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INHOUD

Thys in gesprek met de beul van Engeland, Albert Pierrepoint. 

PIERREPOINT WIL EEN GEHANGENE REDDEN 
Albert Pierrepoint was wars van show en pu
blieke aandacht. De volgende anekdote is een 
veelzeggende, zowel met betrekking tot zijn 
persoonlijkheid als tot de status die hij als 
beul, als wreker der natie, genoot.

Pierrepont brengt een weekend door bij een 
vriend, Joel, in Yorkshire. Ze hebben zich 
voor het knapperend haardvuur geïnstalleerd 
als er luid op de deur wordt gebonkt. “Joel, 
kom direct”, klinkt een vrouwenstem. “Mijn 
vader hangt in het trapgat!”

”Ik werkte uit 
naam van de staat 
en vind dat ik 
naar beste vermo-
gen de meest 
humane en waar-
dige methode heb 
toegepast om de 
veroordeelde ter 
dood te brengen.”

THYS ONTMOET DE ENGELSE BEUL ALBERT PIERREPOINT

(A.P.)

In 1992 stierf de beruchte Engelse beul Albert Pierrepoint op 87 jarige leef-
tijd. Hij was al heel lang gepensioneerd, maar zijn naam was- net als die van 
zijn vader en oom- in het collectieve geheugen gegrift. Meer dan een kwart 
eeuw bekleedde hij het ambt van Official Executioner  en hij vervulde bijna 
vijf honderd keer zijn macabere plicht, vaker dan welke andere beul dan ook.
Thys stond twee keer in 1983  oog in oog met de gevreesde ‘hangman’ voor 
een documentaire die hij over hem maakte, die echter nooit afkwam. Het 
interview is nu gebruikt voor dit artikel. Plus aanvullende informatie over de 
films die over Pierrepoint en zijn ‘slachtoffers’ zijn gemaakt.

Kom op, Albert,” zegt Joel en samen rennen 
ze naar een verderop gelegen huis. Er is een 
kleine menigte op de been. Albert vraagt om 
een scherp mes en zegt tegen zijn vriend om 
de schouders van de hangende man hoger te 
houden voor het geval hij nog ademt en om 
te proberen zijn hoofd  te beschermen ter
wijl hij het lichaam lossnijdt. Eenmaal naar 
benden blijkt het lichaam steenkoud. Aan 
het touw ziet Pierrepoint in een oogopslag 
dat de man maar  een centimeter of zestig is 
gevallen, niet genoeg om de nek te breken. 
De stumper is een langzame, pijnlijke verFoto omslag: Timothy Spall als Albert Pierrepoint en Mary Stockley als Ruth Ellis in Pierrepoint, the Last Hangman.
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stikkingsdood gestorven. Zodra de politie 
is gearriveerd sommeren ze iedereen te ver
trekken. Pierrepoint en zijn vriend gaan als 
laatsten. “Kom op, jongens” spoort een van 
de agenten hen aan “dit is niet bepaald ge
schikt voor jullie”. Zonder commentaar lopen 
ze naar buiten. Als de vriend de agent  een 
dag of wat later in het dorp tegenkomt vraagt 
hij hem “  Weet je wel met wie ik was ? “ 
“Nee” “Met Albert Pierrepoint” “Bloody hell, 
toch niet de Pierrepoint? “

ONTMOETINGEN MET DE BEUL 
Op het vliegveld van Edinburgh zag ik ooit 
de autobiografie van Albert Pierrepoint ver
loren in een rek staan. Ik had vaag van hem 
gehoord en was geïnteresseerd. Ophangen 
was in GrootBrittannië al jaren afgeschaft, 
maar het was nog altijd een punt van discus
sie. Na het lezen van Executioner: Pierre-
point, wist ik  over deze man wilde ik beslist 
een documentaire maken.

In het najaar van 1983 vloog ik naar Liver
pool en nam de trein naar de Southport, een 
treurige badplaats die door toeristen in de 
herfst en winter gemeden werd. Daar woon
den Albert Pierrepoint en zijn vrouw Anne 
die daar van hun pensioen genoten waarbij 
Pierrepoint nog graag wat bijverdiende met 
het vertellen over zijn executieperiode. De 
zuinige Pierrepoint (een Yorkshire kwaliteit) 
had eerder in zijn brief (zie pagina 15) aan
gegeven dat ik geen geld hoefde te verspillen 
aan de telefoon. Als ik die drie keer liet rinke
len dan begreep hij dat ik er aankwam.  
   Op het station stond een kleine oude man 
met een gleufhoed en verscholen in een 

regenjas mij op te wachten. Hij leek weg 
gestapt te zijn uit die Britse thrillers van de 
jaren vijftig met Dirk Bogarde of John Mills. 
Hij gaf me zonder gezichtsuitdrukking een 
ferme handdruk, vermoedelijk diezelfde 
hand die bijna  vijfhonderd maal de handel 
had overgehaald waarmee een luik openklap
te en er een dodelijke drop  plaats vond. 
   In zijn bescheiden woning zaten we apart  
in een kleine kamer. Hij was wat teleurgesteld 
dat ik niet meteen met een filmcrew was ge
arriveerd en de twee duizend pond had mee
genomen die hij voor het interview vroeg. 
Maar ik wilde eerst zeker weten of hij wel een 
goed verhaal kon vertellen. Zijn vrouw Anne 
hield hij angstvallig buiten het gesprek. Toen 
ze later bij de filmopnamen thee en koekjes 
kwam serveren liep ze toevallig in beeld en 
hij snauwde: “Weg, Frau!” in een soort Duits. 
Blijkbaar verwarde hij ons met Duitsers. Hij 
heeft haar vermoedelijk nooit helemaal inge
licht over zijn activiteiten en waardeerde ze 
het zeer in haar dat ze er nooit naar vroeg.

Ik kwam dus een aantal weken later terug 
met mijn ploeg (camera Marc Felperlaan, 
geluid Roel Bazen en de vriendin van de 
“producer”) om het interview op film vast te 
leggen. Ik was nog niet over de drempel ge
stapt of Albert trok me de badkamer in en zei 
samenzweerderig: “Als je het niet aan de be
lasting vertelt dan geef ik je een gedeelte van 
het geld!” Ik stelde hem gerust dat de Engelse 
belasting niet door ons werd geïnformeerd  
en dat hij alles mocht hebben. 
   Ik had me in de man verdiept dankzij zijn 
autobiografie en ik wist dat zowel zijn vader 
Henry als zijn oom Thomas hem voorgingen 

als beulen. De Pierrepoints waren berucht en 
wanneer er een Pierrepoint bij de gevangenis 
arriveerde voor een executie dan ging er een 
geroezemoes in de menigte op van: “Pierre
point is gearriveerd”, met andere woorden: er 
gaat een executie plaatsvinden, er is geen weg 
terug meer, de man met de zeis zweeft boven 
onze hoofden. 
    Maar een executie hoeft niet altijd met 
goed gevolg te worden voltrokken, zoals Pier
repoint me tijdens ons gesprek toevertrouw
de: “In 1885 was John Lee ( bijnaam Babba
combe Lee) beschuldigd van moord op een 
86jarige vrouw die hofdame van Koningin 
Victoria was geweest. Hij werd naar het scha

vot geleid, kreeg de kap en de strop om, maar 
toen de beul tegen de handel duwde ging het 
luik niet open. De beul stampte er op, maar 
nog lukte het niet . Zelfs nadat Lee naar zijn 
cel terug was gebracht en de beul aan het 
mechaniek had gewerkt, weigerde die toen 
het er op aankwam. De regel is dan dat je niet 
meer mag worden opgehangen. Zijn vonnis 
werd veranderd in 22 jaar gevangenis straf. 
Hij werd een soort volksheld en een smet op 
het blazoen van zijn beul, James Berry.”

Het viel me op dat Albert Pierrepoint zon
der veel emotie zijn verhalen vertelde. Die 
emotie had hij altijd uitgesloten om goed zijn 

10 Rillington Place. John  Hurt als de onschuldige  Timothy Evans die wordt opgehangen door Albert Pierrepoint (kale 
man op de voorgrond, gespeeld door Edwin Brown).
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werk te doen. Hij sliep er geen nacht slecht 
door. Hij beschouwde zijn  werk als een taak 
die hij voor de overheid naar behoren moest 
uitvoeren en hij zorgde er voor dat hij in een 
zeer korte tijd de gevangene ophing en niet 
liet lijden. In de film  10 Rillington Place zie 
je exact hoe zo’n executie in no time plaats 
vond. 
   De scène werd gedraaid onder supervisie 
van Pierrepoint en het slachtoffer was in dit 
geval Timothy Evans (gespeeld door John 
Hurt) die opdraaide voor de moorden die 
John Christie had gepleegd. De gevangene 
zit in een wachtkamer. Pierrepoint opent de 
deur van een andere kamer, grijpt zijn gevan
gene en neemt die mee de andere kamer in. 
Zet hem neer op een luik en doet heel snel 
eerst een witte kap over zijn hoofd, daarna de 
strop die hij aantrekt en haalt de hendel over. 
De gevangene valt naar beneden en breekt 
meteen zijn nek. Dit alles in een minuut. 

DE FAMILIE PIERREPOINT 
Als kind heeft hij nooit geweten welke mor
bide bijbaan zowel zijn vader als oom er op 
nahielden. Hij kwam er pas achter toen zijn 
vader hem als elf jarige eens meenam voor 
een uitje. 
   Zijn vader was goed geluimd en vertelde 
hem tal van verhalen. Albert hing aan zijn 
lippen. Ze bezochten zijn oom Tom. Aan het 
einde van de dag liepen ze naar het treinsta
tion van Bradford. Zijn vader ging met de 
stationschef in de pub iets drinken. Albert 
bleef buiten staan en zag een  poster bij een 
kiosk waarop zijn vader stond afgebeeld. 
“MY TEN YEARS  EXPERIENCES – BY 
HENRY PIERREPOINT, RETIRED EXECU
TIONER” stond er in grote letters als adver
tentie voor het verhaal dat Henry Pierrepoint 
aan een krant had verkocht. Toen zijn  vader 
naar buiten kwam stelde hij Albert aan de 
stationschef voor: “Dit is mijn oudste zoon. 
Ooit zal hij de Official Executioner zijn.“ Hij 
legde een arm rond Alberts schouder en 
keek naar zijn vriend alsof ze voor een foto 
exposeerden.  Albert keek naar zijn vader en 
plots was zijn geest glashelder. Zijn missie, 
zijn eenmansexpeditie, tekende zich duidelijk 
voor hem af, hoe jong hij ook was…

ALBERT BEREIDT ZICH VOOR ALS BEUL 
Door de dood van zijn vader was Albert Pier
repoint op zijn zeventiende jongetje af. Hij 
was de oudste in het huishouden en las  zijn  
vaders papieren.

Pierrepoint: “Ik kon hem geen vragen meer 
stellen, maar ik bestudeerde zijn boekje met 
aantekeningen over hangpartijen nauw

keurig om alles te leren over het vak. Hoe 
meer ik las hoe meer ik besefte dat er twee 
zaken belangrijk waren in het in leven van 
een scherprechter. Wat de vakkundige kant 
betreft moest je je vak technisch heel goed 
beheersen en aan de menselijke kant moest je 
menselijk blijven. Dat betekende dat je nooit 
uit het oog mocht verliezen dat je een mens 
ging ophangen en dat er een gezin in rauw 
gestort werd.”

Door zijn vaders ogen leerde hij een soldaat 
kennen die in het Executionboek omschre
ven werd als de “dapperste man die ik ooit 
ophing.” Nadat hij terugkwam uit de Zuid

Afrikaanse oorlog ontdekte hij dat zijn vrouw 
hem ontrouw was geweest. Hij nam zijn klei
ne dochter in de armen, droeg haar de trap 
op en sneed haar de keel door. Vervolgens 
scheurde hij de decoraties ter ere van zijn 
terugkomst los en spreidde de Union Jack 
vlag over het ontzielde lichaam. Hij ging naar 
de politie en gaf zichzelf aan. Op de vraag 
naar het waarom van zijn daad, antwoordde 
hij: “ Opdat ze niet zal opgroeien en net als 
haar moeder zal worden.” Nadat hij  ter dood 
veroordeeld was vroeg hij geen vergeving. 
Toen Henry Pierrepoint op de morgen van 
de executie de dodencel betrad stond hij op, 
klaar met de armen uitgestrekt, alsof hij han
den wilde schudden, glimlachend. “Ik boeide 
hem,” aldus Pierrepoint, ”en rolde de boord 
van zijn shirt omlaag. Hij richtte zich op en 
leek zijn spieren te spannen om zo recht te 
lopen als hij kon, zonder een aarzeling. Ter
wijl ik de strop rond zijn nek deed, gaf hij 
geen krimp. Hij glimlachte weer toen ik de 
kap  (een witte en geen zwarte, zoals vaak 
wordt gedacht) over zijn hoofd deed. Met  
een lage stem zei hij: ‘Lord have mercy on 
me’. Ik haalde de hendel over.”

Toen Albert de kans kreeg om de assistent 
van zijn oom Thomas te worden deed hij het 
meteen. “Het was mijn ontsnapping uit mijn 
armoedige bestaan in Yorkshire. Ik was voor
bestemd om in de kolenmijnen te werken. 
En bovendien wilde ik ook graag reizen. In 
Dublin maakte ik mijn eerste executie mee. 
Van een man die zijn vrouw had vermoord.
Na afloop moesten we maken dat we weg
kwamen want de Ieren stelden het niet op 
prijs dat hun landgenoot door Engelsen was Timothy Evans

Twee beulen: Thomas en Albert Pierrepoint
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Het boekje van Perrepoint waarin de namen van alle veroordeelden stonden

opgehangen.” Toch constateerde hij, denkend 
aan zijn eerste klus: “Ik had er geen moeite 
mee, I never felt better in my life. “ 
   Alberts eerste executie in Engeland vond 
plaats in Birmingham, wederom als assistent 
van zijn oom— het begin van een vrucht
bare  samenwerking van “Uncle Tom and our 
Albert” zoals het duo al snel werd genoemd. 
De gehangene was Gerald Hutchins. Hij was 
veroordeeld voor het ombrengen van een 
moeder van vier jonge kinderen: een passie
moord. Zoals vaker was het de veroordeelde 
die de achterblijvers geruststelde toen een 
groepje bekenden de dag voor de executie 
afscheid kwam nemen. “Maak je geen zorgen 
over mij.” zei Gerald. “Als ik er om acht uur 
morgenvroeg tussenuit knijp, laat de blinden 
dan even naar beneden, maar haal ze onmid
dellijk weer op. Laat ze gewoon even schieten 
en zeg: “Arme, Gerry. Hij is er niet meer.’ 
Maak het niet erger dan het is.” 
   Toen Albert Pierrepoint de ochtend van 
de terechtstelling zijn thee dronk, klonk er 
een luid en vreugdevol gezang in de verder 
muisstille gevangenis. “Sally come back and 
bring the sunshine home…” Het was Gerald 
die de uren die hem nog restten, zingend 
doorbracht. Later maakte hij geintjes met 
zijn cipiers. Voordat hij op het luik ging staan 
draaide hij zich om en sprak tegen de groep 
officials die zijn dood zouden meemaken: 
“Beste mensen, wees goed voor elkaar. En 
bedankt voor de goede zorgen.” Hij stapte 
voorwaarts en stierf.

DE VAKKUNDIGE BEUL 
In 1941 werd Albert Pierrepoint zelfstandig 
executioner en ontpopte hij zich tot de vak

kundigste beul die Engeland ooit heeft gehad.

Pierrepoint: “In die dagen verdiende mijn 
oom tien pond voor een hangpartij en de 
assistent twee pond. En vaste baan was het 
nooit; betaling ging per klus. Ik achtte het 
van het grootste belang om het lugubere vak 
met waardigheid uit te voeren. Misschien 
ben je gespannen als je een executie gaat 
doen, maar zo’n houding mag je op geen en
kele wijze tonen aan de cipiers of de veroor
deelde. Dat is onnodig en wreed tegenover 
hen. Je moet je waardigheid behouden en 
ook geen opschepperige verhalen houden na 
afloop. Ook een zekere mate van afstandelijk
heid is essentieel voor een scherprechter.  
    Helaas heb ik dit niet altijd meegemaakt. 
Ik herinner me een man die na zijn eerste 
geslaagde ophanging—het lichaam hing zoals 
het hoort  bewegingloos aan het touw—op
sprong en met zijn handen op zijn hoofd 
uitriep: “I’m an executioner! I’m  an executi
oner!” 
   Ook heb ik een assistent gehad  die van te 
voren ontzettend nerveus was en niet kon 
slapen, maar wanneer alles achter de rug was  
had hij het hoogste woord. Hij  speelde de 
bink en had allerlei opinies over hoe gevan
genen nog zwaarder gestraft moesten wor
den. Naar mijn mening is het onnodig voor 
een beul om de stoere jongen uit te hangen. 
Ik heb het vaste geloof dat ik door een hogere 
macht ben uitgekozen om mijn taak te ver
richten en diezelfde hogere macht heeft me 
beschermd en begeleid tot aan het moment 
dat ik ontslag nam. Ik werkte uit naam van 
de staat en vind dat ik naar beste vermogen 
de meest humane en waardige methode heb 

toegepast om de veroordeelde ter dood te 
brengen.”

Er kwam in de oorlog het moment dat Albert 
Pierrepoint zelfstandig beul werd, Number 
One. In een door bommen verwoest Lon
den reed hij naar de Pentonville Prison. De 
veroordeelde was een onderwereldfiguur die 
iemand van een rivaliserende bende had om
gebracht. Op de dag van de executie troffen 
Pierepoint en zijn assistent Steve Wade in de 
executiekamer de laatste voorbereidingen. 
Ze spraken fluisterend want ze zaten naast de 
dodencel. Van te voren had Pierrepoint alle 
gegevens van de veroordeelde in  zijn schrift

je opgetekend (lengte, zwaarte, nekomvang, 
gewicht). Hij liet me dit schrift zien: het werd 
later voor dertig duizend pond op een vei
ling verkocht.) Met een stuk krijt markeerde 
Pierrepoint de wazig geworden ‘T’ onder de 
strop, waar de tenen van de gevangene dien
den te staan. 
   Na een ontbijt waren ze om vijf voor negen 
paraat buiten de cel van de veroordeelde. De 
laatste minuten waren het ergst voor Pier
repoint en  dat zou bij de honderden ophan
gingen die volgden zo blijven. Maar zodra er 
tot actie werd overgegaan viel alles van hem 
af. Toen een halve minuut voor negen de 
sheriff, de gevangenisdirecteur en een dokter  
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Franz Kramer                             Juana Bormann             
      

zich bij hen voegden besefte Pierrepoint dat 
hij de jongste in het gezelschap was. Met een 
klus in de handen stapte hij de dodencel in. 
Pierrepoint bond efficiënt de polsen  van de 
gevangene aaneen en zei: “Volg me.” Op het 
schavot keken de twee elkaar aan, een laatste 
blik. Uit zijn borstzak trok Pierrepoint de 
keurig opgevouwen witte kap. “Cheerio” zei 
de man en Pierrepoint trok de kap over zijn 
hoofd, gevolgd door de strop. Aan de ene 
kant trok hij aan een pin op het bedienings
paneel en met de andere hand haalde hij de 
hendel naar achteren, onderwijl stiekem over 
zijn schouder kijkend. Het luik klapte open 
en het touw stond strak en stil. Een  kleine 
werveling van stof zweefde weg in het gat 
onder het schavot.

Niet alle executies verliepen vlekkeloos. In 
oorlogstijd moest Pierrepoint een stevig 
gebouwde Duitse spion hangen. Toen Pier
repoint hem ophaalde werd hij met gebalde 
vuisten opgewacht. De blauwe ogen van de 
man staarden hem gevaarlijk aan. Op het 
moment dat Pierrepoint hem wilde boeien, 
duwde hij een cipier weg en dook als een 
os tegen de stenen muur aan. Zijn hoofd 

knalde tegen het metselwerk. Even was hij 
buiten bewustzijn; toen hees hij zich op en 
schudde zijn hoofd. Nog twee extra cipiers 
wierpen zich in de strijd. Pierrepoint wachtte 
op een moment om de man te boeien. Toen 
hij dacht dat hem dat gelukt was, hoorde hij 
achter zich ‘Albert, kom terug!` De spion was 
er in geslaagd zijn op de rug gebonden han
den los te scheuren. Een nieuwe strijd volgde. 
De spion delfde ditmaal het onderspit. 
   Pierrepoint zette nu een knie in de rug van 
de veroordeelde en trok de lus zo strak mo
gelijk aan.  Zelfs op het schavot had de Duit
ser de strijd nog niet opgegeven. Met gebon
den enkels sprong hij op en neer en daardoor 
gleed de strop bijna van zijn nek. De kap 
bleef ternauwernood hangen achter zijn neus 
en zijn lichaam viel omlaag. Tot  Pierepoint´s 
opluchting was de spion op slag dood. 
 
Ik vroeg Albert Pierrepoint of hij geen on
schuldigen had opgehangen. Plechtig verze
kerde hij mij – en hij keek me strak aan: “Ik 
keek ze diep in de ogen vlak voor ik de kap 
over hun hoofd trok en ik zag geen onschuld.”

DE KAMPBEULEN VAN BERGEN-BELSEN 
In december 1945 vertrok Pierrepoint naar 
Hamelen in Duitsland om talrijke oorlogs
misdadigers op te hangen. 
   Pierrepoint: “De eerste dertien waren de 
kampbeulen van  BergenBelsen. Ik wist toen 
nog niet veel van ze af, maar wat ik achter de 
tralies zag was een armetierig stelletje men
sen. De ergste die bij mij op de weegschaal 
kwam was de kampcommandant Josef Kra
mer, die ik herkende van foto’s uit de krant. 
Een ander was Juana Bormann. Ze was be
rucht  vanwege de wolfshonden die ze op de 
gevangen losliet, waarna de beesten de arme 
stakkers verscheurden. Toen ik door de ge
vangenis liep, drukten ze hun neuzen tegen 
de tralies om naar me te kijken. Ik had eigen
lijk meelij met ze , maar toen ik dit tegen de 
Britse soldaten zei, antwoordden ze: ‘Jij bent 
niet in  Belsen geweest anders zou je niet zo 
praten.’ Ze hadden gelijk. “

BergenBelsen was een vernietigingskamp. 
De gemiddelde levensverwachting van een 
gevangene was twaalf dagen. De 39jarige 
Josef Kramer was een beest; zware botten, 
harig, vierkante kin en een harde mond. Op 
spotprenten uit die tijd stond hij afgebeeld 
als halfmens, halfgorilla. 
   De eerste ter dood veroordeelde dokter 
die ik tegenkwam was Fritz Klein. Dagelijks 
gingen er drie duizend mensen naar de gas
kamer en hij bepaalde wie dat waren. De dag 
voordat de Britten in het kamp aankwamen,  
verscheen hij met een armband van het Rode 
Kruis en zei dat er goed voor de gevangenen 
gezorgd moest worden. Een van de drie vrou
wen was Irma Grese, een blonde vrouw van De drie vrouwen van Bergen-Belsen              

     

21 jaar. In Belsen droeg ze altijd een rijzweep 
waarmee ze gevangenen doodsloeg, vaak 
dertig per dag. Ik heb de drie vrouwen achter 
elkaar opgehangen en daarna de tien man

Dr. Fritz Klein  
 

Albert Pierrepoint hangt nazi Irma Grese op.  
 



12 Film Fun #39 Maart 2017 13

Pierrepoint 3 | Wim Lindner 18 | Ontmoetingen 23

nen in dubbele executies. Het hangen ging 
vlot, maar het losmaken en weghalen van 
de lichamen  kostte tijd. Ik herinner me dat 
Irma Grese alleen maar: ‘Schnell’ zei. voordat 
ik haar ophing. Na de vrouwen pauzeerde ik 
voor een kop thee en vervolgens ging ik ver
der met de mannen. Te beginnen met Kra
mer en Klein.” 
“Ik ben nog vele keren naar Duitsland afge
reisd voor executies , als enige Engelsman. 
Er waren ook Amerikaanse beulen, maar die 
maakten er vaak een rotzooi van. Ze hingen  
de veroordeelden niet goed op en die bleven 
dan half dood hangen.”

PIERREPOINT ALS KROEGBAAS EN MET 
PENSIOEN 
“In 1946 kocht ik een kroeg in de buurt van 
Manchester. Daar kon ik me enigszins ont
spannen na al die hangpartijen. Ik noemde 

het café Help the Poor Struggler. Ik moet 
bekennen dat hij goed liep vanwege alle pu
bliciteit die ik kreeg. Veel bezoekers kwamen 
eerder  kijken om morbide dan om sociale 
redenen. Maar in de pub weigerde ik om over 
mijn werk te praten.”

In 1964  werd in Engeland de doodstraf af
geschaft. In 1963 werd de laatste executie 
door opvolgers van Pierrepoint uitgevoerd. 
Zelf was hij er al (om toen onduidelijke re
denen) op 23 februari 1956 mee gestopt. De 
Home Office wilde graag dat Pierrepoint 
geen mededelingen deed  en hij bleef er jaren 
vaag over. Maar tijdens mijn interview kwam 
toch wel naar voren dat hij te weinig betaald 
kreeg. Het betrekkelijke lage bedrag voor een 
hangpartij woog niet op tegen de verdiensten 
die hij met zijn kroeg binnenhaalde. Daar
naast namen de protesten tegen de doodstraf 

Pierrepoints notities met 
betrekking tot de beulen 
van Bergen-Belsen die hij 
ging ophangen. 

Die executie in 1955 verliep niet zon
der kleerscheuren. Toen Pierrepoint 
uit de Holloway gevangenis kwam 
had hij politiebescherming nodig om 
niet gemolesteerd te worden door 
een kwade menigte. Ruth Ellis was 
de laatste vrouw die in Engeland 
werd opgehangen.

Na 1956 leidde Pierrepoint met 
zijn vrouw een rustig leven. Soms 
verkocht hij zijn verhaal aan een 
tijdschrift om zo wat extra geld te 
verdienen.

Albert Pierrepoint was een trouwe 
uitvoerder van het gezag met (naar 
zijn zeggen) een missie van God.  
Hij constateerde: 
“Ik ben tot de conclusie gekomen dat 
executies niets oplossen. Een executie 
is een ouderwets relikwie en voldoet 
aan een primitieve wens om wraak te 
nemen. Ik heb altijd veel medelijden 
gehad met de slachtoffers van misda-
den en de vermoorde kleine kinderen, 
maar als ik nadenk over al die man-
nen en vrouwen  die ik gezien heb op 
hun laatste moment, dan ben ik er 
van overtuigd dat wat ik heb gedaan 
geen enkele misdaad heeft voorko-
men. Ik geloofde wel in wat ik deed en 
ik probeerde enige waardigheid op de 
weg naar de dood te brengen.”

—Thys Ockersen

Boven: Het café van Albert Pierrepoint. Onder: Ruth Ellis

steeds meer toe. Dus stopte hij er mee. Jarenlang de
den geruchten de ronde dat de vermaarde beul door 
de Prison Commission ontslagen was of dat hij het er 
moeite mee had gekregen om een vrouw (Ruth Ellis) 
op te hangen. 
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Albert Pierrepoint in zijn huis in 
Southport in 1983  

Foto: Thys Ockersen   

Brief van Pierrepoint  
…geen geld in de betaaltelefoon…

Boven: De doos met attributen van Pierrepoint 
voor zijn werk.
Links: 10 Rillington Place, de woning van serie-
moordenaarJohn Christie in Londen.
Onder: John Reginald Christie in 1953 op weg 
naar de rechtbank 
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De echte John Christie met zijn vrouw en de vertol-
kers in Rillington Place: Tim Roth en Samantha 
Morton.

LET HIM HAVE IT 
GB 199, regie: Peter Medak 
De niet al te snuggere Derek Bentley (Chris
topher Eccleston) doet mee aan een inbraak 
waarbij een bewaker omkomt. Dit levert hem 
(volgens veel mensen ten onrechte) de dood
straf op. Clive Revill is hier Pierrepoint die 
Bentley ophangt.

Clive Revill als Pierrepoint en  Christopher Eccleston 
als  Derek Bentley.

Tim Roth als vrouwenmoordenaar John Christie in 
Rillington Place en Samantha Morton als zijn vrouw 
die hij ook uiteindelijk vermoordt.

PIERREPOINT, THE LAST HANGMAN  
GB 2005,  regie: Adrian Shergold 
Onjuiste titel, want Pierrepoint was niet de 
laatste Britse beul. 
Timothy Spall overtuigt als Albert Pierre
point in een verhaal dat duidelijk ontleend 
is aan de autobiografie. Juliet Stevenson als 
Pierrepoint’s vrouw. 

Timothy Spall als Albert Pierrepoint

FILMS MET BETREKKING TOT PIERREPOINT

YIELD TO THE NIGHT 
GB 1956, regie: J. Lee Thompson 
Diana Dors (ontdaan van haar gebruikelijke 
glamour) als moordenares die wacht op de 
doodstraf. Duidelijk geïnspireerd op het le
ven van Ruth Ellis.

Diana Dors als de ter dood veroordeelde vrouw

DANCE WITH A STRANGER 
GB 1985, regie: Mike Newell 
Miranda Richardson als Ruth Ellis die haar 
minnaar David Blakely (Rupert Everett) ver
moordde omdat hij haar bedroog. Ze was de 
laatste vrouw die Pierrepoint ophing.

Miranda Richardson als Ruth Ellis en Rupert 
Everett als haar minnaar David Blakely

10 RILLINGTO PLACE  
GB  1971, regie : Richard Fleischer 
John  Christie was  de vrouwenmoordenaar 
die in oorlogstijd ongehinderd zijn gang kon 
gaan. Hij wordt vertolkt door Richard Atten
borough met John  Hurt al de labiele buur
man Timothy Evans die voor de moord van 
zijn vrouw (Judy Geeson) opdraait en door 
Pierrepoint (Edwin Brown) wordt opgehan
gen. Pas later kwam uit dat Christie de dader 
was. Ook hij werd door Pierrepoint opgehangen.

10 Rillington Place was het adres in Londen waar 
John Christie ( Richard Attenborough ) een aantal 
vrouwen vermoordde.

RILLINGTON PLACE  
GB 2016, regie: Craig Viveiros 
Deze BBC versie met Tim Roth als Christie 
(meer ingetogen gespeeld dan Attenborough 
deed) is minder enerverend dan de speelfilm 
uit 1971, maar toch zeer de moeite waard. 
Samantha Morton is Christie’s vrouw en Nico 
Millalegro speelt Timothy Evans. John  Paul 
Hurkey is Pierrepoint in de scène waarin 
Christie wordt opgehangen.
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Na Grand Prix was je weer betrokken bij een 
Franse film in Nederland: Vivre pour vivre 
van Claude Lelouche in 1967.
Wat herinner je je? 

 Ik werd gebeld door Max Gerstanowicz, 
directeur van het Tuschinskiconcern, of ik 
productie wilde doen voor een Franse film 
die deels in Nederland werd opgenomen. Ik 
had natuurlijk belangstelling, want werk is 
werk. De film  was Vivre pour vivre met Yves 
Montand, Annie Girardot en Candice Ber
gen. Kortom geweldige namen. Men wilde 
zeer “low budget” werken, dus geen gedoe 

WIM LINDNER
De laatste der
Mohikanen

met speciale auto’s.
Ik heb toen een paar VWbusjes gehuurd 

en daar zaten we allemaal in, gezellig boven 
op elkaar: bagage, wardrobe, licht, camera
apparatuur, crew, stars, makeup, iedereen. 
Men vond het geweldig; de sfeer was zeer 
goed! Als we ergens moesten draaien dan 
hielp iedereen met de spullen naar binnen 
brengen. Ook de acteurs en zelfs de produ
cent (die was niet zo jong meer). We aten 
somsheel Hollandsbroodjes op straat. 
Kortom eenvoudiger kon het gewoon niet.

Ik denk dat de stars nog nooit zoiets 
hadden meegemaakt, maar ze waren zeer 
tevreden. Men was ondergebracht in het 
Apollo Hotel en dat was ook uitstekend. Op 
een middag hadden we niks te doen en toen 
wilde Yves Montand en ik samen een koffie 
gaan drinken. Er was toen een soort buiten
trap die naar een bar onder het hotel leidde. 
Wij gingen dus braaf die trap af, maar moch
ten niet naar binnen omdat we geen stropdas 
om hadden. Dus we werden weggestuurd; dat 

kon ons niet veel schelen, maar opeens had 
iemand van het personeel in de gaten wie ze 
hadden geweigerd. Veel gedoe, managers, 
opwinding, etc.

Yves zei tegen mij: “Is er nog iets anders 
in de buurt?” We zijn toen in de Beethoven
straat terecht gekomen. Het kon Yves echt 
niets schelen. Het was leuk om te zien het 
verschil tussen Yves Montand bij Grand Prix  
en bij deze film. Bij de Amerikaanse film 
kreeg hij de allstar treatment en hier hele
maal niets. Bij deze film was hij veel geluk
kiger. Ik heb hem hier leren kennen als een 
leuke vent waar  je mee kon lachen en die 
ondanks alles toch heel gewoon was.

Ik heb Yves Montand daarna nog twee 
keer ontmoet. Een keer met zijn vrouw 
Simone Signoret en Robert Altman. Robert 
wilde Yves vragen voor een film en we heb

DEEL 2

Annie Girardot en Yves Montand ergens in het Gooi in 1967 voor Vivre pour vivre.

Een interview door
Thys Ockersen

Wim Lindner (86) was in de jaren vijftig en 
zestig in allerlei functies vertegenwoordigd 
bij Nederlandse en buitenlandse films: figu-
rant, manusje van alles, productieassistent, 
line-producer, producer. Hij is de laatste uit die 
periode die nog over zijn vak kan vertellen.

ben op de Champs Elysees een bioscoop 
afgehuurd waar we naar een film van Altman 
hebben gekeken. 

Jaren later liep ik met een vriend in Zuid
Frankrijk door Saint PauldeVence. Op een 
pleintje speelden wat mannen jeu de boules. 
Een van hen was Yves Montand. Hij zag me 
en herkende me, maar kon me duidelijk niet 
plaatsen. Hij groette me toch en ik groette 
terug. En we liepen door. Mijn vriend zei vol 
bewondering: “Ken jij Yves Montand?” Ik 
antwoordde (en loog): “Ja, een goede vriend 
van me.”

In 1968 was je betrokken bij  de komedie If It’s 
Tuesday This Must Be Belgium. Er zaten veel 
bekende acteurs en actrices in: Ian  Mc Shane 
als de gids, Suzanne Pleshette, Norman Fell, 
Vittorio de Sica, de zanger Donovan, Senta 
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Berger, Joan Collins, Robert Vaughn, John 
Cassavetes, Anita Ekberg, etc. Regie Mel 
Stuart die een paar jaren later een enorme hit 
had met Charlie & The Chocolate Factory. Jij  
deed productie voor het Nederlandse gedeelte.

’Ik kreeg weinig met die acteurs en actrices 
te maken. Ik begon met een vergadering in 
de Dorchester in Londen. Hier kwamen alle 
productieleiders van de verschillende lan
den die de toerbus aandeed bij elkaar onder 
leiding van producer David Wolper. Het was 

de bedoeling dat alle mogelijke 
problemen besproken zouden 
worden, zodat de opnamen zo 
vlot mogelijk zouden verlopen. 
De film zou over een groep 
Amerikanen gaan die in hoog 
tempo door Europa “gesleept” 
worden zodat ze zoveel mo
gelijk van ”the old countries” 
zouden zien. Het Amerikaanse 
massa bustoerisme was toen 
op een hoogtepunt en het zou 
een film worden met de nodige 
zelfspot. Ik herinner me dat 
als er een probleem ter tafel 
kwam de Italiaanse productie
leider een eindeloos verhaal 
begon over dat het allemaal niet 
mogelijk was, maar dat hij mis
schien wel een oplossing wist. 
Iedere keer als ik aan de beurt 
was zei ik er in Holland geen 
echt probleem was. Op een 
gegeven moment ging het over 
onderbrengen op een locatie 

van zo’n honderd mensen. Om te eten of te 
schuilen voor slecht weer. Ik zei dat dat in 
Amsterdam geen probleem was, maar David 
Wolper riep meteen: “Ik ken Amsterdam een 
beetje, maar je kan nog geen fiets zo maar 
overdekt neerzetten.“  Ik zei: “Alle locaties 
zijn in de binnenstad. Amsterdam is vol 
kanalen. De camera staat altijd langs de kant 
van zo’n kanaal. Rondvaartboten kunnen 
overal komen en tijdelijk aanleggen. Partybo
ten hebben tafels waar mensen aanzitten; per 
boot 50 mensen. Bij droog weer dak open, bij 
regen dak dicht.”

Elsa Martinelli en Sid Caesar in If It’s Tuesday This Must Be Belgium

haar “agent” en verbazing bij alle filmmen
sen. De wardrobemijnheer was een wat 
oudere Amerikaan die erg geliefd was bij de 
filmcrew. Maar iedereen die hem kende kon 
zien dat hij een homo was. De arme man was 
de laatste man op aarde die Miss Holland zou 
bespringen. Miss Holland werd gekalmeerd 
en enkele Amerikanen gingen hun collega 
troosten en bijstaan. De man was geheel 
overstuur. De uitvoerende producent, Stan 

Wolper (een beetje lacherig): “Ja, daar heb 
ik inderdaad niet aan gedacht. U heeft niet 
zoveel problemen, dacht ik.” Ik: “Er zijn er 
wel een paar, maar die kan ik wel aan. U heeft 
me niet  gehuurd voor klaagverhalen, maar 
om uw problemen op te lossen.”‘

MISS HOLLAND 
  ‘In elk land zou de Miss van dat jaar een rol
letje spelen. Dus Miss Holland 1968 opge
zocht en die arriveerde met haar “agent” die 
ook haar vriend was. Ze zou een kaasmeisje 
op de kaasmarkt in Alkmaar voorstellen en 
ze ging naar de wardrobe voor haar kostuum. 
Opeens  consternatie: Miss Holland met 
loshangend haar en de bovenste knoopjes va 
haar blouse open kwam de wardrobe uitge
rend en gilde: “Hij heeft me aangerand… ! 
Rape…!” …enzovoorts. Ze rende de hal van 
het hotel in. Opwinding bij een ieder die er 
niets mee te maken had. Tevredenheid bij 

Ian McShane en Suzanne Pleshette in If It’s Tuesday This Must Be Belgium
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Margulies, nam de zaak hoog op en gaf de 
opdracht een strafpleiter te bellen. Dat werd 
dus meester Mathuyzen die de wardrobe 
man vertelde alles te ontkennen en verder 
zijn mond te houden. We weten niet wat 
Mathuyzen tegen de agent en Miss Holland 
heeft gezegd, maar Miss Holland begon te 
huilen. En de agent werd groen en geel van 
angst. Hij vroeg alleen nog hoe laat zijn 
vriendin zich moest melden voor de opna
men, maar ik zei dat wij van zijn en haar ver
dere medewerking afzagen. Dat begreep hij 
niet, ze was toch Miss Holland? Ik heb toen 
nummer twee van de verkiezing opgespoord, 
die was ook mooi en had geen persoonlijke 
agent. Met die kleine Edammertjes voor haar 
borsten werd het beoogde effect op de kaas
markt in Alkmaar toch bereikt. Ze was een 
prachtig, lief en overtuigend kaasmeisje!‘

FLIPPER 
  ‘Luke Halpin was als teenager een wereld
ster vanwege zijn optreden met een dolfijn 
in de tvserie Flipper. Na de serie stelde zijn 
carrière niet veel meer voor, maar hij had een 

rol in If It’s Tuesday.  In tegenstelling tot zijn 
medeacteurs die niets van ons land wisten, 
wist hij één ding: er was hier een dolfina
rium. Hij wilde er dolgraag heen. Ik heb 
het geregeld en de mensen van Harderwijk 
ingeseind wie er kwam. Iedereen kende hem 
nog van naam en hij kreeg een “rode loper” 
ontvangst. Het publiek heeft hem toegejuicht 
en Luke was weer even een ster. Hij was een 
leuk mens en het is hem van harte gegund.’

 (WORDT VERVOLGD)

Hiernaast: Luke Halpin 
in If It’s Tuesday This 
Must Be Belgium. 
Daaronder: Luke Halpin 
in Flipper.

NOG MEER KORTE ONTMOETINGEN 

DE ZOON VAN JEAN ARTHUR 
 
Een ochtend op Hollywood Boulevard  jaren 
negentig. Ik ben op zoek naar een koffieshop 
en vindt er een om de hoek van de boulevard. 
De oude eigenaar is net een paar stoelen en 
tafeltjes aan het neerzetten op het trottoir. 
Een grote man van een jaar of zestig staat 
geduldig te wachten. “Ik ben zo klaar,” zegt de 
koffieshophouder en voegt er meteen aan toe 
(wijzend naar de grote man): ”Dit is de zoon 
van Jean Arthur.” De grote man zegt helemaal 
niets. Het lijkt wel of hij het niet echt leuk 
vind om hier aan herinnerd te worden. 
 
Ik ken Jean Arthur van komedies die ik op 
de tv zag. Ze was erg leuk in The Awful Truth  
van Leo McCarey waarin ze haar man, Cary 
Grant verlaat om met Ralph Bellamy te trou
wen. Maar Cary laat het er niet bij zitten en 
gaat haar terug winnen. Niemand verbaast 
zich er over dat dit hem lukt. Het is altijd 
Bellamy die tweede keus is en tenslotte nooit 
de heldin krijgt. Het is een ‘screwball com
edy’ zoals die in de jaren dertig, veertig veel 
gemaakt werden. En Leo McCarey leerde het 
regie vak bij de Laurel & Hardykomedies. 
Ik heb Jean Arthur in nog een andere kome
die gezien van George Stevens, excamera
man van de L& Hfilms. Na de oorlog—toen 
hij de kampen had gefilmd—kon hij niet 
meer terug naar dat luchtige genre en maakte 
hij o.a. Giant en Het dagboek van Anne 
Frank. 

Ik kan me de naam van die bepaalde komedie 
niet meer herinneren, maar ze moest met 
Joel McCrea een kamer delen, ze worden 
verliefd en hebben een geweldige kusscene 
op straat, heel sexy. Later zat ze heel truttig 
in Shane als vrouw van Van Heflin en werd 
heimelijk verliefd op gunfighter Alan Ladd en 
voordat het uit de hand liep reed Alan Ladd 
into the sunset. Ik ergerde me bij die film aan 
haar vreselijke schelle stem. Ze heeft daarna 
geen films meer gemaakt. 

Ik noem dus maar de romantische film met 
Joel McCrea en de grote man zegt heel snel 
zonder te aarzelen: The More the Merrier. 
Nog weet ik niet of hij wel haar zoon is, maar 

Jean Arthur
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omdat hij verder zwijgt laat ik het er maar 
bij. Ik drink mijn koffie en neem afscheid. Ik 
kan me echt voorstellen dat hij een beetje zat 
is om altijd maar over zijn  moeder te praten.

WOLF KAHLER 
    In de Cinetone Studio’s van Duivendrecht 
draait Don Siegel in 1979 de laatste scènes 
van zijn film Rough Cut. De film is een uit
puttingsslag geweest voor de oude veteraan 
Siegel. Ruzies met de producent David Mer
rick, ontslagen dan weer aangenomen en 
af en toe niet in staat om te regisseren. Het 
schijnt dat hoofdrolspeler Burt Reynolds 
een paar keer de regie heeft overgenomen. 
Hal Needham, vriend en stuntman van Burt 
Reynolds, heeft second unit werk met auto’s 
in Holland gedaan en Peter Hunt ( regisseur 

van o.a. On her Majesty’s Secret Service staat 
in de coulissen klaar om de regie over te ne
men. Later zal Robert E. Miller een nieuw 
einde filmen met Reynolds, Lesley Anne 
Down en David Niven. Maar goed, de laatste 
draaidag is aangebroken en er is een hoeren
straatje in de studio gebouwd met daar aan 
vast een hoerenkamertje. Ik ben er om opna
men te maken voor mijn documentaire Don 
Siegel, last of the independents. Siegel is in 
ieder geval heel blij me te zien, omhelst me, 
eindelijk een vriend op de set erbij. Achter 
een van de ramen herken ik Belinda Meuldijk 
die een hoertje speelt. Ook Siegels vrouw, 
Carol Rydall  (voormalig secretaresse van 
Clint Eastwood), doet mee als hoertje. Siegel 
doet zelf  een cameo als hoerenloper, maar 
die scène wordt later verwijderd. 
   Het gaat nu om een confrontatie tussen 

Burt Reynolds en LesleyAnne Down met 
een Amsterdams pooier, de Gooyer, in de ka
mer van een hoer. De Gooyer wordt gespeeld 
door de Duitse acteur Wolf Kahler. Ik denk 
meteen: waarom niet Rijk de Gooyer in die 
rol? Maar ja, Kahler is een heel viriele acteur 
van 39 met een harde kop  die tegen Burt op 
moet. 
   Omdat hij niet veel te vertellen heeft luis
tert hij heel gedwee naar de regieinstructies 
van de regisseur en naar goede ideeën van 
Burt Reynolds. Het is geen moeilijke scène 
en het staat er snel op. Iedereen blij dat de 
filmopnamen afgelopen zijn. Ik maak nog 
mee dat Burt tegen de publici teitdame Do
reen Landry zegt dat Wolf het heel goed 
heeft gedaan. Dat lijkt niet veel te betekenen 
maar als een beroemd acteur een compli
ment maakt over een collega op lager niveau 
dan heeft die beginnende acteur daar veel 
aan. 
   Zowel Rough Cut als mijn documentaire 
komen in 1980 uit. Rough Cut krijgt een 
gemengde ontvangst. Het is een flauwe af
spiegeling van To Catch a Thief van Alfred 
Hitchcock, maar dan zonder  Cary Grant en 
Grace Kelly. 

   Wolf Kahler gaat een mooie carrière tege
moet in de rollen van nazi’s. In 1980 zit hij 
ook in The Sea Wolves en een jaar later is hij 
een van de Duitsers die verpulvert in Raiders 
of the Lost Ark. 
 
Een paar jaar na de opnamen van mijn docu
mentaire kom ik Wolf tegen in een theater in 
Londen waar ik het stuk Exteremities ga zien. 
Hij zit vlak achter me en ik introduceer me. 
Hij vertelt me dat hij veel plezier heeft gehad 
van mijn documentaire die in Duitsland een 
paar keer op tv is geweest. Hij kreeg veel re
acties. Hij zegt dat hij in Londen woont  en 
als ik een rol voor hem heb, staat hij gewoon 
in het telefoonboek. En dat klopt, ik check 
het. Als de pauze aanbreekt, zie ik hem niet 
meer.  Maar in de loop der jaren zie ik hem 
veel in films verschijnen: o.a. High Road to 
China, The Keep, The Dirty Dozen, Next Mis-
sion,  War and Rembrance, Shining Through. 
Remains of the Day, Loch Ness, Band of 
Brothers, Charlotte Gray, Cockney’s versus 
Zombies. Bijna  altijd als nazi, maar naar
mate de jaren vorderen hoger in rang. En dan 
krijgt hij ook nog bekendheid als de Duitse 
ambassadeur in de ambassadeursreceptie van 
de Ferrero Rocheadvertentie waarin hij “Ex
cellente!” roept.

MILTON REID 
   In 1959 ( ik was 13 jaar) genoot ik van de 
spectaculaire actiefilm Ferry to Hong Kong 
van Lewis Gilbert die op locatie in Hong 
Kong  was opgenomen. In kleur en Cine
mascope,  wat ik toen nog niet zoveel had 
gezien. Curt Jurgens speelde de zwerver die 

Jean Arthur gepassioneerd met Joel McCrea in The More the MerrierJean Arthur gepassioneerd met Joel McCrea in The More the Merrier Wolf Kahler

Wolf Kahler verpulvert in 
Raiders of the lost Ark 
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Milton Reid

vast zat op de veerboot tussen Hong Kong en 
Shanghai  omdat hij geen papieren had om 
van boord te gaan. Zijn “love interest” was 
de charmante Sylvia Syms en Orson Welles 
schmierde een eind weg als de gekke kapit
ein. 
   Hoogtepunt was de kaping van de veerboot 
door Chinese piraten en ik was danig onder 
de indruk van een kolos van een man met 
een kaal hoofd die  de passagiers bedreigde. 
Uiteindelijk rekende Curt Jurgens slim met 
hem af door hem in de machinekamer uit te 
dagen en de oven open te zetten waardoor 
de piraat verbrandde. Maar dat zag je niet, 
de scene was subtiel gedaan, maar had wel 
effect. Die piraat werd gespeeld door Mil
ton Reid die ik ook leerde kennen van een 
figuranten rol in Dr. No waarin hij een body
guard van Dr. No was. En ik kende de foto en 
advertentie van Camp of Blood Island  waar
in Milton Reid als Japanse soldaat een Britse 

militaire gevangene gaat executeren met een 
groot zwaard. Hij kon niet kieskeurig zijn 
met het uitkiezen van zijn rollen.

Begin jaren zeventig kwam ik hem tegen in 
de Elstree studio. Makkelijk te herkennen,  
goedlachs en vriendelijk. Hij vertelde dat zijn  
tijd er op ging zitten met actierollen, hij was 
een eind in de vijftig en moest nu het geld 
binnen halen. Hij had onlangs een commer
cial gedaan waarin hij aan het eind wegliep 
hand in hand met een man. Hij moest er heel 
erg om lachen. Wat me opviel was dat hij een 
vreselijk plat Engels accent had dat niet paste 
bij zijn uiterlijk. Ik wist toen nog niet dat hij 
uit India afkomstig was. Ik wist ook niet dat 
hij eigenlijk worstelaar was. Hij overhandigde 
me een kaart waar hij op stond afgebeeld en 
schreef aan de achterkant zijn telefoonnum
mer. Voor het geval dat ik hem in Nederland 
kon gebruiken voor een rol. Niet lang daarna 
zag ik hem weer in de Shepperton Studio 
waar hij een kleine rol in The Return of the 
Pink Panther had als de Japanse eigenaar van 
een restaurant. Van een afstand groette hij 
mij en ik groette terug. In 1977 regisseerde 
Lewis Gilbert de James Bond film The Spy wo 
loved me en dat bracht hem weer samen met 
Curt Jurgens die de grote boef Stromberg 
speelde, maar ook Milton Reid was weer van 
de partij. Nu als helper van Curt Jurgens die 
door James Bond (Roger Moore) van een dak 
wordt gegooid.

Milton werd in 1917 in Bombay geboren. 
Zijn vader was een Schotse douane inspec
teur, zijn moeder een Indiase. In 1936 ver
huisde hij naar Londen en hij was in zijn 

jonge jaren een handelsreiziger. In 1939 
trouw de hij met modeontwerpster Bertha 
Guyett, een huwelijk dat zo’n veertig jaar 
stand hield. Voor de oorlog zat hij als lid van 
de cavalerie bij de 22e Dragoons. Hij kreeg in 
1944 een klein rolletje in de propagandafilm 
The Way Ahead. Dat was het begin van zijn 
lange filmcarrière, maar hij had ook een 
loopbaan als worstelaar onder de naam The 
Mighty Chang. Toen het in 1980 slecht ging 
met het krijgen van filmrollen verdween hij 
naar India om in Bollywood werk te krijgen. 
Iedereen dacht dat hij naar India was gegaan 
om te sterven. Men hoorde niets meer over 
hem. Maar een paar jaar geleden liet zijn 
zoon Milton jr. weten hoe het met zijn vader 
was verlopen. In 1981 werd hij door de Indi
ase politie gearresteerd voor ordeverstoring. 
De moeilijkheden waren begonnen toen hij 
zijn moeder en zuster in  Bangalore bezocht. 
Milton jr. kreeg nog tot 1986 brieven van zijn 
vader, maar daarna hield het contact op. Men 

denkt dat hij in 1987 is gestorven, maar er 
is geen bewijs van. Zijn vrouw Bertha werd 
negentig jaar en  stierf in  Engeland in 1997.

UDO KIER 
   In januari 1976 kwam de Duitse  Udo Kier 
uit Parijs over naar Nederland. Hij wilde 
graag wat reclame maken voor zijn film 
Histoire d´O die hier was uitgekomen. Ik 
ont moette hem in Amsterdam om voor Het 
Parool met hem te praten over zijn aandeel in 
deze Franse softporno. Ik kende hem eigen
lijk alleen van de Andy Warholfilms Flesh 
for Frankenstein en Blood for Dracula. Hij wil 
weten of Histoire d´O het in Amsterdam ook 
zo goed gaat doen als op de Champs Elysees 
in Parijs. Ik zou het niet weten.

Udo Kier: “Ik ben  werkelijk verbaasd want 
hoewel ik niets kwaads over de makers wil 
zeggen met wie ik films maak, moet ik be

Orson Welles, Curt 
Jurgens en Milton Reid 
in Ferry to Hong Kong
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kennen dat het eigenlijk een slechte film is. 
Niet te vergelijken met mijn Andy Warhol
films waar ik trots op ben. Maar die waren 
meer voor een arthouse publiek bestemd. 
Histoire d´O  is de eerste film die ik heb ge
maakt waarmee ik een groot publiek bereik. 

Gelukkig werd ik in de meeste Franse kri
tieken niet eens genoemd en dat beschouw 
ik maar als een compliment. Tja, shit maakt 
geld.”

Hij woont in Parijs en noemt zichzelf de 
enige Duitse acteur die internationaal bekend 
is zonder nazirollen te spelen (daar is hij dan 
ook te verwijfd voor). Over werk heeft Udo 
het komende jaar niet te klagen. Hij is nog 
bezig met Spermula van de schilder Charles 
Matton, waarin hij wordt belaagd door vrou
wen van  een andere planeet die het op sper
ma van de mannen op aarde hebben voorz
ien. Alleen hij ontkomt aan dit vampirisme.

Udo Kier:: “Jeune  premier rollen zoals in  
Histoire d´O gaan me slecht af, maar het was 
tenminste een kans om in beeld te komen op 
de wijze waarop ik er in werkelijkheid uitzie. 
Maar helden met een tic gaan me beter af. Er 
moet iets met ze aan de hand zijn.” 
   “Ik zou graag bijvoorbeeld Valentino willen 

spelen. Misschien dat ik Ken Russell moet 
contacten om de hoofdrol in zijn film te be
machtigen, maar het schijnt dat hij Rudolf 
Nurejev op het oog heeft. Om in Amerika 
moet je eerst met een film succes  hebben en 
dat  zou pas kunnen wanneer Histoire d´O  
daar wordt vertoond. Er zijn  plannen genoeg 
om films te maken o.a. met RW Fassbinder 
en Paul Morrissey, maar zolang ik geen con
tract heb is niets zeker.”

Toch zal het heel goed gaan met Udo Kier.  
Via films van Fassbinder en Lars von Trier 
wordt hij internationaal bekender en in 
Hollywoodfilms krijgt hij een plaats in het 
uitbeelden van onbetrouwbare types.

Michael Winner 
   In 1974  is de Britse regisseur met zijn acht 
en dertig jaren op het toppunt van zijn roem. 
Hij heeft dat bereikt met wat goede actie films 
en komedies in eigen land ( I’ll Never For-

Udo Kier

Udo Kier als Baron 
Frankenstein en Arno 
Juerging  als zijn 
helper Otto in Flesh for 
Frankenstein

get What’s His Name, The Jokers, Hannibal  
Brooks), waarmee hij toegelaten werd tot de 
Hollywoodindustrie. Voor Winner was film 
maken een middel om tot een mooie levens
stijl te komen en plezier te hebben, ongeacht 
het onderwerp. Hij stond bekend om zijn ei
genwijsheid, maar ook humor. Blijkbaar wist 
hij goed om te gaan met lastige acteurs als 
Burt Lancaster (Lawman), Marlon Brando 
(The Nightcomers) en Charles Bronson (The 
Mechanic & Chato’s Land) en het was in zijn 
voordeel dat die films misschien niet door 
veel critici gewaardeerd werden ,maar wel 
door het grote publiek. In 1974 kwam zijn 
grootste hit en meest omstreden film Death 
Wish over een zakenman (Bronson) wiens 
vrouw wordt verkracht door een aantal 
wilde jongens, wat de zakenman aanzet om 
’s nachts de straat op te gaan om met ze af te 
rekenen. Hij wordt dus een wreker, een vigi
lante, die niet stopt bij de verkrachters, maar 
doorgaat met het afmaken van het gajes van 
New York. Aangezien New York in die tijd en 

Michael Winner in 1992 
in Edinburgh

Foto : Thys Ockersen
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Michael Winner en 
Charles Bronson op 
de set van Death 
Wish.

gevaarlijke stad was, werd de film daar met 
gejuich  in de bioscopen ontvangen, terwijl 
men in Europa de wenkbrauwen fronste. 
Maar Bronson werd door die film een van de 
populairste acteurs in Amerika en Michael 
Winner surfte mee op dit succes.

Ik kreeg de kans om in Londen met Michael 
Winner in zijn kantoor achter Piccadilly 
Circus te praten. Met een regisseur van 
uitspraken als : “Een film is een groepspresta
tie van een heleboel mensen die doen wat ik 
zeg” en “Succes is naar mijn maag gestegen.” 
   Ik vind hem achter een grote deur met 
stalen platen waar hij mij te woord staat in 
zijn kantoor terwijl hij rondloopt en een 
grote sigaar rookt. 
   De avond voor de ontmoeting was hij op 
tv en opende een aanval op de minister van 
financiën omdat het belastingstelsel het pro
duceren van films onmogelijk maakt.

“Ik denk er hard over om mijn kantoor 
naar Amsterdam te verplaatsen want hier 
kan ik niet meer normaal werken. Ik ge
bruik mijn kantoor in Londen toch alleen  
maar om scenario’s te schrijven. De film 
zelf maak ik in Amerika, dus waarom zou 
ik nog langer hier blijven? Death Wish 
is de derde week in Amerika ingegaan 
en maakt meer geld dan The Godfather 
in eenzelfde periode. De film spreekt de 
mensen aan. In New York worden gemid
deld per week 900 overvallen gepleegd. 
Zowel in NY als daarbuiten in de kleinere 
plaatsen wordt er geapplaudisseerd en 
gejoeld bij de vertoning van  Death Wish. 
In een maatschappij die gefrustreerd 
lijkt te zijn door de onmogelijkheid om 
naar orde en gezag terug te keren, wordt 
een onbekende man een nationale held. 
De politie wil hem niet, maar ze worden 
gedwongen om achter hem aan te gaan en 
hem te vinden.”

Een weg terug is in Winners films vaak een 
onmogelijkheid. In 1970 maakte hij Lawman 
met Burt Lancaster als sheriff die recht wil 
laten gelden, maar daardoor zoveel op gang 
brengt dat er steeds meer slachtoffers vallen.

“Lawman en ook Chato’s land  waren 
westerns met escalerend geweld die 
model stonden voor het Vietnam con
flict. 
Persoonlijk prefereer ik mijn meer se
rieuze   films.  zoals I’ll Never Forget 
What’s His Name en The Nightcomers, 
maar dat zijn films die meer verlangen 
van publiek en filmregisseur dan nor
maal. Intussen ga ik door met het maken 
van licht amusement. Ik denk dat al mijn 
films tolerant zijn ten opzichte van het 
dilemma  waarin mensen  in een over
bevolkte, overgeorganiseerde, “gezonde” 

maatschappij verkeren. Sommige mensen 
vinden het kritische films en  enkelen 
vinden ze gemeen.”

In 1992 komt Michael Winner naar het Ed
inburgh Filmfestival om over zijn  carrière 
te praten. Van die filmcarrière is niet veel 
meer over. Eigenlijk is het na Death Wish 
bergafwaarts gegaan. Twee Death Wish ver
volgen (2 en 3) hebben zijn reputatie aange
tast. Bronson heeft hem als vaste regisseur 
vervangen door een andere Britse regisseur, 
J.Lee Thompson, die minder arrogant is en 
een goede reputatie heeft met o.a. The Guns 
of Navarone en Cape Fear. Ze maken samen 
zes films.

Winner heeft geen succes meer, ook al maakt 
hij af en toe nog een film in Engeland. Hij is 
nu voornamelijk bekend als culinair journa
list en vrolijke prater in talkshows. Die mid
dag luisteren er zo’n veertig mensen naar 
hem in het festivalhuis en het aardigste dat 
hij te melden heeft is een commentaar op 
de belabberde Britse filmsituatie: ”Ik vind 
dat John Cleese met A Fish Called Wanda  
bewezen heeft dat hij als enige een grote hit 
kan maken, dus stel ik voor dat hij zo snel 
mogelijk zijn zaad verspreidt zodat we in de 
toekomst  nazaten van hem hebben die moo
ie films kunnen maken.” 
   Na de redevoering probeert een jonge 
filmer buiten het filmhuis Michael Winner 
een script aan te bieden, maar dat wijst hij 
beleefd af. 
   Michael Winner sterft 77 jaar oud op 21 
januari 2013.
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