen Louise Brooks!” Een boude bewering, maar hij kreeg 
weerklank: hier en daar begon Louises ikonische kapsel in het straat-
beeld en in tijdschriften te verschijnen: het pagekopje, haar ‘black helmet’. 
    Tegenwoordig lijkt iedereen het erover eens te zijn dat Brooks een fe-
nomeen zonder gelijke is in de geschiedenis van de film. Zodra ze op het 
scherm verschijnt, verdwijnt als sneeuw voor de zon de ongerijmdheid die 
je als moderne toeschouwer van een ‘stomme’ film altijd ondergaat. Dan sta  
je oog in oog met een schijnbaar tijdloos en onwaarschijnlijk aantrekkelijk  
wezen met een onbevangen, rechtstreekse blik in de grote, donkere ogen. 
Maar negentig jaar geleden, in de laatste jaren van de Weimar-republiek, 
waardeerde de officiële filmkriek de onzelfbewuste natuurlijkheid van deze 
acrice niet: “Ze acteert niet. Ze lijdt niet. Ze doet niks.” Brooks zelf: “When I 
acted, I hadn’t the slightest idea of what I was doing. I was simply playing my-
self, which is the hardest thing in the world to do – if you know that it’s hard. 
I didn’t, so it seemed easy. I had nothing to unlearn.”

door
Bram Reijnhoudt

https://www.youtube.com/watch?v=P4EzcJPqAGg
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DE NEDERLANDSE première van Brooks’ 
eerste Europese film, Die Büchse der Pan-
dora, gebeurde op 14 september 1983, 

meer dan een halve eeuw te laat. De film was in 
1930 door de kersverse Centrale Filmkeuring 
verboden voor openbare vertoning wegens ‘een 
aaneenschakeling van verkeerde verhoudingen, 
moord, vals dubbelspel, chantage, braspartijen, 
dronkenschap en perversiteit (…) de hele sfeer die 
deze film ademt, is zodanig zwoel en gemeen dat 
ook met coupures deze film niet van inferieure 
scènes is te zuiveren.’ De doos van Pandora is geba-
seerd op twee samenhangende toneelstukken, ook 
wel ‘de Lulu-cyclus’ genoemd, van de roemruchte 
Duitse auteur Frank Wedekind. Lulu, een begeer-
lijke jonge vrouw met vrije seksuele opvattingen, 
trekt mannen aan als motten rond een kaarsvlam 
tot ze er letterlijk dood bij neervallen. Uiteinde-
lijk wordt Lulu zelf geslachtofferd. Als ze, gevlucht 
naar Londen daar uit armoede gaat tippelen, heeft 
ze een onmoeting met Jack the Ripper.
Nederland was niet het enige land waar de film 

In de Griekse myhologie werd de 
eerste vrouw op aarde door de goden 
toegerust met veel moois, maar 
ook met een doos die alle denkbare 
kwaad bevatte en die zij vooral 
dicht moest laten. Onbezonnen en 
lichtvaardig opende zij de doos toch 
en veroorzaakte daarmee niets dan 
ellende in de wereld.

van G.W. Pabst werd verboden. Elders werd de 
schaar erin gezet, zoals in Amerika waar bij om-
mige vertoningen een derde van de film verdween. 
Bovendien werd daar het einde zodanig veranderd 
dat Lulu niet werd vermoord, maar zich aanmelde 
voor het Leger des Heils! In Frankrijk vond men 
het niet in orde dat Lulu werd begeerd zowel door 
de vader als de zoon. De zoon werd doormiddel 
van een tussentitel tot secretaris van de vader ge-
bombardeerd, wat ongewild een homoseksuele 
relatie suggereerde waar vaderliefde zou worden 
verwacht.
Wie de film nu gaat zien, zal verbaasd zijn hoe be-
scheiden de ‘verkeerde verhoudingen en ‘perver-
siteit’worden gepresenteerd. De seksualiteiten het 
geweld worden bedekt in beeld gebracht. We zijn 
tegenwoordig wel wat anders gewend. 

Ik zag de film in de herfst van 1983 op een soort 
persvoorstelling in ‘De IJsbreker’, een zaaltje aan de 
Weesperzijde in Amsterdam. Het moet een smal-
filmkopie op 16mm zijn geweest, die evenals Das 
Tagebuch einer Verlorenen was geïmporteerd door 
het feministisch filmcollectief ‘Cinemien’. Beide 
films waren in Frankrijk aan de hand van het toen 

Die Büchse der Pandora werd in Nederlands-Indië wel togelaten, zij het alleen voor 
17 jaar en ouder. Wekenlang voordat de film op 1 januari 1930 in première ging in 
de bioscoop Kranggan in Soerabaja werd een advertentiecampagne gevoerd in de 
Indische Courant, waarvan hier twee voorbeelden. Over Schigolch werd niet gemeld 
dat deze figuur haar vroegere pooier was (en die zij in de film, als hij wordt aange-
troffen bij haar bruidsbad, verontschuldigend ‘mijn vader’ noemt).
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beschikbare materiaal gereconstrueerd tot min of 
meer volledige versies door Françoise Gaborit en 
haar dochter  Catherine Gaborit.  Natuurlijk was 
de vrouwenbeweging geïnteresseerd in Louise 
Brooks. Over haar leven was nog niet zo heel veel 
bekend, maar het stond als een paal boven water 
dat ze een onafhankelijke en voor de duivel niet 
bange vrouw was (die ook Hollywood nog haatte).

Ik was onder de indruk van de verschijning van 
Louise Brooks in de film, die anders dan in eer-
dere verfilmingen van Wedekind, geen gevaarlij-
ke mannenverslindster was, maar een innemend 
jong meisje met een stralende glimlach, blakend 
van onschuld. De rampen voltrokken zich, zo leek 
het, ongewild en buiten haar om.

De Europese films van Brooks zouden in septem-

ber 1986 op televisie door de VPRO worden ver-
toond en ik werd gevraagd erover te schrijven.
Het is haast niet te geloven dat midden jaren tach-
tig nog stomme zwart-wit films (met bijgevoegde 
muziek) op televisie en in filmhuizen werden ge-
draaid. Er kon blijkbaar toch nog een publiek bij 
elkaar worden geschraap, want het gebeurde met 
regelmaat.
Ik kreeg de films opnieuw te zien, in welke vorm 
weet ik niet meer. Het kan VHS-tape zijn ge-
weest. een medium dat toen nog in opkomst en 
duur was. In elk geval was ik maar matig tevreden 
met de visuele kwaliteit van het gebodene, op z’n 
zachtst gezegd. Het is trouwens opmerkelijk dat er 
toen nog zalen vol publiek waren voor groezelige 
tweedehands kopieën, terwijl nu fantastich mooie 
beelden bekeken worden door eenzame cinefielen 
in tot thuisbioscopen verbouwde slaapkamers. 

Hoe dan ook, mijn  artikel verscheen in VPRO Ci-
nema, een bijvoegsel van het filmtijdschrift Skoop. 
Het is de vraag of de VPRO blij was met  wat ik 
schreef, want ik hield me vooral bezig met de vraag 
of de stomme film nog wel begrijpelijk was in de 
moderne tijd.
Het stuk verschijnt hieronder in ietwat verkorte en 
waar per se nodig geactualiseerde vorm, geïllus-
treerd door framevergrotingen afkomstig van ge-
restaureerde digitale versies op dvd.  

Twee orspronkelijke Duitse affiches uit 1929, gevolgd door Franse affiches uit de jaren 1930, ontworpen door Françoise Gaborit die ook de films had gereconstrueerd.
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De vraag is (zo schreef ik) of de stomme film zich 
nog wel verstaanbaar weet te maken. Er zijn nogal 
wat belemmerende factoren. Bij de klassieke films 
die de Duitse regisseur G.W. Pabst maakte met 
Louise Brooks lijkt het wel of ze allemaal samen-
werken om het de kijker zo lastig mogelijk te ma-
ken. Die Büchse der Pandora bijvoorbeeld begint 
met opnamen van een zo op het oog gedistingeer-
de oudere heer die in de hal van een woning ondui-
delijke manipulaties verricht. Hij krijgt een borrel 
aangeboden van Lulu (Louise Brooks), doet open 

aan een bedelaar die een oude bekende van Lulu 
blijkt te zijn, raapt wat geld bijeen dat blijkbaar op 
de grond is gevallen bij het onstuimig weerzien 
tussen die twee en vertrekt tenslotte besmuikt la-
chend door de voordeur, nadat hij een pet heeft 
opgezet. Bij de pet begint het vermoeden post te 
vatten dat de man een soort huisknecht is, maar je 
houdt je twijfels. De implicaties van de scène wor-
den pas duidelijk als je later ergens leest dat het 
hier een meteropnemer betrof, voor gas en licht.

De openingsscène van Die Büchse der Pandora. 
BOVEN: het eerste beeld van de film toont de beambte 
die de meter opneemt.. De meter zelf  is hier wel goed 
zichtbaar. Daarnaast de eerste verschijning van Louise 
Brooks. Ze stapt de hal binnen met een fles drank  een 
stralende glimlach en een geopende beurs, ze schenkt 
een glas in voor de guitig reagerende meteropnemer. 
ONDER: Dan gaat de bel. Als de meterman zo vriendelijk 
is de deur te opnenen,  denkt hij oog in oog te staan 
met een bedelaar, maar  LuLu kan haar ogen haast 
niet geloven: het is haar vroegere, nu berooide pooier 
Schygolch. Ze rent op hem af en trekt hem lachend de 
zitkamer binnen (de meteropnemer gaat af met een 
besmuikt lachje af).

https://www.youtube.com/watch?v=QGHZczuu2Sc
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Voor het verdere begrip van de film is het misver-
staan van het teken ‘pet’ geen ramp, maar de ver-
warring wordt groter als ‘flauwvallen’ moet wor-
den geduid. In Tagebuch einer Verlorenen doet dit 
verschijnsel zich ettelijke keren voor, onder andere 
bij het rendezvous tussen de minderjarige apothe-
kersdochter Thymiane (Louise Brooks) en Meinert 
(Fritz Rasp), de gluiperige apothekersassistent die 
pornofoto’s in zijn lessenaar bewaart. In de mees-

te inhoudsbeschrijvingen valt te lezen dat Thymiane door 
Meinert wordt verleid, of zelfs dat ‘haar willoze lichaam 
wordt verkracht’. Dat Thymiane willoos is, kan worden af-
geleid uit een plotselinge verslapping van haar ledematen 
als ze in Meinerts armen ligt. Maar hebben we hier niet te 
maken met een theatraal overblijfsel van een negentien-
de-eeuws geval van flauwvallen, dat wil zeggen van een 
schielijke en schuldeloze overgave in een overweldigende 
situatie? Zou Pabst niet op zijn minst het dubbelzinni-

ge van de situatie tot uiting hebben willen 
brengen? Bovendien, Thymianes lippen be-
wegen zich haast onmerkbaar. Misschien 
konden de bioscoopbezoekers van toen, 
die een zekere vaardigheid in het liplezen  
hadden  ontwikkeld,  het  gefluisterde ‘Küss 
mich’ of desnoods ‘Kiss me’ aflezen. Een 
tussentitel is er niet. In elk geval heeft Lou-
ise Brooks zelf in de veronderstelling ge-
leefd dat zij in deze scène het initiatief had. 
In haar memoires schrijft ze over Pabst: “... 
hij ontwierp de verleidingsscène in Diary 
of a lost girl als een ballet, met mij (Thy-
miane) als de verleidster, en regisseerde 
ze als een reeks subtiele, bijna woordeloze 
manoeuvres tussen een ‘onschuldig’ jong 
meisje en een behoedzame geilaard.”
Een tussentitel, wat eerder in de film, wijst 
in dezelfde richting. Er staat: ‘De frisheid 
en natuurlijkheid van Thymiane brengen 
de apothekersassistent in verwarring.’ En 
hem niet alleen. Wie ook in verwarring 
raakte was de vertaalster van de gerecon-
strueerde versie van de film die met Franse 
tussentitels in de filmhuizen circuleerde. 
Zij vertaalde ‘fraicheur’ en ‘candeur’ met 
‘reinheid’ en ‘onschuld’, en dan nog zonder 
de aanhalingstekens die Louise Brooks in 

Tagebuch einer Verlorenen.  De verleidingsscène. In de spiegel ziet Thymiane de apothersassistent achter haar, zij bezwijjmt in zijn aemen. Hij draagt haar naar zijn bed/

Bordeelscène uit Tagebuch. De madame heeft een partner gekozen voor Thymiane, die in zijn armen bezwijmt, terwijl hij haar naar de kamer met het bed loodst (zie volgende pagina}

Tagebuch einer Verlorenen

https://www.youtube.com/watch?v=ati4F2dOZ8E
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het bovenvermelde citaat wel aanbracht.
In de magisch-realistische bordeelscène doet zich 
opnieuw een geval van flauwvallen voor, dat zich 
nog gemakkelijker laat indelen bij verleidingstac-
tieken van een soort dat nu weinig opgeld meer 
doet. In de armen van haar danspartner laat Thy-
miane zich in kennelijke staat van bezwijming 
wegvoeren naar het ontuchtige bed. Door een 
onzichtbare hand wordt de deur van het kamer-
tje geopend voor het naderende danspaar, dat zich 
schuifelend voortbeweegt naar de staande sche-
merlamp. Daar eindigt de scène als de man met de 
ene hand het licht uitdoet, terwijl hij met de an-
dere Thymiane, nog steeds slap als een vaatdoek, 
overeind houdt. 

Naast veranderde zeden en gewoonten, hiaten in 
de lijn van het verhaal, weggevallen tussentitels en 
slordigheden in de montage is er nog een belang-
rijke oorzaak voor het misverstaan van stomme 
films, namelijk de desintegratie van het vertoonde 
filmmateriaal zelf. Om terug te keren tot ons eer-
ste voorbeeld: op zichzelf is de man van het gas-

en-licht nog wel thuis te brengen, maar het zou 
helpen als de meter duidelijk zichtbaar was. Het 
apparaat was echter ten onder gegaan in de groe-
zeligheid van het filmbeeld. Ook is nauwelijks vast 
te stellen dat Lulu de meteropnemer betaalt, om-
dat deze handeling zich afspeelt aan de onderkant 
van het oorspronkelijke beeld die bij het reprodu-
ceren afgekaderd
Tenslotte is er het probleem van de muzikale be-
geleiding. Niets is zo vervelend als een pianist die 
alle bewegingen of vermeende geluiden muzikaal 
nabootst (het zogenaamde mickey-mousing), 
maar sommige effecten moeten nu eenmaal ter-
wille van de duidelijkheid worden onderstreept. 
Bijvoorbeeld het rinkelen van de deurbel of, in Die 
Büchse der Pandora, het afgaan van een schot. Dat 
gebeurt tijdens een worsteling tussen Lulu en Dr. 
Schön (Fritz Kortner) die in de huwelijksnacht zijn 
bruid tot zelfmoord wil dwingen, maar per onge-
luk zelf de kogel krijgt. De pianist markeert het 
schot onvoldoende, de opkringelende rook van de 
revolver gaat grotendeels in de zwarting verloren. 
(zie pagina 10) Wat blijft er over van een hoog-
geroemde, klassieke scène uit de filmgeschiede-
nis, behalve een minderwaardigheidsgevoel bij 
de filmstudent die meer op zijn handboeken ver-
trouwt dan op zijn eigen ogen?
Wat overblijft is Louise Brooks.

BOVEN: omslag van het programmaboekje voor  Die Büchse der Pandora (Lulu) uit 
1929.Brooks draagt het kostuum dat ze aan heeft in het revuefragment van de 
film. ONDER: close-up uit het revuefragment. Cameraman was Günther Krampf. Hij 
werkte ook voor Nosferatu en Orlac’s Hände.
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DE ONTDEKKING VAN LULU
Vele aspirant Lulu’s waren op komen draven en af-
gekeurd, voordat Pabst op een idee kwam toen hij 
ergens in Berlijn een film met Brooks zag, volgens 
sommige bronnen A girl in every port, een van de 
laatste zwijgende films van Howard Hawks. Loui-
se Brooks speelde daarin een circusartieste. Pabst 
stuurde een telegram naar haar studio Paramount, 
maar kreeg aanvankelijk nul op het rekest. Hij 
stond op het punt om het revuesterretje Marlene 
Dietrich te engageren (dit was natuurlijk vóór Der 
Blaue Engel), die hij eigenlijk te oud en te ‘erva-
ren’ vond, toen er bericht kwam uit Hollywood dat 
Louise Brooks alsnog beschikbaar was. Zij had een 
nieuw contract met Paramount geweigerd, omdat 
haar salaris beneden de verwachtingen bleef.

In haar memoires, uitgegeven onder de titel Lulu 
in Hollywood (Alfred A. Knopf, New York, 1983), 
heeft Louise Brooks verhelderend over haar ar-
beid met Pabst geschreven. Zij was 22 jaar oud en 
beschouwde zichzelf niet als een groot actrice. De 
intellectueel en amateur-psycholoog Georg Wil-
helm Pabst was van middelbare leeftijd en bezig 
aan zijn achtste film, na een eerdere carrière bij 
het toneel. Met geroutineerde spelers als Fritz 
Kortner sprak hij de taal van het toneel, maar voor 
anderen, en zeker voor Louise Brooks, gebruikte 
hij liever een meer psychologische aanpak
Brooks: “Anders dan de meeste regisseurs hield 
Pabst er geen catalogus van personages op na, 
met emotionele reacties uit voorraad leverbaar. 
D.W. Griffith verlangde gegiechel van alle sexueel 
opgewonden maagden. Als Pabst ooit een scène 
opnam met een giechelende maagd deed hij dat 
omdat ze gekieteld werd. Het was de prikkel waar 
het bij hem om draaide. Als hij die goed had, zou 
de emotionele reactie zijn als het leven zelf — dik-
wijls vreemd en onbevredigend voor een publiek 
dat gewend was aan de geijkte toneelconventies.” 
De prikkels die Louise kreeg toegediend en die 
haar deden reageren ‘als het leven zelf ’ waren nog-
al uiteenlopend. De regisseur maakte gebruik van 
de gelegenheid: “Anticiperend op al mijn scènes in 
zijn films, probeerde hij mij in het werkelijke leven Louise Brooks in

A girl in every port ( (1928)

Twee stellen in Berlijn: Louise Brooks met haar toenma-
lige vriend die zij ‘de Eskimo’ noemde en regisseur Georg 
Wilhelm Pabst met zijn vrouw.
Louise had vele minnaars, wat zij zelf — eenmaal op 
rijpere leeftijd —in interviews, brieven en andere 
geschriften niet onder stoelen of banken stak. Onder 
de meer beroemde van die minnaars waren Chaplin en 
Greta Garbo, maar ook de twee mannen op deze foto 
behoorden in het rijtje. Echter, niet tijdens het werken 
aan de films in Berlijn. 
Louise Brooks verklaarde dat zij de Eskimo aanhield als 
gewone vriend om romantische complicaties met Pabst, 
die zij bewonderde,  te voorkomen. Toen de draaidagen 
erop zaten veranderde de situatie, maar met Pabst bleef 
het, net als bij Garbo, bij een one night stand.
Een bekende uitspraak van Louise Brooks: ’Liefde is 
een publiciteitstunt. En de liefde bedrijven is, na die 
eerste aparte vervoering, slechts een van de manieren 
om verveeld de tijd te verdrijven in afwachting van een 
telefoontje van de studio.’
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in soortgelijke situaties te manoeuvreren.” Zo was 
er een sombere blik van afkeuring in een van haar 
close-ups in Tagebuch een reactie op gekonkel 
achter de schermen van Pabst en Leni Riefenstahl 
die tijdens de opnamen de studio bezocht.
Bij de dood van Dr. Schön gaf Pabst zijn ster de in 
de meeste versies van de film niet terug te vinden 
tekst ‘Das Blut!’ via een tussentitel in de mond, ho-
pend op een bijbehorende mimiek van afschuw in 
plaats van het meer voor de hand liggende mede-
lijden of verdriet. De kleren die zij het liefste droeg 
liet hij door de modder halen om haar in de juiste 
stemming te brengen voor het fatale rendez-vous 
met Jack the Ripper.
Nooit kreeg zij een uiteenzetting van de betekenis 
van een scène voor het geheel van de film. Bij Die 
Büchse der Pandora had de actrice nog een vaag 
idee van de strekking, maar bij Tagebuch einer 
Verlorenen wist zij volgens eigen zeggen absoluut 
niet waar het over ging.
Voor Pandora kreeg zij hoogstens een aanwijzing 
als: “Morgen moet je voorbereid zijn op een gro-

De dood van Dr, Schön in Die Büchse der Pandora. 
Lulu krijgt een revolver opgedrongen van Schön. 
Hij wil dat ze zichzelf doodschiet om hem verdere 
schaamte te besparen, nadat hij op zijn trouwdag 
met Lulu, zijn zoon met haar in de slaapkamer 
heeft aangetroffen. Er ontstaat een korte worste-
ling. De trekker wordt (per ongeluk? door wie?) 
overgehaald met fataal gevolg voor Dr. Schön. Wat 
opkringelende rook naast en boven diens hoofd 
(3e beeld) is de enige aanduiding dat een schot is 
gevallen. Schön wendt zich nog tot Lulu, neemt 
haar hoofd tussen zijn handen, maar zakt aan haar 
voeten neer.De zoon komt binnen. Schön wenkt 
hem nog, maar sterft voor hij iets kan zeggen. Lu-
lu’s tussentitel ‘Das Blut’ ontbreekt in deze versie. 
Ze kijkt alleen maar toe.

te vechtpartij met Kortner.” 
Dat was de acteur die haar 
met het grootste plezier 
bont en blauw kneep (in de 
scène achter de schermen 
van de revue) omdat hij Lou-
ise haatte. Hij beschouwde 
haar als een belabberde ac-
trice, het lievelingetje van 
de regisseur. Pabst gebruikte 
dit soort animositeiten en 

Dr. Schön (Fritz Kortner) bezorgt Lulu blauwe plekken.
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moedigde die zelfs aan, vermoedde Louise Brooks.
Wat haar eigen verhouding met de meester betrof: “Ik geloof dat Pabst 
in de twee films die hij met mij maakte, zichzelf aan een onderzoek on-
derwierp naar zijn relaties met vrouwen, met als doel het overwinnen 
van elke hartstocht die zijn hartstocht voor werk in de weg stond. Hij 
liet zich niet meeslepen door sexuele liefde. Het was sexuele haat, die 
met een vlammende realiteit zijn hele leven doortrok.” 

PASSIVITEIT
Niet alleen Leni Riefenstahl, met wie Pabst had samengewerkt bij Die 
weisse Holle vom Pitz-Palu, ook de filmjournaliste Lotte Eisner bracht 
een bezoek aan de set van Tagebuch. Toen zij later haar indrukken neer-
schreef in L’Ecran démoniaque was dat het begin van een interessante 
en vermakelijke gedachtenwisseling over het al dan niet aanwezige ac-
teertalent van Louise Brooks. De verslaggeefster was geïntrigeerd door 
de jonge Amerikaanse, die tijdens de opnamen, volgens Eisner, “een ei-
genaardige mengeling van passiviteit en presence uitstraalde”. Zij sprak 
tijdens Eisners bezoek aan de set geen woord; ze las een Engelse ver-
taling van Schopenhauer. Lotte Eisner vermoedde dat het boek haar in 
handen was gegeven door een op publiciteit beluste regisseur. Zij wist 
toen nog niet dat Louise verzot was op lezen en boeken verslond, van 
Darwin tot Goethe. De journaliste schreef: “Is zij een groot actrice of 
slechts een verblindend wezen, wier schoonheid de toeschouwer in de 
verleiding brengt haar complexe eigenschappen toe te dichten die haar 
in wezen vreemd zijn?” 
Nadat zij tijdens de revival van de films de actrice in Parijs persoon-
lijk had leren kennen en ontdekte dat zelfs Proust op haar lijstje stond, 
wijzigde Eisner deze passage bij een herdruk van het boek. Er staat nu: 

https://www.youtube.com/watch?v=wA7Iv_iMRrw
https://www.youtube.com/watch?v=p976cc_i5w8
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maakte Louise Brooks in 1930 in Frankrijk haar 
laatste Europese film. De ontstaansgeschiedenis 
van Prix de beauté (Miss Europe) is complex. De 
eerste besprekingen zijn vermoedelijk al gevoerd 
in het voorjaar van 1928 toen Pabst met zijn ster 
in Frankrijk was, voorafgaand aan de opnamen 

voor Tagebuch. De actri-
ce meldt dat de regisseur 
zich ergerde aan haar 
lichtzinnig gedrag in Pa-
rijs. “Je zult ten onder 
gaan, net als Lulu, had 
hij gewaarschuwd”. Pabst 
wilde dat ze ernst zou 
maken met haar carrière 
en Duits zou leren, nu de 
geluidsfilm op doorbre-
ken stond.
Prix de beauté was op-
gezet als een stomme 
film, maar halverwege 
de voorbereidingen werd 
overgeschakeld op ge-
luid. Pabst zou het idee 
geleverd hebben voor dit 
scenario over de lotgeval-
len van een schoonheids-

koningin. René Clair zou regisseren. Maar het was 
uiteindelijk de Italiaan Augusto Genina die de re-
gie ging voeren over een film ‘naar een idee van 
René Clair’. Hij werd bijgestaan door Duitse ge-
luidstechnici, een Amerikaanse hoofdrolspeelster 
en een Engelsman voor de nasynchronisatie. In 
plaats van Louise Brooks horen we een zekere llé-

“Vandaag weten wij dat 
Louise Brooks niet alleen 
een verblindend schepsel 
is maar ook een verbazend 
goede actrice, begiftigd 
met een ongeëvenaarde 
intelligentie.” Weer jaren 
later gaf Louise Brooks in 
een interview te verstaan 
dat zij aan de eerste druk 
de voorkeur gaf: “Damn 
Lotte, als ik mijn grote 
mond had gehouden en 
haar niet geplaagd had 
met het idee dat ze mij 
in 1928 een domme gans 
vond, had zij in die in-
dringende alinea over mij 
de laatste, intuïtieve vraag 
misschien niet gewijzigd.” 
Het behoeft geen betoog 
dat Ado Kyrou haar de grootste tragedienne aller 
tijden vond en “de enige vrouw die in staat is, het 
geeft niet welke film te verheffen tot een meester-
werk.”

LICHTZINNIG 
In aansluiting op haar twee films in Duitsland 

Die Büchse der Pandora

https://www.youtube.com/watch?v=ycL_V_ltNto
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lène Regelly. Het verhaal over een kantoormeisje 
dat tegen de zin van haar jaloerse verloofde mee-
doet aan Miss-verkiezingen is matig interessant 
en de geluidsband ongenuanceerd, snerpend en 
soms opvallend asynchroon. Maar wat ondanks 
de technische tekortkomingen opvalt — nu, en 
toen nog meer, mogen we aannemen — is de in 
wezen natuurgetrouwe weergave van fragmen-
ten dagelijks leven: een dagje in het zwembad, 
het straatgedruis, de sleur op de werkplaats. De 
Miss-verkiezing in Spanje, met de applausmeter 
en het honderdkoppige publiek, maakt zelfs de in-
druk van een documentaire en is dat voor een deel 

waarschijnlijk ook. 
De overwegend vrolijke wereld van Prix de beau-
té leek geschapen voor een happy end. Dat heeft 
niet zo mogen zijn. Was het de invloed van Pabst? 
In de laatste minuten slaan sfeer en stijl van het 
verhaal in hun tegendeel om. Als een fantoom uit 
een zwijgende film verschijnt, op de rug gezien, in 
een donkere steeg de man die een eind aan de pret 
komt maken. Dit moet Jack the Ripper zijn, die 
zijn mes heeft ingeruild voor een pistool. In feite is 
het haar man die jaloers is op een filmproducent. 
De man sluipt de filmstudio binnen, waar Louise 
in een projectiezaaltje met de producent de rushes 

bekijkt van haar eerste film. Op het doek van de 
showroom zingt zij een chanson over jaloezie. Het 
schot klinkt dit keer luid en duidelijk.
Zo krijgt deze unieke en leerzame filmcyclus een 
treurig, maar mooi slot dat onbedoeld een cy-
nische kijk geeft op het innovatieproces in de 
droomfabriek van toen. Terwijl op de achtergrond 
het echte/onechte beeld van Louise Brook on-
verstoorbaar doorgaat met zingen, verstart op de 
voorgrond haar gezicht tot een masker. 

—Bram Reijnhoudt

Zij groeide op in een tamelijk  beschermd, provinci-
aal milieu in de Amerikaanse staat Kansas. Haar vader 
was in het  slaperige stadje Cherryvale als jurist ver-
bonden aan  een oliemaatschappij. Later begon hij in  
Wichita een eigen praktijk en hij eindigde zijn loopbaan als onderminister van 
justitie  van de staat Kansas. Louise’s moeder was  een vrouw met vele interes-
sen die niet teveel  tijd wilde besteden aan de opvoeding van  haar vijf kinderen 
(Louise was de tweede). Zij dacht dat de kids zichzelf wel zuden opvoeden, zelf   

was zij zeer in beslag genomen door pianospel en het le-
zen en voor  vrouwenclubs recenseren van boeken. Een 
gebeurtenis op haar negende jaar zou Louise haar hele 
leven bijblijven. ij werd gemolesteerd door een buurman 

(die zij soms Mr. Flowers em soms Mr Feathers noemde), die voor de schoolkinderen 
popcorn achterliet op de warande van zijn huis. “De meeste kinderen pakten gauw 
het snoep en liepen door maar ik klopte op zijn deur en vroeg om meer.”  Haar moe-
der berispte haar omdat zij de man  op het idee zou hebben gebracht. 

LOUISE BROOKS
1906-1985
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Toen  Louise op haar tiende jaar liet weten dat zij  dan-
seres wilde worden, stond haar moeder pal achter haar. 
Ze kreeg lessen thuis en  mocht vijf jaar later onder be-
geleiding van  een chaperone naar New York, om een 
cursus te volgen op de toen beroemde dansschool van 
Ted Shawn. en Ruth St Denis.  Na drie jaar New York was 
de ambitieuze  Louise haar chaperone en haar zuidelij-
ke  accent kwijt.
Ze kreeg een engagement als  danseres in het koor van 
George White’s Scandals. Enkele maanden later werd 
zij solo-danseres bij de Ziegfield Follies. Nog datzelfde  
jaar, in 1925, kreeg de achttienjarige Louise, die zich 
ontwikkeld had tot het toonbeeld van de Amerikaan-
se  ‘flapper girl’,  filmcontracten aangeboden van zowel 
MGM  als Paramount. Zij koos voor de laatste. 
Vanaf het begin haatte zij I lollywood. Zij  ergerde zich 

aan de opschepperij en cultuurbarbarij van de film-
mensen en aan de ondergeschikte positie die zij als 
‘starlet’ innam.  Later zou ze schrijven dat geen enkel 
beroep  zoveel op slavernij leek als de carrière van  een 
filmster.
Zij speelde kleine rollen in veertien films, onder andere 
naast W.C. Fields in  It’s the old army game, geregisseerd 
door  comedy-specialist Edward Sutherland, met  wie 
zij enkele jaren getrouwd is geweest.  In 1928, toen de 
geluidsfilm aanbrak, werd  het bij de grote studio’s de 
gewoonte om te  korten op de salarissen of de gebrui-
kelijke  salarisverhogingen achterwege te laten, omdat 
de acteurs en actrices hun waarde in het  nieuwe medi-
um nog niet hadden bewezen. Voor Louise Brooks was 
dat een no-no.  Ze nam in het kantoor van producent 
Schulberg op staande voet ontslag en wandelde de 

deur uit. Op het nippertje kreeg ze van een secretares-
se te horen dat er nog een telegram lag uit Berlijn, van 
een zekere Pabst, die haar een  hoofdrol wilde geven in 
een van zijn films.  De Duitse regisseur zou haar heb-
ben gezien in A girl  in every port van de toen nog on-
bekende Howard Hawks.  De werkloze actrice vertrok 
spoorslags naar  Duitsland, waar zij tot haar verbazing 
met meer egards werd behandeld dan in Hollywood.
Zij kreeg de rol van de. nymfomane  Lulu in een scena-
rio dat gebaseerd was op de  toneelstukken Die Büchse 
der Pandora (tevens ‘de titel van de film) en Erdgeist van 
Frank Wedekind.
Haar tweede film voor Pabst, Tagebuch einer Verlore-
nen, werd al net zo hard door censuur getroffen als de 
eerste, onder andere in Duitsland zelf, waar de verlei-
dingsscène tussen Brooks en Fritz Rasp ontoelaatbaar 

Jeugdjaren in Kansas In New York, dansgroep Denishawn o.l.v.  Ruth St Denis (met sleep). Louise Brooks in het middenkenbaar 
aan kapsel. De later beroemde Martha Grahame zittend tweede van links.

Als showgirl. In Rochester, tijdens een interview.



FILM FUN 71 November 201915

INHOUD

werd geacht in de oor-
spronkelijke vorm. 
Na Prix de beauté in 
Frankrijk kreeg ze in 
Hollywood opnieuw 
bonje met de studio’s. 
Zij weigerde mee te 
werken aan retakes 
voor The canary mur-
der case, die zij voor 
haar vertrek naar Eu-
ropa had gedraaid en 
die nu in allerijl met 
geluid moest worden 
uitgebracht. Zij wees 
ook  een rol in de Para-
mount-film Bad girl van 
de  hand, wat opnieuw de gramschap van de studio 
opwekte. Het valse gerucht begon de  ronde te doen 
dat Brooks niet alleen een lastig mens was, maar ook 
een stem had die voor de geluidsfilm niet deugde.
Vanaf die tijd kreeg zij louter kleine rollen te spelen in 
een zevental films, tussen 1930 en 1938.  Haar laatste 
film was Overland  stage raiders, een Republic-western 
met John  Wayne. Ze beschouwde het als een absolte 
vernedering en besloot te stoppen met acteren.

Louise Brooks was 32 toen zij haar carrière  bij de film 
opgaf. Later zou ze zeggen dat  het allemaal haar eigen 
schuld was, omdat  zij ‘een mislukking was als sociaal 
schepsel’ en zich niet kon schikken in schijnheiligheid  
en compromissen. Zij ging weer werken als danseres in 
nachtclubs, had een tijdje een dansschool en latr een 
baantje als  en als verkoopster in een  warenhuis. Korte 
tijd werkte zij zelfs als escort.

Bijna een kwart 
eeuw leefde zij in 
armoede in een ap-
partementje in New 
York. Tot ze midden 
jaren vijftig bezoek 
kreeg van James 
Card, pionier en 
filmcurator van het 
George Eastman 
Museum in Roches-
ter. Hij bood haar 
een woning aan in 
Rochester, waar ze 
alle films kon zien 
die ze wilde en, voor 
het eerst, ook Diary 

of a lost girl. James Card vertelde haar over de herleef-
de belangstelling voor haar films.  Sindsdien verscheen 
zij op revivals van haar  werk in Parijs en de Verenigde 
Staten en begon zij bijdragen te leveren aan filmtijd-
schriften. Schrijven werd haar nieuwe ambitie. Haar 
soms wat bitse essays werden  later, met enkele nieuwe 
hoofdstukken, gebundeld tot Lulu in Hollywood, uitge-
geven  in 1983 bij Arthur Knopf, New York en enkele ja-
ren later ook in een Nederlandse veraling verschenen.
Louise Brooks overleed in augustus 1985 in Rochester 
aan de gevolgen van een hartaanval.

Kitty Courbois in Het gangstermeisje,
film van Frans Weisz, 1966
Een productie van Jan Vrijman, gemaakt onder 
invloed van de ‘nouvelle vague’ Zie ook Anna 
Karina in Vivre sa vie van Godard (1962)

Een heilige van de horlogerie
 Roman van Willem Frederik, 1987
In het simpele leven van de hoofdpersoon 
verschijnt een dubbelganger van Louise Brooks 
ten tonele.

The chaperone
 Roman van Laura Moriarty, 1987
Hoofdpersoon is de vrouw die de 15-jarige Louise 
begeleidde van Wichita naar New York. Het boek 
is vorig jaar verfilmd door Michael Engler, met  
Elizabeth McGovern in de hoodrol en Haily Lu 
Richardson als Louise Brooks.
De film is (nog) niet in Nederland uitgebracht.

La invención de Morel
Roman van Adolfo Bioy Casares, 1940
In dit boek heeft de Argentijnse schrijver 
zich laten inspireren door Louise Brooks 
voor zijn personage Faustine.

Valentina
Reeks grafische romans door de Italiaanse 
striptekenaar  Guido Crepax (1965- 1996)
Hoofdpersoon Valentina is een Milanese 
fotojournalist.

Voorstelling van de nieuwste gerestaureerde versie van  Pandora’s Box tijdens het
New York Filmfestival in 2017 met een nieuwe live soundtrack door Jonathan Ragonese.

BRONNEN o.a.: 
Barry Paris: Louise Brooks - meesterlijke biografie, uitgegeven in 1989 
door Knopf in New York * Louise Brooks: Lulu in Hollywood, bij dezelfde 
uitgever (1983) * Thomas Gladysz: Louise Brooks, the persistent star, 
PanorasBox Press 2018 * Website Louise Brooks Society * televisedocu-
mentaire: LouiseBrooks: Looking for  Lulu, 1998.

NAVOLGERS

https://www.eastman.org/
https://www.eastman.org/
https://www.pandorasbox.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KWiFH_m3LoY
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grootbeeld 
filmkrant uit 
de jaren zeventig

Het begon begin jaren zeventig met ‘Andy Warhol’s Interview’ dat 
bij Atheneum Nieuwscentrum op het Spui werd verkocht. Zo’n film-
krant hadden we nog nooit gezien. Warhol hield van  filmsterren 
en in zijn blad liet hij ze uitvoerig aan het woord komen met grote 
foto’s er bij. Het was een voorbeeld van hoe het eigenlijk moest. 
Acteurs, actrices en regisseurs moesten hun hele levensverhaal 
kunnen vertellen. Andy Warhol gaf ze de ruimte. Natuurlijk had 
hij vanwege zijn beroemdheid toegang tot de grootste sterren en 
kon hij over goede journalisten beschikken. In zijn blad kreeg je 
de ruimte om je verhaal te vertellen en men was er niet op uit om 
je onderuit te halen. Warhol was een filmfan van de eerste orde en 
dat was zijn belangrijkste invalshoek; de liefde voor Hollywood-
films en de spelers. En wat hadden we in Nederland. ‘Skoop’ be-
stond nog steeds, maar was al lang niet meer wat het geweest was 
en ‘Skrien’ zorgde voor het politieke aspect van de films, maar zo-
als Interview beschouwingen maakte, zoiets bestond niet.

Fred van Doorn, toen tweede man bij Het Parool, wilde ook een soort Inter-
view maken. Hij verzamelde een aantal film journalisten bijeen die gelijkge-
stemd waren en ook wel voelden voor  zo’n filmblad. Die filmcritici zagen 
elkaar dagelijks in persvoorstellingen en hadden veel contact. Fred vroeg Ab 
van Ieperen ( Utrechts Nieuwsblad), Peter van Bueren (De Volkskrant), en 
ondergetekende (NRC-Handelsblad) mee 
te doen. Jan Meng ( directeur van Athe-
neum Nieuwscentrum) werd er bij ge-
haald om daar het tijdschrift, dat we Film 
Fan gingen noemen, te verkopen. Jan 
Meng bracht zijn jeugdvriend Ron Kaal 
in die voor Elsevier Magazine schreef. 
Dat werd dus de redactie en niemand 
had ook maar enige ervaring met het op-
zetten van een tijdschrift. Maar we waren 
allemaal heel enthousiast, dat wel. Het 
blad werd Film Fan genoemd.

door Thys Ockersen
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—Thys Ockersen

HOE MAAK JE EEN FILMBLAD 
Ja, hoe doe je dat. Fred en Ab waren al medewer-
kers tijdens de beginperiode  van Skoop, maar 
niemand van ons had enig benul van hoe een blad 
te beginnen. We hadden in ieder geval wat geld 
nodig, niet om de medewerkers te betalen, dat 
kon je wel vergeten, maar om de lay out te bekos-
tigen, om het blad te drukken en te verspreiden. 
Jan was onze redding want hij werkte voor de 
welgestelde Johan Polak, een erudiet man die de 
eigenaar was van Atheneum boeken tijdschriften 
centrum op het Spui. Omdat Johan meer van 
mannen dan van vrouwen hield gingen Fred en 
Jan gewapende met een stapeltje Alain Delon 

foto’s naar Johan om hem warm te maken voor 
ons idee en waarschijnlijk beloofden ze hem dat 
Alain Delon een prachtige plaats met veel foto’s 
in ons  blad zou krijgen. Hij deed mee en hij had 
nog een potje met geld om ons tijdschrift een 
opstart te geven. We hadden een financiering! 
Jan kende een jonge ontwerper Jan Evenhuis ( hij 
noemde hem voor de grap Eventhuis) die voor de 
opmaak kon zorgen. Hij kreeg er een vergoeding 
voor. Ik kende een fotograaf, Suki Langereis, die 
veel reclame foto’s maakte, maar die de uitdaging 
aanging om glamourportretten te maken voor het 
luttele bedrag van honderd guldens. Het was voor 
hem een uitdaging om  dat soort foto’s te leren 

maken en later werd hij een van de glamourfoto-
grafen van naakt modellen voor Playboy. Toen ik 
vele jaren later in 1985 naar mijn ouderlijk huis in 
Zandvoort terugkeerde dat ik had geërfd zag Su-
kij meteen grote mogelijkheden om in de nog vrij 
lege huiskamer met zijn Playboy-modellen foto’s 
te maken. Dat zag ik wel zitten, maar voor dat het 
zover kwam overleed Suki aan een hartfalen. Ik 
bracht de geïnterviewden naar zijn studio en keek 
hoe hij aan het werk ging. Hij nam zijn tijd. Een 
uurtje blowen bracht hem goed in de stemming 
en dan schoot hij zijn portretten. Zijn foto’s wer-
den paginagroot afgedrukt en soms ook als cover. 
Hij werd bekend als glamourfotograaf.

Fred van Doorn (boven)  met regisseur Sam Fuller. Suki LangereisJan Meng                                                                    Foto: Thys OckersenAb van Ieperen                                                     Foto: Johan M. Kiel
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DE VERGADERINGEN 
 Eind 1971 moesten we bij elkaar komen voor 
een eerste vergadering. Ik had er nooit over na-
gedacht hoe zo iets ging verlopen. Er waren zes 
redactieleden. Er was geen eindredacteur, maar 
het was duidelijk dat Fred van Doorn als beden-
ker van de onderneming die rol opeiste. Van de 
zes redactieleden was er maar een, Jan Meng, 

die geen groot ego vertoonde. De aardige Jan 
was er voornamelijk vanwege de distributie van 
Film Fan en het beheren van Johan Polak’s sub-
sidie. De andere vijf (inclusief ondergetekende) 
hadden de nodige praatjes, maar aangezien ik de 
Benjamin van  het geheel was de minste. Fred 
van Doorn was van de filmacademie maar na een 
eindexamenfilm was hij voornamelijk filmcriticus 

geworden van Skoop en Het Parool. Hij had dus 
al veel ervaring. Bovendien was hij op een geven 
moment de regisseur van het filmprogramma 
Voor een briefkaart op de eerste rang bij de KRO; 
een opstap voor een latere functie als hoofd amu-
sement. Peter van Bueren schreef ook al lang en 
was absoluut een professionele filmcriticus; heel 
lang bij De Volkskrant. Eigenlijk hoorde hij niet bij een 
blad als Film Fan ,want hij was zeer politiek gemo-
tiveerd en gruwde van amusementsfilms, laat staan 
glamour. Recentelijk heeft hij in een artikel laten weten 
dat hij wel erg strikt in zijn oordeel was van o.a. John 
Wayne die toch mooie films bij John Ford en Howard 
Hawks heeft gemaakt. Hij was een horror voor de 
filmdistributeurs die geen vat op hem hadden. Ik vond 
hem een heel integere filmjournalist. 

Ab van Ieperen had even bij mij in de eerste klas van 
de filmacademie gezeten waar hij toen al voor Skoop 
schreef. Ik mocht hem toen niet zo erg want hij liep 
erg te koop met zijn grote filmkennis en ik dacht dat 
ik de kenner was die het meeste wist. Toen we later 
een kamer op het filmfestival van Arnhem moesten 
delen  zaten we tot diep in de nacht over film  te pra-
ten en werden goede vrienden. Hij zou uiteindelijk 
prachtige interviews maken voor Vrij Nederland, maar 
in de omgang was hij vaak en probleem vanwege zijn 
ellelange uiteenzettingen. (pas na zijn dood was het 
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duidelijk dat hij autisme had). Ik had een manier gevonden om 
met hem te praten. Als hij te lang doorging dan interrumpeerde 
ik hem keihard. Hij stotterde even en ging op het volgende on-
derwerp over. Ron Kaal was dus een jeugdvriend van Jan en had 
een grote mond. Dat irriteerde mij mateloos want ik vond dat 
Elsevier tijdschrift helemaal niets. Toen hij dus bij de eerste ver-
gadering hoog van de toren blies en zich naar mij omdraaide en 

zei: “Noteer dat even” antwoordde ik koel : “Ik geloof 
niet dat ik naar een journalist van Elsevier Magazine 
hoef te luisteren.” Hij was even stil, maar ging daarna 
door met oreren.

Wat bij de eerste vergadering al gebeurde en zich 
altijd herhaalde was de grote hoeveelheid drank 
die we naar binnen sloegen. De conversaties wer-
den nog wilder en tegen de tijd dat het p.m. 11 
uur was lag Ab laveloos in het toilet of in de goot-
steen in de keuken. Ab was een stille drinker. Hij 
zette een fles jenever tussen zijn benen, of langs 
de bank, en goot met grote regelmaat zijn glaasje 
vol. Fred zei dan laconiek: “Laat Ab maar gaan; 
hij moet gewoon een mooi stuk leveren en hoeft 
verder niet mee te vergaderen.” De inhoud van de 
Film Fans was eigenlijk door Fred al van te voren 
bepaald. Hij deelde een lijstje uit met de onder-
werpen en daar hoefde verder niet langer over ge-
praat te worden. Wel werd er verder gepraat over 
wie we gingen interviewen en over regisseurs, 
actrices en acteurs die ons land gingen  aandoen 
en waarmee gesproken kon worden.

Fred woonde met zijn vrouw Anneke op de Mar-
nix straat op een bovenwoning. Vlak bij de Belle-
vue/ Calypso bioscopen. Zijn huiskamer was kaal 
en ongezellig ingericht, heel zakelijk wat wel zijn 
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karakter reflecteerde. Maar in de  wand had hij 
een groot knipselarchief van artikelen over films 
en artiesten die hij verzamelde uit internationale 
bladen  die keurig uitgesneden en gecatalogi-
seerd werden. Een enkele keer rukte hij de wand 
open en liet ons  een blik gunnen op zijn mooie, 

indrukwekkende archief. Dan haalde hij met een 
groots gebaar een map tevoorschijn en liet ons 
in de inhoud zien. Het archief werd door hem en 
Anneke keurig bijgehouden, maar toen zijn hu-
welijk strandde eiste  Anneke de helft van dat ar-
chief op (bijvoorbeeld van A-K), maar ik heb geen 
idee hoe dat toen is afgelopen.

Een keer hebben we een mooi moment met dat 
archief meegemaakt. Mark Rydell, regisseur van 
The Cowboys  met John Wayne, was in town om 
zijn western te promoten en omdat hij met zijn 
vriendin niet veel te doen had nodigden we hem 
uit bij Fred. Fred gooide met een zwiep zijn ar-
chief open en haalde er de map Mark Rydell uit 
en overhandigde die -alsof het kroonjuwelen wa-
renaan de regisseur op de bank die diep onder de 
indruk zijn eigen file begon te lezen. Amerikaanse 
regisseurs hadden in Amerika wel gehoord van 
hoe Europese filmcritici de Hollywoodfilms en 
makers adoreerden en beschreven, maar dit had 
hijzelf  nog nooit meegemaakt. De avond kon niet 
meer stuk al had Fred hem wel duidelijk gemaakt 
dat een 70 mm versie  van The Cowboys  (een 
“gewone” John Wayne western) in Du Midi wei-
nig kans van slagen had. Zo’n film hoorde in de 
Cineac Damrak, de Royal of Tuschinski thuis. De 
liefhebbers van ordinaire knokfilms gingen nooit 

naar de chique Apollolaan waar Du Midi lag. 
Fred kreeg gelijk.

GLAMOUR IN NEDERLAND 
Wij waren echt van de generatie die De Lach 
en De Piccolo hadden meegemaakt. Blaadjes 
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met mooie foto’s van acteurs en actrices, vaak 
in  badpak, maar nooit echt naakt. ( Je had ooit 
de Cheerio waar ze veel minder kleren droegen). 
De Amerikaanse filmstudio’s hadden veel sterren 
onder contract en als ze niet aan een film bezig 
waren moesten ze allerlei verplichte bezigheden 
doen (paardrijden, zwemmen, boksen, dansen of 
zwaardvechten). Maar vitaal waren ook de sessies 
in een fotostudio’s. De glamourfoto’s waren van 
een heel andere orde dan het spelen in een film. 
Veel jonge dames (en heren) die niet eens op de 
credits van films werden vermeld vonden gretig 
aftrek in die bladen. En natuurlijk hadden ze meer 
tijd dan de grote sterren om voor fotocamera’s te 
poseren. Wij brachten met Film Fan het fotoge-
beuren een beetje terug. Of via de foto’s van Suki 
of met filmfoto’s die we zelf bezaten.Suki kon van 
iedereen wel een aardige of mooie foto maken, 
maar hij raakte pas in vervoering toen ik met Syl-
via Kristel bij hem binnenstapte. En ze ging ook 
nog naakt. Dat moet het moment geweest zijn dat 
hij er van overtuigd raakte dat bij de Nederland-
se Playboy zijn toekomst lag. In tegenstelling tot 
andere geïnterviewden die hij fotografeerde (o.a. 
Hanny Vree, Leontien Ceulemans, Yoka Berretty, 
Rijk de Gooijer, Ine Veen, Sonja Barend, Renée 
Soutendijk, Linda van Dijck) maakte hij van Syl-
via zo’n honderd foto’s. Ook een paar in kleur en 

koos hij  een zwart/wit foto uit voor een volle pa-
gina. In het geval van Rijk de Gooyer had hij een 
andere werkwijze. Hij deed de voorbereidingen, 
maar op het juiste moment liet hij de foto maken 
door zijn aantrekkelijke vriendin Jantien, omdat 
Rijk beter op haar reageerde dan op hem. Dat had 
hij goed gezien.

RUZIE OM SYLVIA 
We wilden met ons blad graag talent ontdek-
ken; jonge sterren die het gingen maken. Pim 
de la Parra wees me op een eigenwijs meisje uit 
Utrecht  die brutaal zijn  kantoor was binnenge-
stapt en om een rol had gevraagd. Hij gaf haar 
een rolletje in Frank en Eva en ze had ook al 

Sylvia Kristel in Emmanuelle
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gewerkt voor Fons Rademakers voor Because of 
the Cats; ze was een van de moordende meisjes. 
Maar de films moesten nog uitkomen en ze was 
nog onbekend. Dat zou niet lang duren. Ik heb 
destijds uitgebreid geschreven over Sylvia in Film 
Fan en ik kom er nog wel een keer op terug.

Ik maakte mijn interview met haar op mijn  ka-
mertje op het Thorbeckeplein eind 1972 en ik 
ging een paar keren met haar uit. Ze was vast van 
plan om een grote ster te worden en ze had er 
alles voor over. Bij Suki zagen we dat ze een ge-
weldige uitstraling had. Daar was niets mis mee. 
Voordat ik bij de vergadering van Film Fan kwam 
was Sylvia gekozen tot Miss TV Europe. Ik zag de 
bekroning 4 januari 1973 bij mijn ouders op de tv 
en zei dat ik haar aan het daten was. Dat kon mijn 
vader niet geloven. Sylvia zou in het februarinum-
mer komen met Paul Newman als coverstory. 
Fred had zijn idool uitvoerig beschreven en geïl-
lustreerd met tientallen foto’s. Helaas voor Fred 
was niemand bij ons meer geïnteresseerd in de 
grote Paul Newman, maar eerder in Sylvia Kristel. 
Tot grote ergernis van Fred. En ik had een specta-
culair interview waarin Sylvia geen blad voor de 
mond nam. Wel werd van mij verlangd dat ik wat 
wijzigingen in het stuk aanbracht, maar dat wei-
gerde ik. Peter pleitte nog dat er bij films ook in 

de montage veranderingen plaats vonden, maar ik 
hield voet bij stuk wetende dat ze niet meer zon-
der mijn stuk konden. 
We hadden allemaal alweer veel gedronken en 
Sylvia was “hot”; iedereen van de Nederlandse 
pers wilde nu met haar praten, maar niemand 
had zo’n uitgebreid stuk als ik. Ik zat op de bank 
en Fred stond in volle  lengte (toch wel zo’n een 
meter negentig) voor me te tieren en te razen. Ik 
bleef ijzig kalm, maar toen balde hij zijn vuist en 
kwam dreigend dichtbij. Hij was echt van plan 
om me neer te slaan en hij kon alleen nog net 
worden tegengehouden door Anneke die Fred 
van achteren beetpakte en stevig vasthield. Het 
waren spannende momenten. Fred had verloren. 
Paul Newman was gereduceerd tot een onbelang-
rijk item en Sylvia was de grote vedette. Het num-
mer kwam in februari uit en sloeg in als een bom.

Een jaar later kreeg Sylvia de hoofdrol in de soft-
porno film Emmanuelle die een wereldster van 
haar maakte. Ik interviewde nog een meisje van 
een kunstacademie die ook kandidate voor de rol 
van Emmanuelle was, maar die rol niet kreeg. Ze 
had een onopvallend interview in  Film Fan en 
een foto die op zijn best gezegd aardig was; meer 
niet. Ze kwam nooit in een film terecht.

FINANCIËLE PROBLEMEN 
Film Fan werd eind 1971 gelanceerd in de kelder 
van Atheneum Nieuwscentrum. Een borrel, een 
hapje en de Nederlandse filmpers stroomde toe. 
We werden met ons blad welwillend ontvangen. 
Maar we hadden geen idee dat je een blad met 
een fors budget moet promoten en dat hadden we 
niet. We moesten het van de stukjes in de kranten 
hebben. En we hadden ook te veel nummers laten 
drukken, ik geloof zo’n vijf duizend. Die raakte 
we niet kwijt. De grachtengordel van Amsterdam 
kocht ons blad. Maar het grote publiek niet. Bo-
vendien dachten mensen dat het een buitenlands 
blad was; er zat niets Nederlands aan. Nummer 
een had Rita Hayworth op de cover. Het nummer 
met Sylvia naakt had Paul Newman op de cover; 
een grote fout. Maar Fred van Doorn was niet 
te bewegen om die verandering te maken. Dom. 
Maar we waren niet te stuiten in ons enthousi-
asme om Film Fan te maken. Tot we bij een ver-
gadering ontdekten dat Jan wel heel erg stilletjes 
was. Wat bleek we hadden helemaal geen geld 
voor het tijdschrift. Johan Polak had het geld, ik 
geloof zo’n negen duizend guldens, teruggeno-
men om een belasting te betalen. We waren dus 
met niets begonnen en we moesten al heel snel 
terugschakelen naar een oplage van een paar dui-
zend omdat er pakken Film Fans bleven liggen in 
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de kiosken. Ik geloof niet dat 
het bij ons opkwam dat we zelf 
aansprakelijk waren voor het 
verlies. Er moest een oplos-
sing gezocht worden om  de 
schuld te voldoen en om geld 
te vinden om het blad voort 
te zetten. Fred ging driftig op 
zoek. Ik weet alleen dat Pim de 
la Parra en Wim Verstappendie 
door hun film Blue Movie in 
1971 miljonair waren gewor-
dengul de knip open trokken 
en 15000 guldens doneerden. 
We konden door.

Een ander probleem dat zich 
en keer voordeed was dat 
de drukker, de Brabant Pers, 
dwars ging liggen vanwege  de 
naaktfoto’s van de sterren  die 
we soms plaatsten. Tenslotte 
was het een drukkerij van veel 
kerkblaadjes en met hun ka-
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tholieke mentaliteit was er geen plaats voor ont-
klede filmsterren. Ik kan me niet herinneren hoe 
dat grote probleem is opgelost. Maar we hebben 
ons blad nooit gekuist.

EEN PROFESSIONEEL FILMBLAD 
In 1972 startte Film Fan, eigenlijk gelijktijdig 
metde opleving van de Nederlandse film ,te be-
ginnen met Mira van Fons Rademakers waarin 
Willeke van Ammelrooy als echte filmster werd 
gelanceerd.  Het element van naaktscenes in de 
films was  een grote factor voor een stijgend bio-
scoop bezoek. Daardoor kwamen er nieuwe ster-
ren: Rutger Hauer en Monique vd Ven in Turks 
Fruit en Keetje Tippel. Hugo Metsers in Blue 
Movie; Spetters en Lieve Jongens. Rijk de Gooyer 
in De Inbreker; Naakt over de Schutting en Rufus. 
Kees Brusse in Blue Movie en VD;  Renee Sou-
tendijk in Pastorale 43; De koele meren des doods 
en Het meisje met het rode haar. Jeroen Krabbe 
in Soldaat van Oranje en De vierde man. Peter 
Faber in Keetje Tippel; Rooie Sien en de Laatste 
Trein. Sylvia Kristel was ook even in Nederland-
se films te zien , Pastorale 43 en Mysteries, maar 
haar grootste werkterrein werd het buitenland. 

Maar naarmate de jaren volgden kwamen er wel 
wat nieuwe acteurs en actrices bij, maar minder 

sterren. Het blad kreeg meer schrijvers en zelfs 
columnisten als Lex Werkheim (pr man van 
Twentieth Century Fox ) , voetballer Jan Mulder 
en Rijk de Gooyer die smakelijk kon vertellen 
over diverse Nederlandse en buitenlandse films 
waarin hij vaak in kleine rollen had meegespeeld. 
Het blad kreeg langzamerhand een soort cultsta-
tus waar je wat aan had als je er in stond met een 
interview. Met advertenties werd het niet veel, 
Ernest Beneder de pr man van Warner Bros zei 
nuchter: “Ik hoef bij jullie niet te adverteren want 
de lezers van Film Fan gaan toch wel naar mijn 
films kijken. Ik kan beter een gewoon blad nemen 
zoals de Margriet, de Libelle of de Viva. Die lezers 
moet ik de bioscopen in lokken.”

Film Fan bleef moeilijk te financieren. Uiteinde-
lijk kwam hij bij Vrij Nederland terecht en daarna 
bij de Haagse Post. Maar ik hield het na een aan-
tal jaren voor gezien en stapte uit de redactie. Af 
en toe had ik nog wel een interview voor ze ,bv 
Aldo Ray. Gijs van de Westelaken nam mijn taak 
over. Na een jaar NRC had ik het wel gezien bij 
het NRC-Handelblad. Tijdens de persvoorstelling 
van The Beguiled van Don Siegel in Tuschinski 
werd Ellen Waller kwaad omdat ik niet wist met 
wie Richard Chamberlain op een foto stond. Ze 
wond zich erg op en Fred zei toen: : Ik denk dat 

je maar eens mij moet gaan vervangen bij Het 
Parool. Dat was een goed advies. Ik had meer met 
de krant die ik als kind thuis las, en had rondge-
bracht,  Fred ging werken voor de HP waar hij 
echt kon uitpakken met elke week verhaal, over 
een acteur, actrice of regisseur. Toen ik bij Het 
Parool arriveerde bleken ze erg druk bezig met 
de showpagina. Dat was een groot interview met 
een grote foto erbij. Film Fan had wel degelijk een 
impact gehad.

Fred zei altijd: “We zullen ons altijd de leuke din-
gen herinneren van ons blad.” Daar ben ik het niet 
mee eens. Ik herinner me alleen de ellende.

                                                           —Thys Ockersen
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Minstens drie films tonen aan dat het klassieke Hollywood in 1959 aan het einde van zijn 
Latijn en Grieks was. Het was tijd voor nieuwe methoden, nieuwe onderwerpen, nieuwe 
manieren van filmen, een nieuwe blik op de wereld. Het komt mooi uit dat dit jaar tevens 
het einde van een decennium was, het afscheid van de ‘bekrompen’ jaren vijftig, toen 
geluk nog heel gewoon was, en vlak voor de aftrap van de roemruchte jaren zestig. Het 
was een kanteljaar, niet alleen in de filmwereld maar cultuurhistorisch in het algeméén. 
Stalin was al zes jaar dood, de Koude Oorlog begon op te warmen, de verzuiling in ons 

land werd ten grave gedragen, de televisie was wereldwijd tot elk 
huishouden doorgedrongen, de anticonceptiepil (hier in 1962 
voor het eerst verkrijgbaar) veranderde de seksuele moraal en 
emancipeerde de vrouw, de welvaart maakte onderwijs en carri-
ère voor bijna iedereen toegankelijk. Het is natuurlijk onzin om 
dergelijke cultuuromslagen aan één enkel jaar te koppelen, maar 
als we dan toch een grenspaaltje willen slaan tussen de jaren vijf-
tig en zestig is 1959 een optie.

Voor het Amerikaanse filmimperium dat geleid werd vanuit 
Hollywood waren de jaren vijftig vooral het einde van het stu-
diosysteem, want de grote concerns waren vanaf ongeveer 1950 
juridisch gedwongen het produceren, verhuren en vertonen van 
films wegens verboden monopolies van elkaar los te maken. Het 
gevolg hiervan was onder meer dat films van onafhankelijke pro-
ducenten veel gemakkelijker de bioscoop haalden. Een tweede 
gevolg was dat meer films buiten de studio’s, dat wil zeggen op 
locatie en buiten Hollywood opgenomen werden. Speciaal voor 
Hollywood gold ook dat de concurrentie met de televisie moor-
dend was, met als gevolg dat veel technische innovaties (breed-
beeld, kleur, 3D, stereogeluid) in de strijd werden geworpen en 
dat, vanaf einde jaren zestig, ook de zelfcensuur minder streng 
werd en ten slotte voor volwassenen zelfs werd afgeschaft.

Dit alles is welbekend en ook door mijzelf al vele keren bespro-
ken. In de geschiedenis van het klassieke Hollywood geldt 1939 
als het wonderjaar, annus mirabilis, wegens de ongekende op-
eenhoping van superfilms, zoals Gone with the wind, The wizard 

HOLLYWOOD IN 1959
Drie bijzondere films

https://www.youtube.com/watch?v=QRwU9GxmHr4
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of Oz, Ninotchka, Wuthering heights, 
Mr. Smith goes to Washington, Sta-
gecoach, Goodbye Mr. Chips en nog 
veel meer. In die zin was 1959 geen 
wonderjaar, maar toch zeker wel bo-
vengemiddeld. Er waren Oscars en 
nominaties voor Ben Hur, Anatomy 
of a murder, The diary of Anne Frank, 
The nun’s story, Some like it hot en 
Suddenly, last summer. Verder nog 
North by Northwest en Rio Bravo. De 
drie films die ik in dit opstel wil sig-
naleren staan hier niet bij. Maar bij 
de lijst van commercieel meest ge-
slaagde films, aangevoerd door Aun-
tie Mame (in 1958 genomineerd voor 
een Oscar), staat op de vierde plaats 
Imitation of life van Douglas Sirk, naar een roman 
van Fannie Hurst, eerder al verfilmd in 1934. Ge-
zien het onderwerp van die film is dat op zichzelf 
al bijzonder. Opmerkelijk is ook dat twee van de 
actrices, Juanita Moore én Susan Kohner, nomina-
ties kregen als beste vrouwelijke bijrol. Misschien 
hebben ze elkaar zodoende onbedoeld weggecon-
curreerd, want die Oscar ging naar Shelley Win-
ters, als Mevrouw van Daan in Anne Frank. Ja, dan 
heb je pech als Moore en (vooral) Kohner.

Behalve aan Imitation of life [trailer], een film met 
stralende kleuren, wil ik aandacht besteden aan 
twee films in zwart-wit. De ene is The world, the 
flesh and the devil [trailer]van Ranald MacDou-
gall. Deze heeft het thema van de rassenkwestie 
gemeen met Imitation of life. Met de derde film 
van mijn trio heeft nummer twee niet alleen het 
zwart-witte gemeen, maar ook het thema ‘na Ar-
mageddon’, de bijna geheel ontvolkte wereld. Deze 
film nummer drie is On the beach [trailer] van 
Stanley Kramer, naar een roman van Nevil Shu-

te. En die is wel héél bijzonder. Wie 
de films wil zien zonder te weten hoe 
ze aflopen zou nu kunnen ophouden 
met lezen om eerst maar eens te gaan 
kijken.

 
Lana Turner, die 39 jaar was toen deze 
film werd opgenomen, speelt een we-
duwe die alsnog een carrière bij het 
toneel wil maken, maar vooralsnog 
zonder werk in een goedkoop appar-
tement in New York woont met haar 
dochtertje. Op het strand, waar een 
fotograaf (John Gavin) een toevalsfo-
to van haar maakt die op een affiche 
terechtkomt en haar carrière op gang 

brengt, ontmoet ze de zwarte Juanita Moore. De 
dakloze Juanita trekt met haar dochtertje bij haar 
in als huishoudster. Het is dan 1947.

Vanaf dit armoedige begin, waarin Turner een los-
vaste verhouding met de fotograaf heeft, en een 
nietsontziende, maar effectieve agent ontmoet, 
gaat het op een gegeven ogenblik goed met haar 
carrière op het toneel en later in de film. De vier 
wonen nog steeds bij elkaar. Rond het jaar 1958 
draagt Turner fantastische japonnen en glitteren-

IMITATION OF LIFE

https://www.youtube.com/watch?v=QRwU9GxmHr4
https://www.youtube.com/watch?v=zxrmTHF08AM
https://www.youtube.com/watch?v=QRwU9GxmHr4
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de juwelen en woont ze in een prachtig huis, echt 
Hollywood in het kwadraat. De dochters, Sandra 
Dee en Susan Kohner, zijn inmiddels tieners. Het 
drama is dan dat  Dee zich verwaarloosd voelt 
door haar moeder, die alles opzij heeft gezet voor 
haar toneelcarrière, zelfs de fotograaf (die echter 
nog steeds van haar houdt). Kohner, de andere 
dochter, heeft het nog veel moeilijker. Ze kan voor 
blank doorgaan en wil dat ook en ze schaamt zich 
voor haar zwarte moeder, die een goede, beschei-

den, gelovige ziel is. Deze dochter voelt zich kans-
loos en gediscrimeeerd in het rijke, blanke milieu 
waarin ze verkeert, zij het niet zodanig behandeld 
door Turner persoonlijk. Ze ontvlucht ten slotte 
het huis en verstopt zich ergens als revuedanse-
res. Turners fotograaf, die inmiddels directeur van 
een reclamebureau is, laat haar opsporen, maar 
als moeder Moore haar komt opzoeken wordt ze 
door haar woedende dochter weggejaagd. Intus-
sen wordt Dee verliefd op de fotograaf, Gavin, die 

een oogje op haar houdt wanneer moeder Turner 
van huis is voor filmopnamen. Gavin zelf heeft het 
niet door, hij hoopt nog steeds met Turner te kun-
nen trouwen.

Beide moeders hebben dus ruzie met hun doch-
ter. Dan gaat Moore na een pijnlijk ziekbed dood, 
zonder dat haar dochter erbij is, waarna een be-
grafenis met veel pracht en praal volgt, echt over 
the top. Mahalia Jackson zingt met orkaankracht 

Van links naar rechts: Terry Burnham, J uanita Moore, Karin Dicker  en Lana Turner in Imitation of life Susan Kohner en Sandra Dee  in Imitation of life
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in een volle kerk Trouble of the world, buiten loopt 
een fanfare, motoragenten houden de menigte in 
bedwang, de koets voor de kist wordt door twee 
paarden getrokken, en dan verschijnt uit het niets 
de weggelopen ‘zwarte’ dochter in de menigte, 
nog net op tijd, die zich vol wroeging op de kist 
van haar overleden moeder stort en daarna door 
de andere hoofdpersonen liefderijk wordt opge-
vangen in de volglimousine. ‘The hysterical ending 
with the Moore character dying and the daughter 
running up to the coffin pulls out every emotio-
nal stop possible,’ schreef iemand op internet kort 
maar krachtig.

Toch was dat niet het hoogtepunt van de film. Dat 
zou ik eerder zoeken in drie korte scènetjes in het 
voorafgaande deel.  Ze duren ieder maar een hal-
ve minuut en contrasteren zó hevig met het de 
glamour van alle andere filmbeelden dat ze ver-
schrikkelijk effectief zijn. De eerste is hoe de klei-
ne Sarah Jane zich in de klas achter haar lesboek 
probeert te verbergen als haar zwarte mama haar 
boterhamtrommeltje komt brengen. De tweede is 
hoe het blanke vriendje van dit meisje (inmiddels 
een tiener, Susan Kohner) haar uitscheldt voor 
nikker en haar in onbeheerste agressie aanvalt en 
een bloedneus slaat, nadat hij van vriendjes heeft 
gehoord dat haar moeder zwart is. En de derde 
is hoe Sarah Jane zelf in het luxueuze paleishuis 
door haar moeder in de keuken wordt gevraagd de 
gasten een schaal met lekkere hapjes te brengen 
waarna zij het dienblad op haar hoofd laat balan-
ceren en een vleesgeworden racistisch cliché uit-
beeldt (Miss Lora is Turner):

[Sarah Jane enters carrying a serving tray on 
her head] 

Sarah Jane: [affected Southern Negro accent] 
Fetched y’all up a mess ‘a crawdads, Miss Lora... 
fo’ you an’ yo’ friends! 

Lora: Well, that’s quite a trick, Sarah Jane... 
where did you learn it? 

Sarah Jane: [affected Southern Negro accent] 
Oh, ‘tain’t no trick ta’ totin’, Miss Lora! I learned 
it from my mammy, an’ she learned it from ol’ 
massa, ‘fo’ she belonged to you... 

Van haar vorige meester, before she belonged to 
you! Lana Turner is dan even sprakeloos, tot in het 
diepste van haar ziel geschokt en gekwetst. Zel-
den heeft de ontvangende kant van de rassendis-
criminatie zijn punt zó duidelijk en pijnlijk over 
het voetlicht gebracht als in deze briljante scène, 

Susan Kohner als Sarah Jane   ‘carrying a serving tray’Mahalia Jackson als zichzelf, zingend in de kerk
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op klaarlichte dag, in de theatrale glitter van een mid-
dagborreltje van de blanke bovenklasse. Het lijkt als-
of Douglas Sirk de hele entourage, vanaf de kanjers 
van diamanten die al tijdens de begintitels flonkerend 
over het scherm buitelen tot en met de dodenmis, als 
voor een Moeder Teresa of een jonggestorven prinses 
van een wereldrijk, speciaal heeft opgetuigd om het 
contrast met dat al even zwaar aangezette cliché van 
simpel zwart plantagedienstertje in een serviele rol zo 
scherp mogelijk aan te zetten.

Niet alleen het glitterwerk is onecht (een imitation of 
life), maar ook de witte kleur van dit ‘halfzwarte’ meis-
je. En verder nog, als we erover nadenken, alle andere 
personages in de film (behalve Sarah Jane dus), te be-
ginnen met het personage van Lana Turner zelf, dat 
speelt dat ze een liefdevolle moeder is, maar in feite 
alles verloren laat gaan ter wille van haar carrière, niet 
alleen haar geliefde fotograaf (een John Gavin van wie 
geen haartje op zijn fraai gekapte hoofd ook maar een 
millimeter uit zijn model raakt tijdens de hele film), 
maar ook haar vertrouwensrelatie met haar dochter. 
Wat dit laatste punt betreft heeft de film eveneens een 
kleine, maar onthullende sleutelscène, namelijk het 
moment waarop het tot Turner eindelijk doordringt 
dat haar dochter verliefd is op haar vriend. Ook in dit 
geval citeer ik graag een recensie (van ‘Shelly’) op de 
site van de IMDb, omdat het Engels zo heerlijk be-
knopt kan zijn:

Just when you’re about to laugh at a line or a gestu-
re that seems really over the top, Sirk beats you to 
it. The best example of this is when Lora [Turner] 
and Susie [Sandra Dee] are having a fight [een se-
rieus gesprek] over the fact that Susie has fallen in 
love with Steve [John Gavin], after Lora announces 
their intention to marry. When Lora looks directly 
al the camera, puts a stoic look on her face and says 
in her best Joan Crawford inimitation: ‘Then I’ll 
give him up.’ Susie immediately says grimly: ‘Oh, 
mother, don’t act for me.’

De acteurs actéren dat ze acteren, niemand vindt 
dat erg in een soap, het hoort erbij (maar je wint 
er gewoonlijk geen Oscar mee). Dit was natuurlijk 
niet de eerste keer dat Douglas Sirk in een schitte-
rend gefotografeerde film de glamour van de Ame-
rikaanse samenleving en idealen van ironisch of 
sarcastisch commentaar voorzag. Denk aan Mag-
nificent obsession (1954) en vooral Written on the 
wind (1956). Weinigen weten nog dat hij als Detlef 
Sierck in 1939 via ons land en Frankrijk onderweg 
naar Hollywood de film Boefje heeft geregisseerd, 
met Annie van Ees en Albert van Dalsum in de 
hoofdrollen. In Duitsland had hij toen al gewerkt 
met glamoursterren als Lil Dagover en Zarah Le-
ander. Maar in Imitation of life, deze laatste film 
uit zijn rijke oeuvre lijkt het alsof het hele Holly-
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wood-decor als een soort dubbele bo-
dem fungeert, alsof Hollywood zélf ten 
grave wordt gedragen, maar wel in stijl, 
en wederom met een dubbele bodem. 
Want waarom is die begrafenis zo 
kostbaar en extravagant en buiten alle 
proporties pompeus voor een (streng 
gelovige) zwarte huishoudster, hoe 
sympathiek ze ook was en hoe edel zij 
als mens en moeder ook geleefd heeft? 
Dan dringt zich toch de gedachte aan 
me op, niet meteen, maar achteraf, dat 
dit eerbetoon aan een lijdzame, be-
scheiden zwarte bediende tegelijk het 
toppunt van hypocrisie van al die duur 
geklede hotemetoten in de kerkbanken 
belichaamt. En dat Sirk het ook zo be-
doelde.

Sirk, met Deense ouders, maar in Hamburg gebo-
ren als Hans Detlef Sierck (1897-1987), trok zich 
hierna terug uit Hollywood, maar zijn reputatie 
als filmauteur groeide. Deze laatste film was het 
grootste financiële succes van Universal Interna-
tional tot dan toe en werd ook in het Zuiden goed 
ontvangen. Een keer eerder was er een film ge-
maakt, door Fox, over het heikele thema van een 
halfzwart meisje dat voor wit kon en wilde door-

gaan, namelijk Pinky (1949) van Elia Kazan, met 
Jeanne Crain in de titelrol. Eerst zou John Ford de 
regie doen, maar die had geen affiniteit met het 
onderwerp, lees: wilde daar zijn vingers niet aan 
branden. Het ging over een verpleegkundige die 
tijdens haar opleiding ver buiten haar geboorte-
dorp verliefd wordt op een blanke dokter, maar 
dan door haar grootmoeder (Ethel Waters) wordt 
overgehaald om een rijke oude blanke dame (Ethel 
Barrymore) te gaan verzorgen. Maar dat is een an-
der verhaal.

In een competitie voor slechte filmtitels 
zou deze hoge ogen gooien. De oor-
spronkelijke roman van M.P. Shiel heet-
te The purple cloud, maar dat kan niet 
voor een film in zwart-wit. Een bewerk-
te versie als kort verhaal had de titel End 
of the world, maar die dekt de lading ei-
genlijk ook niet en bovendien was er al 
een sf-film World without end (1955).

De hoofdpersoon is Harry Belafon-
te (geboren in 1927), die wel even iets 
zingt, maar hier toch echt is gecast als 
acteur. Hij is diep in een mijn opgeslo-
ten, terwijl boven de grond der wereld 
ontvolkt wordt door een ongeluk met 

kernbommen en een isotopenregen of zoiets. Maar 
daar heeft hij geen weet van. Hij worstelt twee we-
ken om zich te bevrijden uit het ingestorte gangen-
stelsel. Belafonte is meer dan een half uur solo in 
beeld en we leren hem kennen als een opgewekte, 
vindingrijke en sympathieke jongeman. En nog leuk 
om te zien ook. De ideale schoonzoon, zeg maar. 
Niets op aan te merken. Dat is natuurlijk ook juist 
de bedoeling van die lange aanloop, die overigens 
geen moment verveelt.

THE WORLD, THE FLESH AND 
THE DEVIL
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Eindelijk bovengronds geraakt, ziet hij dat het 
mijnstadje uitgestorven is. Per auto overal staan 
onbeheerde auto’s begeeft hij zich naar New York, 
waar evenmin een levende ziel te vinden is. Het 
schouwspel van de lege straten is geloofwaardig en 
beklemmend in beeld gebracht. Belafonte zwerft 
rond, op zoek naar leven, en betrekt dan een luxu-
eus appartement in het centrum waar hij een elec-
trische generator op gang brengt, zorgt voor water 
uit de kraan en andere praktische zaken. Soms is 
hij bedroefd, maar in het algemeen houdt hij de 
moed erin en bedenkt hij met zijn technische ta-
lenten steeds nieuwe verbeteringen.

Na een aantal dagen zien we dat hij stiekem wordt 
bekeken door een jonge vrouw (Inger Stevens, 
1934-1970, ja, overdosis), die heel lang aarzelt 
voordat ze zich aan hem kenbaar maakt. Na aan-
vankelijk ongemak blijkt het wel te klikken tussen 
de twee. Ze leven comfortabel, ze hebben voedsel, 
kleren, meubels en wat ze maar willen, en Bela-
fonte heeft een radiootje gebouwd waarmee hij 
alle golflengten afzoekt, vooralsnog zonder iets te 
horen. Maar ze houden ieder hun eigen apparte-
ment. ‘People might talk,’ zegt Belafonte ter moti-
vering. Hij gedraagt zich op elk moment en in alles 
als een perfecte gentleman. Hij zorgt voor kalmte 
en creatieve verrassingen. In een moment van eu-

forie, gewoon omdat ze nog lééft, danst Stevens op 
de verlaten straat en jubelt: ‘I’m twenty-one, I’m 
white, I’m free!’

Er gaan weken voorbij, maar er blijft een zekere 
gereserveerdheid tussen de twee laatste mensen 
op aarde bestaan, vooral van de kant van Belafon-
te. Na een uur en vijf minuten verschijnt er een 
bootje op de rivier, met daarop een zieke Mel Fer-

rer (1917-2008). Nadat hij liefdevol verpleegd is 
door Stevens ontpopt hij zich als een gentleman, 
maar tevens als een charmeur, al is hij veel ou-
der dan Belafonte. Zo ontstaat er rivaliteit tussen 
de twee heren en Stevens kan niet kiezen en wil 
niet kiezen. Belafonte denkt dat het komt doordat 
hij zwart is. Hij is niet vergeten dat ze euforisch I’m 
white heeft geroepen. Zij zegt dat dat er niets mee te 
maken heeft en ook Ferrer bezweert hem dat hij geen 
enkel probleem heeft met zwarten, nooit gehad ook, 
maar dat het nu eenmaal normaal is dat twee man-
nen met elkaar concurreren als er maar één vrouw is. 
Hij wil dat met open vizier doen. Ondertussen heeft 
Belafonte op zijn radio stemmen gehoord, maar in 
een taal die hij niet verstond. Er is dus een sprankje 
hoop ontstaan.

De mannen zetten elkaar na door de verlaten straten, 
een fraaie scène. Het lijkt even alsof we in een western 
shoot-out zijn beland. Belafonte wil Ferrer neerschie-
ten om zelf niet gedood te worden, en krijgt de kans, 
maar kan het uiteindelijk niet over zijn hart verkrij-
gen. Ferrer geeft zijn verlies toe, het is een impasse. 
Stevens kan of wil nog steeds niet kiezen en  neemt 
beide heren gezamenlijk in haar armen, letterlijk en 
figuurlijk. The End. Twee Hollywood-taboes tegelijk 
om zeep geholpen, schreef iemand: blank met zwart 
en twee mannen met één vrouw. In 1959 dus.
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Ranald MacDougall (1915-1973), die het script 

schreef en de film voor MGM regisseerde, was vooral bekend als scena-
rioschrijver. Als zodanig kreeg hij een Oscarnominatie voor Mildred Pierce 
(1945). Deze ongewone film met Harry Belafonte is bekwaam, onsentimen-
teel gemaakt. De allesbepalende antiracistische strekking was subtiel en 
braaf, maar misschien desondanks too much. Het viel in MGM te prijzen 
dat ze het project hebben aangedurfd.

 
Ook deze film van twee uur en een kwartier is in zwart-wit en opnieuw is 
de aarde ontvolkt, deze keer na een mondiale kernoorlog. We zijn in 1964, 
slechts vijf jaar na nu! Een Amerikaanse atoomduikboot onder commando 
van Gregory Peck (1916-2003) duikt op bij Melbourne. Alleen in een deel 
van Australië is de wereldbevolking nog niet door de kernstraling uitgeroeid, 
maar ook hier zal over een maand of vijf, zes alles vorüber und vorbei zijn.

Commandant Peck krijgt een jonge Australische luitenant als liaison officier 
toegewezen (Anthony Perkins, 1932-1992), die met zijn vrouw en een pas-
geboren baby vlak buiten de stad woont. Voordat de duikboot weer moet 
vertrekken om stralingsmetingen te doen er is een theorie dat er ergens ter 
wereld misschien veilige plekken ontstaan  moet Perkins de Amerikaanse 
officier een beetje entertainen. Op een feest bij hem thuis brengt hij Peck 
in contact met zijn alcoholistische tante Moira, vertolkt door Ava Gardner 
(1922-1990), en haar oude vrijgezelle vriend Fred Astaire (1899-1987), die 
een vaag soort arts of geleerde speelt.

Het klikt enorm tussen Peck en Gardner, ja, wie vindt het gek, maar hij 
houdt het platonisch en blijft koppig trouw aan zijn vrouw en twee kin-
deren in Connecticut, waarvan hij weet dat ze allang dood zijn. Zie Peck 

Harry Belafonte in The world, the flesh and the devil

ON THE BEACH
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als de onkreukbare, introverte, stoere 
man, type John Wayne of Gary Coo-
per, die alleen maar zichzelf hoeft te 
zijn om als acteur te overtuigen. Gard-
ner is lichtelijk verlopen, kwetsbaar, 
meer dan geloofwaardig als het tragi-
sche personage Moira, dat boven alles 
vreest alléén te zijn wanneer het einde 
daar is. Gelukkig zijn definieert ze als 
samen met hem door de Rue de Rivoli 
(in Parijs) te lopen om handschoenen 
te kopen. En ze waardeert hem omdat 
hij haar accepteert zoals ze is. Het feit 
dat haar amoureuze avances niet sla-
gen ziet ze als de zoveelste mislukking 
in haar leven. Wat een liefdesromance 
had kunnen worden blijft bij een broze 
affectieve relatie tussen de twee.

Dan vertrekt de onderzeeboot na ruim een uur film voor een laatste ver-
kenningstocht, die ongeveer twee maanden gaat duren. Als enige teken van 
leven is er een geheimzinnig morsesignaal, telkens superkort, uit de omge-
ving van San Diego. Behalve Peck en Perkins is nu ook de cynische Astai-
re aan boord, die verstand heeft van straling. De claustrofobische sfeer in 
de duikboot wordt voortreffelijk getroffen. Perkins maakt zich zorgen over 
zijn jonge vrouw, die gruwt bij de gedacht dat haar kindje straks een zelf-
moordpil zal krijgen. De burger Astaire mist zijn drank en begeeft zich soms 
in hooglopende discussies. Als technicus en egghead wordt hij ter verant-

woording geroepen voor het atoomge-
weld. Hoe is deze waanzin begonnen? 
‘Doordat gekken hebben bedacht dat 
je als verdediging iets hebt aan wapens 
die je niet onder controle kunt hou-
den en die ook je eigen land vernieti-
gen, ofschoon iemand in paniek alleen 
maar op een knop hoeft te drukken als 
hij iets raars denkt te zien op zijn ra-
dar,’ zegt Astaire. Of woorden van die 
strekking.

San Francisco blijkt uitgestorven. Een 
van de matrozen deserteert, want hij 
blijft liever daar dan in Melbourne te 
moeten sterven. Peck wenst hem het 
allerbeste, nadat hij bezorgd heeft ge-
vraagd (per megafoon naar de kade) 
of hij zich ook aan het einde, naar ver-

wachting over drie of vier dagen, kan redden. ‘Er zijn hier wel tweehonderd 
apotheken waar ik terecht kan,’ antwoordt de matroos geruststellend.

In San Diego staat een kolossale olieraffinaderij. Een verkenner in een isole-
rend duikpak gaat van boord om de bron van het geheimzinnige morsesignaal 
te zoeken. Er is in de enorme machineruimten geen mens te bekennen, dood 
noch levend. In mijn herinnering zocht hij in een beklemmende stilte, maar 
bij herzien constateer ik dat het morsesignaal subtiel herhaald wordt, telkens 
weer, maar verwerkt is in de intrigerende filmmuziek. Deze was van Ernest 
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Gold, die er een Oscarnominatie voor kreeg, mede voor de vele variaties op 
Waltzing Matilda die we van het begin tot het einde daar in Australië te ho-
ren krijgen. De enige andere nominatie was voor de montage, voor Frederic 
Knudtson , misschien vooral wegens het opvallend frequente gebruik van in-
dringende superclose-ups van de gezichten van de hoofdrolspelers.

Het morsesignaal blijkt een mechanische oorsprong te hebben iets met een 
stokje aan het koordje van een zonnescherm, waaraan een halfleeg colaflesje 
bij een seinsleutel vastgebonden is. De verkenner haalt de hoofdschakelaars 
om en dan valt de hele centrale van de raffinaderij stil. Einde energie, einde 
USA, einde hoop.

Na een uur en veertig minuten is de duikboot terug in Melbourne. De film duurt 
dan nog een half uur iets te lang naar mijn smaak en de deelintriges worden afge-
wikkeld. Astaire realiseert zijn geheime droom door in een tweedehands Ferrari 
de jaarlijkse autorace te winnen, een spectaculaire sequentie in de film, met veel 
angstaanjagende ongelukken. (Auteur Nevil Shute, die in Australië woonde, was 
zelf een amateur-racecoureur.) Later pleegt hij tevreden zelfmoord door zich in 
zijn garage door de koolmonoxide te laten vergiftigen achter het stuur van dezelf-
de auto. Zo hoefde hij tóch niet in eenzaamheid te sterven, want dat was zijn grote 
vrees, net als die van Moira. Peck gaat deze keer wel in op de avances van Gardner, 
de romance krijgt vorm, ze gaan samen op forel vissen. Hij wil wel bij haar blijven, 
maar zijn bemanning kiest in meerderheid voor terugkeer naar het Amerikaanse 
thuisland, en dat doet hij dus. De overheid begint zelfmoordpillen uit te delen. De 
jonge vrouw van Perkins wordt half gek, maar hij troost haar door herinneringen 
op te halen aan hun grote geluk vanaf het moment dat ze elkaar leerden kennen, 
on the beach. Ja, on the beach, herhaalt zij mijmerend. Eindelijk weten we nu waar 
de titel van de film vandaan komt. De Duitse variant, Das letzte Ufer, was duide-

lijker, maar onjuist. Gardner ziet vanaf de kade de duikboot wegvaren, zelden is 
een gevoel van eenzaamheid treffender uitgebeeld.In de stad Melbourne zijn nog 
wat bijeenkomsten van het Leger des Heils en wordt Onward Christian Soldiers 
ten gehore gebracht. Het winderige straatbeeld wordt steeds leger. Een van de 
spandoeken van het Leger fladdert nog in de wind. There is still time, brother. 
Zo loopt het af, nuchter en triest tegelijk. De wereld gaat hier eigenlijk als een 
nachtkaars uit.

Gregory Peck en Ava Gardner in On the beach
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De film werd uitgebracht door United Artists, maar regisseur Stanley Kramer (1913-
2001) had hem zelf geproduceerd, in Australië nog wel. De Amerikaanse marine 
weigerde mee te werken, dus in plaats van een atoomduikboot moest een Engelse 
boot worden gebruikt, die in Australië was gestationneerd. Ava Gardner en Fred 
Astaire gloriëren hier in rollen die ze in het oude Hollywood nooit gekregen of 
gewenst zouden hebben. Overigens maakte Kramer in 1967 ook een klassieke an-
ti-racismefilm, Guess who’s coming to dinner, met Sydney Poitier (als een nieuwe, 
veel zwartere Belafonte), Spencer Tracy en Katherine Hepburn, welke laatste er 
een van haar vier Oscars voor de vrouwelijke hoofdrol voor kreeg. Maar toen wa-
ren we al een eind in de jaren ’60.

 
De drie besproken films hebben hun afstand van het klassieke Hollywood met 
elkaar gemeen, hoe verschillend ze op zichzelf ook zijn. In Imitation of life ont-
maskert Hollywood zichzelf, als het ware, niet voor het eerst trouwens, maar wel 
zeer radicaal. In die schijnwereld brengt Susan Kohler een tot dan toe voor velen 
misschien wat abstracte frustratie magnifiek tot leven. The world, the flesh and the 
devil plaatst hetzelfde taboe-onderwerp op een andere, maar eveneens effectieve 
manier op de agenda, dankzij Harry Belafonte. En On the beach eindigt weliswaar 
berustend, maar tegelijk met een pessimisme dat in het oude Hollywood ondenk-
baar zou zijn geweest. Hier is Ava Gardner, die volgens mij ten onrechte nooit een 
Oscar won (en slechts één nominatie in 1953 voor Mogambo), het onvergetelijke 
symbool van foute keuzes en vergane glamour.

Misschien zijn het geen all time meesterwerken, deze drie, maar bijzonder en ie-
der op hun manier indrukwekkend zijn ze wel.

—Peter Cuijpers

Glamourfoto van Ava Gardner ut 1944
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John Lithgow 
Acteur en dichter. Bekend  van 
de tv serie 3rd Rock from the 
sun, maar ook van zijn boeven 
rollen in de Brian de Palma 
films: Obsession; Blow out 
en  Raising Cain. Zeer over-
tuigend ook als serial killer in 
een seizoen van Dexter. Andere 
opmerkelijke films en rollen: 
Footloose als strenge dominee; 
The World according to Garp 
als travestiet; titelrol tv film 
Don Quichote en recentelijk in 
The Crown  als Winston Chur-
chill waarvoor hij bekroond 
werd.

TRUMPTYDUMPTY 
door  John Lithgow

Trumpty Dumpty wanted a wall

To stir up a rabid poltical brawl

His Republican rivals, both feckless and stodgy 

Succumbed in the end to his rank demagogy

Dumpty’s wall made no earthly sense,

A bopndoggle built at enormous expense

But he promised, in speeches despotic and shrill,

He’d make  certain that Mexico footed the bill.

Trumpty Dumpty kept insisting.

More and more citizens started resisting.

Sadly there won’t be and end to this tale,

At least until reasonable people prevail. Thys met de oorkonde van de Louis Hartlooper-nominatie voor Film Fun.
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 PARAMOUNT vraagt me of ik hun 
nieuwe film The Marathon Man naar een boek van 
William Goldman met Dustin Hoffman vroeg in 
de ochtend wil zien, daarna kan ik naar Parijs vlie-
gen om met de producer Robert Evans te praten. 
Lijkt me leuk, helaas geen Hoffman, maar Robert 
Evans is een bekend producer, dus die wil ik graag 
ontmoeten. En zo gebeurt het.

Wie of wat is Robert Evans? Robert Evans, ge-
boren Robert Shapera, begon met zijn broer in de 
dameskledingindustrie te werken. Niet vies van 
wat glamour, vermaakte hij zich bij het zwembad 
van The Beverly Hills Hotel, waar Norma Shearer 
hem opmerkte en in hem de juiste vertolker zag 
van haar overleden man, de studioproducer Irving 
Thalberg, die legendarisch was en op jonge leef-
tijd overleed. Er was een film in de maak, Man of 
a thousand faces, over de griezelacteur Lon Cha-
ney, gespeeld door James Cagney, waar Thalberg 
in voorkwam. Robert Evans had al een paar piep-
kleine rolletjes gespeeld, maar dit was de kans om 
iets belangrijks te doen. Hij kreeg nog wat rollen 
in The sun also rises. The fiend who walked the 
west en The best of everything, maar niemand was 
echt enthousiast over dit nieuwe jonge talent en 

Evans keerde terug naar de kledingbusiness waar 
hij veel geld verdiende. Eind jaren zestig wist hij bij 
Paramount binnen te dringen, waar ze naar nieu-
we producers zochten. In het ‘nieuwe’ Hollywood 
was hij verantwoordelijk voor grote successen als 
Rosemary’s baby, Love Story en The Godfather. Als 
zelfstandig producent is hij nu nog belangrijker 
vanwege Chinatown en The Marathon Man.

Ik tref hem aan in zijn hotelkamer om de hoek 
van de Champs Elysees. Hij ligt op een bank en 
het ziet er niet naar uit dat hij gaat opstaan. Hij 
wil net zo’n glamourboy zijn als Jack Nicholson 
en Warren Beatty. Hij heeft het vak van producer 

sexy gemaakt. Ik heb een half uur om mijn vragen 
te stellen, voordat de volgende journalist arriveert. 

Ik zet de microfoon van mijn recorder bij de 
bank neer.  

]e bent begonnen als radio-acteur en je eerste echte 
filmrol was The man with a thousand faces, nadat 
je persoonlijk was uitgekozen door Norma Shearer 
om haar overleden echtgenoot te spelen.

“Norma zag me bij het zwembad van Het Bever-
ly Hills Hotel en ze vond niet dat ik op haar echt-
genoot leek, maar ze stuurde wel haar toenmalige 
man op me af om te vragen of ik acteur was. Ik zei 
dat ik dat als kind was geweest, maar dat ik nu in 

           INTERVIEW MET

ROBERT EVANS
       (1930-2019)

door Thys Ockersen
zie ook I.M. pagina 41
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zaken in New York zat. Hij vroeg me of ik graag in 
een film tegenover Jimmy Cagney zou willen spe-
len. Ik deed de test en telefoneerde met m’n broer 
of het ok√© was, want ik had eigenlijk een zaken-
afspraak in New York. Hij zei: “Goed, doe het.” 
Jimmy Cagney bekeek de test en zei: “Ik wil die 

jongen hebben.” Cagney was natuurlijk mijn favo-
riete ster. In mijn eerste scène in de film moest ik 
hem. als Lon Chaney, vertellen hoe hij moest ac-
teren. Ik was verschrikkelijk nerveus, mijn benen 
zwabberden. Hij zag het en zei tegen mij: ‘Relax, 
kid, relax, wil je? Je zal geweldig zijn in de film. 
Toen ik voor het eerst in Hollywood kwam... ik 
ben één meter drie en vijftig en ik werkte met guys 
van bijna twee meter, maar aan het eind van een 
scène was ik twee meter en zij anderhalf. Vergeet 
dat niet: relax en maak je geen zorgen. Zorg dat je 
twee meter lang bent.’ 

Ik moest de ergste dingen overwinnen. Ik vond 
me zelf een armzalig filmacteur, nogal stijf. Ik wou 
dat ik beter was, maar ik was het niet en ik werd 
niet beter. Ik had geluk dat ik aan het werk bleef.”

Toen kwam The sun also rises met Ava Gardner, 
waarin je een stierenvechter speelde en het verhaal 
gaat dat niemand je mocht.

 “Ze haatten me niet bepaald, maar ze wilden 
me beslist niet in de film. Van Ernest Hemingway 
tot Tyrone Power... Errol Flynn mocht me, maar 
Mel Ferrer wilde me er niet in hebben, Ava Gard-
ner ook niet. Allemaal om verschillende redenen. 
Hemingway wilde een echte stierenvechter, Ordo-
nez. Ava wilde haar vriendje Walter Chiari. Mel 
Ferrer en Tyrone Power hadden zelf stierenvech-

ters gespeeld en vonden mij slecht gecast. En Ed-
die Albert mocht me gewoonweg niet. Errol Flynn 
was te dronken om  zich voor ook maar iets te in-
teresseren, hij was een geweldige kerel.

Ik leerde een belangrijke les bij die film. Darryl 
F. Zanuck, de producer, was in Londen en Henry 
King, de regisseur, zond hem een telegram met: le-
dereen in de film, inclusief Ernest, vindt dat Evans 
de film gaat ruïneren. Vraag toestemming om hem 
te vervangen.’

Nou, ik was zeer onbelangrijk, maar Zanuck 
luisterde naar niemand. Hij nam een vliegtuig naar 
Mexico, waar we filmden, en mij werd opgedragen 
in de arena te verschijnen. Ik wist dat ik ontslagen 
zou worden. Maar ik had al twee maanden in de 
arena gewerkt om alles te leren over stierenvech-
ten. Ik ging de ring in en het was alsof ik mijn laat-
ste mijl moest lopen. Ik deed een auditie van een 
halfuur en Zanuck zat daar in dat grote stadion met 
iedereen van de film aanwezig: cast, crew... ik voel-
de me de idioot van de westerse wereld. Hij nam 
de megafoon en zei: ‘Luister iedereen, luister, de 
jongen blijft in de film. En wie dat niet bevalt kan 
vertrekken. Duidelijk? Als iemand iets op te merken 
heeft, dan wil ik dat nu horen.’ Niemand had iets te 
zeggen en opeens werd ik die avond voor een diner 
uitgenodigd door de cast. Ava Gardner mocht me, 
King hielp me met mijn rol, Tyrone Power was op zijn 

Actrice Norma Shearer vond Robert Evans geschikt voor de rol van haar overleden 
man Irving Thalberg, creatief producer van MGM. BOVEN: Shearer met Evans. 
ONDER: Irving Thalberg naast Robert Evans.



FILM FUN 71 November 201939

INHOUD

aardigst. Maar waar ik naar toe wil is dat Zanuck liet 
zien dat hij de baas was. En een baas heb je nodig bij 
film. Die les heb ik ter harte genomen.”

Ben je Zanuck later nog vaak tegengekomen? 
“Oh ja, in feite gaf zijn zoon Richard mij m’n eerste 

baan als producent bij The Detective. Dick had niet 
veel respect voor mij als acteur, maar als producent 
wel. De Zanucks hebben veel aan mijn carrière bijge-
dragen!”
Hoe reageerde Hollywood op je overgang van ac-

teur naar producer?
“Niet erg goed. Er is niets moeilijker in de film-

wereld. Er is niets ergers dan een halfbakken ac-
teur die producent wordt. Toen ik de baan bij Pa-
ramount kreeg, zei iedereen dat ik hoogstens zes 
maanden zou aanblijven. Niemand was op die post 
een lang leven beschoren, maar ik al helemaal niet. 
Ik was gewoon een of andere knappe smoel in de 
stad. Alles was tegen me. Ik was vrijgezel, ik had 
vele vrouwen in mijn leven gehad, ik zag er goed 
uit, ik was een acteur, playboy... alles wat naar mis-

lukking rook. En daarom heb ik meer gedaan dan 
ik normaliter gedaan zou hebben. Want de man 
die me die baan heeft bezorgd, Charles Bludhorn, 
wou ik bewijzen dat hij een goede keuze had ge-
maakt.

Er gebeurde iets heel nieuws met mijn leven. Ik 
raakte geobsedeerd door mijn werk, ten koste van 
mijn persoonlijke leven en zo is het nu al de laat-
ste twaalf jaar. Drie keer getrouwd geweest zonder 
succes, twee van de drie totaal geruïneerd door 
mijn werk. Het compromis zou zijn dat ik geen 
films meer maak.” 

Waarom een Engelse regisseur voor The Marathon 
Man?

“Het was onwaarschijnlijk dat een Pool als Ro-
man Polanski Chinatown zou regisseren en John 
 Schlesinger, die zich met menselijke verhoudin-
gen in films bezighoudt (Midnight Cowboy, Dar-
ling) is niet de meest voor de hand liggende figuur 
voor een thriller. Ik geloof dat de werkelijke magie 
van de film het huwelijk tussen een regisseur en 
zijn materiaal is. Ik hou van buitensporig rolver-
delen. Schlesinger is groots in dialoogregie. Hij 
weet zijn karakters driedimensionaal op te bou-
wen en Marathon Man was als boek en scenario 
voornamelijk een ‘canvas’-verhaal voor een groot 
publiek en meestal hebben deze verhalen een een-

Ava Gardner, Tyrone Power, Mel Ferrer 
en producer Darryl F. Zanuck op de set 
van The Sun also Rises.
Zanuck was de man die, doelen op 
Robert Evan, zei: “The kid stays in the 
picture’. Dat is ook de titel van een 
anderhalf uur durende documentaire 
over Robert Evans, uitgebracht in 2002 
(trailer). 

https://www.youtube.com/watch?v=CbtcMwXQkuQ
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dimensionale structuur. Schlesinger 
vroeg:’Waarom wil je dat ik die film 
regisseer? Ik heb nog nooit een thriller 
gemaakt.’ En ik zei dat ik dat nu juist 
de reden vond waarom ik hem wilde 
hebben. Ik zei: ‘John, als jij de karakters 
kan uitbouwen en ’t kan verbinden met 
de aantrekkingskracht voor een groot 
publiek, dan krijg je filmmagie!’

Als ik Schlesinger niet had genomen 
had ik Dustin Hoffman en Laurence 
Olivier niet zo gemakkelijk kunnen 
krijgen. John werkte veertien maanden 
aan het scenario met William Gold-
man, met Dustin en met mij. Hij wilde 
niet beginnen voordat het script goed was.”

Hoe is het om met Roman Polanski te werken? 
“Roman heeft heel erg een producent nodig, zoals 

veel andere regisseurs. Als een producer, regisseur of 
ster naar zelfstandigheid groeit, verliest hij zijn objec-
tieve oordeel over zijn werk. Ik heb Roman destijds 
gekozen voor Rosemary’s Baby op grond van Repul-
sion en Cul-de-Sac en toen hij Rosemary’s Baby had 
gemaakt, vond ik dat zijn beste film. Vlak voor China-
town had hij What gemaakt en die liet hij aan me zien. 
‘Dit is absoluut de beste film die ik ooit heb gemaakt,’ 
zei hij en ik antwoordde: ‘Het is de grootste shit die ik 

ooit in mijn leven heb gezien. Polanski: ‘Waarom huur je 
me dan?’ En ik zei: ‘Als je dat vindt, dat het je beste film is, 
dan wil ik je niet eens hebben voor Chinatown!

We kregen ruzie, hij liep weg, kwam terug en ik zei: ‘Ik 
lieg niet, Roman, ik vind de film verschrikkelijk en als je 
zo ingenomen wilt zijn met jezelf bij Chinatown, dan red 
je het niet met mij.

We hebben nog veel ruzies gekregen tijdens de opna-
men, maar ik vind dat ruzies, argumenten en spannin-
gen een film kunnen verbeteren. Roman is briljant, maar 
soms is hijzelf zijn ergste vijand.

Hoe voelt Robert Evans zich nu als vrije producent?
 “Ik voel me nu veel vrijer. Ik was erg betrokken 

bij de films die ik bij Paramount produ-
ceerde, maar ik negeerde mijn andere 
werk. Ik hoef me nu niet meer te be-
moeien met de rompslomp van de film-
maatschappij. Ik ben heel erg bij mijn 
films betrokken, want onthoud één 
ding: het is de producent die de regis-
seur aanstelt en niet omgekeerd.”

Wat zijn z’n plannen? 
      “Ik wil een vervolg maken op China-
town, waarbij Jack Nicholson misschien 
tegenover Dustin Hoffman komt te 
staan. En ik ga binnenkort Black Sunday 
maken met Robert Shaw, Marthe Keller 

en Bruce Dern. En ik denk erover om ook weer eens 
te gaan acteren, maar ik zoek nog een project.”  

Een aantal jaren later wordt aangekondigd dat Ro-
bert Evans met Robert De Niro een film gaat ma-
ken, Hotel California (de mooie titelsong hoeft geen 
probleem te zijn, die komt van The Eagles). Maar de 
film wordt gestart en gestopt en nooit afgemaakt. 
Boze tongen beweren dat Robert Evans er niets 
van bakte als acteur.

—Thys Ockersen

Robert Evans (midden) met Mia Farrow en Roman Polanski op de set van Rosemary’s Baby.
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kreeg nog wat rollen, o.a. bij Twentieth Century Fox 
in The sun also rises. 
   De kritieken die Robert Evans kreeg waren altijd zo 
slecht dat hij eigenlijk moest stoppen. Maar Fox-baas  
Daryl  F. Zanuck zei: ”The kid stays in the picture”. 
Toch stopte Evans met acteren en ging een aantal ja-
ren in Hollywood op zoek naar projecten om zelfstan-
dig te produceren. Charles Bluhorn van de oliemaat-
schappij Gulf & Western kwam bij Paramount terecht, 
omdat die nu was opgekocht door de oliefirma. Hij 
had geen verstand van film, maar stelde Robert Evans 
aan als hoofd filmproductie. Er braken gouden jaren 
aan want  Evans produceerde in zo’n tien jaar zeer 
succesvolle films. Vaak onder zijn  eigen naam: The 
Godfather; Chinatown, Godfather 2; Marathon Man 
; Black Sunday; Urban Cowboy; Popeye, etc. Hij was 
nu wat Irving Thalberg voor de oorlog was geweest. 
Hij was een glamourproducer die de status had van 
grote filmsterren waar hij mee omging: Robert De 
Niro, Jack Nicholson, Al Pacino ; James Caan. en hij 
trouwde met een mooie dame, Ali McGraw, die net 
als hij weinig acteertalent had. Hij raakte haar kwijt 
toen ze in El Paso met Steve McQueen ging werken 
aan The Getaway. Ze had hem gewaarschuwd: “I am 
a hot lady. Ik kan niet te lang alleen zijn.” Tegen de 
tijd dat Evans naar El Paso vloog om poolshoogte te 
nemen was het kwaad geschied. Het kostte haar een 
carrière want  Mc Queen wilde niet dat ze nog langer 
films maakte en Evans, die de rol van Daisy voor haar 
had gereserveerd in The Great Gatsby, gaf die aan Mia 
Farrow. Daisy was de jonge dame die Gatsby terug 

Ze werd geboren uit een 
creoolse moeder en een 
Engels-Italiaanse vader. 
In 1952 woonde ze in 
Londen. Ze kreeg een 
contract van een jaar 
voor wat tv-werk. In 1954 
maakt ze haar filmdebuut 
in de Eddie Constanti-
ne-film Les femmes s’en 

balançent van Borderie. De Eddie-films hebben altijd 
wel mooie meisjes nodig, dus keerde ze terug in 1957 
in Ces dames préfèrent le mambo. Ze werkt gestadig 

IN MEMORIAM
Robert Evans 
Robert J. Shapera U  NYC, 29-6=1930 ? 26-10-
2019, Beverly Hills, CA

Geen grotere film-
producer dan Robert 
Evans ( de familienaam 
was veranderd) die aan 
het hoofd stond van 
Paramount  Pictures. 
De jongeman die be-
gonnen was in NYC in 
de kledingindustrie van 
zijn  broer  was met het 
geld dat hij daar ver-
diende naar Hollywood 

getrokken om acteur te worden. Niet langs de seri-
euze weg  door naar bijvoorbeeld de Actors Studio te 
gaan, maar meer met het idee dat je ook ontdekt kon 
worden als je – net al Tony Curtis of Rock Hudson – 
op een goede plek opgemerkt werd. Dat was dus het 
Beverly Hills Hotel in LA waar hij inderdaad gezien 
werd, namelijk door voormalig actrice Norma  Shea-
rer die absoluut vond dat hij haar overleden echtge-
noot Irving Thalberg, ooit hoofd filmproductie bij 
MGM , moest spelen in de film Man of a thousand 
faces. Dat was een film over horroracteur Lon Cha-
ney (James Cagney) die te maken had met Thalberg 
(Evans). Er waren duidelijk andere motieven bij de 
actrice  dan het acteertalent van Robert Evans. Hij  

probeert te winnen. Dat kan je je nog wel indenken 
bij Ali McGraw, maar niet bij dat muisje Farrow. De 
film flopte. Er kwamen meer floppen, zoals The Cot-
ton Cub  die met moeite tot stand kwam en waar veel 
schandalen aan kleefden. Evans verloor zijn gouden 
touch en werd zelfstandig producent. Zijn meest re-
cente film die in voorbereiding is, is The stranger at 
the Palazza d’Oro over een jonge Amerikaan die op 
Sicilië in de jaren zestig iets krijgt met een oudere 
dame. Klinkt autobiografisch en daarmee lijkt de cir-
kel van Evan’s leven rond te zijn gekomen. 
 
(zie ook in dit nummer interview van Thys uit 1976)

PASCALE ROBERTS 
Marie-Josee Walsain-Laurent U Boulogne Bill-
ancourt, 21-10-1930  ? 26-10-2019, Parijs



November 201942

INHOUD

Tijdens de oorlog werd hij 
twee jaar lang als kind opge-
sloten in Bergen-Belsen en 
Auschwitz. De hele joodse 
familie werd uitgemoord, 

 Ces dames préfèrent le mambo: 
Eddie Constantine met v.l.n.r.: 
Lise Bourdin, Pascale Roberts en

Branco Lustig 
U Kroatië, Joegoslavië, 10-6-1932 ? 4-11-2019, 
Zagreb, Kroatië

in populaire films van 
Andre Haguet, Raoul 
Andre , Ralph Habib en 
Christian-Jacques. Bij 
een van die films leerde 
ze haar man, de acteur 
Pierre Mondy kennen. In 
1965 zat ze in een vroege 
thriller van Costa-Gravas 
Compartiments tueurs 
(Sleeping car murders). 
Ze heeft in 54 jaar maar 
aan 57 speelfilms meege-
werkt. Ze deed veel thea-
ter en werkte ook voor de 
tv. Ze was voornamelijk 
bekend bij het Franse publiek. Ze had zich in al die 
jaren ontwikkeld van een charmante ingenue tot een 
nog altijd charmante karakteractrice. Twee andere  
echtgenoten waren  de acteur Michel Le Royer en de 
schrijver  Pierre Rey. Zij overleed aan kanker.

IN MEMORIAM

Vojtech Jasny 
U Kelc, Tsjechoslowakije, 30-11-1925 ? 15-11-
2019, Tsjechië

Branco Lustig  in  Schindler’s List

behalve zijn moeder die hij na de oorlog terugzag. 
Lustig dankte zijn overleven aan een Duitse officier 
die uit dezelfde regio als de jongen kwam en diens 
vader had gekend. Branco Lustig begon zijn filmcar-
rière in 1955 bij Jadran film. In 1971 was hij locatie 
manager voor Fiddler on the roof en in 1983 werkte 
hij aan de tv miniserie Winds of War en aan het ver-
volg, War and Remembrance (1988). Hij vertrok naar 
Amerika waar hij in 1993 meewerkte aan Schindler’s 
list van Steven Spielberg. Hiervoor kreeg hij een Os-
car. Zijn tweede Oscar kreeg hij voor het produceren 
van Gladiator van Ridley Scott. Hij zou ook nog  The 
Peacemaker (1997),  Hannibal (2001) en Black Hawk 
Down (2001) produceren. 
Hij kreeg uiteindelijk een eredoctoraat van de Univer-
siteit van Zagreb. Vanaf 2012 begon hij steeds meer 
terug te keren naar Zagreb.

Hij werkte als filmmaker in de jaren 
vijftig en zestig van de vorige eeuw. 
Tijdens de Russische invasie van 
Tsjechoslowakije in 1968 verliet hij 
met veel andere filmers het land 
om verder te leven en te werken in 
Oostenrijk en West-Duitsland. In 
1963 had hij een speciale-juryprijs 
gewonnen in Cannes met The Cas-

sandra Cat. Dus hij had enige bekendheid. Toen hij 
Tsjechoslowakije verliet had hij al twintig films ge-

maakt. Blijven was geen optie want hij was uitgespro-
ken anti -communistisch. Een van zijn laatste films 
in eigen land was  All my compatriots (1968) over 
Tsjechen die het zwaar hebben onder het commu-
nisme. Die film werd uiteraard meteen verboden.  In  
Duitsland maakte hij in 1970 de tv-film Nicht nur zur 
Weih nachtszeit. Hij zou heel veel tv-films maken en 
een enkele keer een speelfilm. Later maakte hij na de 
val van het communisme  ook in Tsjechië nog tv-films 
tot en met 2002. 
Hij was in 1970 lid van de jury van het filmfestival in 
Cannes. Hij is grootvader van de in Duitsland geboren 
filmer Marcel Jasny.

All my compatriots



FILM FUN 71 November 201943

INHOUD

WORDT VERWACHT
in Film Fun #72

Susannah
York


