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INHOUD

Ed ward G. Robinson krijgt wapenonderricht op de set van Little Caesar (1931)

door
Bram Reijnhoudt

De laatste van de broers is al veer-
tig jaar niet meer onder ons, maar 
Warner Bros Pictures, Inc. is van-
daag, na een duizelingwekkende 
serie overnames, fusies, aan- en verkopen 
springlevend, winstmakend en onderdeel 
van het TimeWarner-conglomeraat met 
26000 werknemers, met dochters als HBO, 
CNN en Turner en verwikkeld in een flirt 
met de communicatiegigant AT&T. Daar 
gaat dit dus niet over.
   Toch is het voor een goed begrip nodig 
nog even wat dieper te graven: onderdeel 
van Warner Bros. Pictures is Warner Home 
Video, dat over een ‘library’ beschikt van 
3800 featurefilms. Uit deze schatkist zijn al 
vele honderden dvd’s en blu-rays op markt 
gebracht die opvallen door  mooie beeld-

kwaliteit en aandacht voor de 
geschiedenis van de films en de 
studio. Een voorbeeld is de serie 
‘Warner at the movies’ die hoofd-

films uit de jaren dertig en veertig vooraf 
laat gaan door journaals, een tekenfilm 
(Looney Tunes, Merrie Melodies) en ande-
re korte onderwerpen (comedies, reis- en 
muziekfilmpjes) zoals dat destijds gebeur-
de in de bioscopen.
   Meer recent zijn bovendien luxe edities 
verschenen van gerestaureerde films die 
mijlpalen waren in de historie van de stu-
dio: Vitaphone ‘shorts’, The Jazz Singer en 
de korte, maar hevige cyclus van gangster-
films uit de tijd dat zelfcensuur van de 
Amerikaanse filmindustrie, de ‘Production 
Code’ nog niet werd afgedwongen.

FOTO BOVEN: De vier broers zoals ze zijn afgebeeld op de cover van Cass Warner Sperlings boek The Warner Brothers.
Van links naar rechts: Albert, Harry, Jack en Sam.
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Het gezin Warner omstreeks 1890. Zoons Albert en Harry op de achterste 
rij naast vader Ben en moeder Pearl, uiterst rechts dochter Annie. Voorste 
rij: zoon Sam en zijn zusjes Fanny en Rose. Jack, die een belangrjke rol zou 
spelen als manager van de studio, was nog niet geboren. De foto is gemaakt 
kort na de dood van zoon Henry en niet lang voor het overlijden van Fanny 
in Canada. Moeder Pearl bracht twaalf kinderen ter wereld. Sadie, David en 
Milton werden tussen 1890 en 1900 geboren, maar alleen Sadie was een 
lang leven beschoren. Ook Pearls tweede kind Cecillia stierf op jonge leeftijd.

TEGENWOORDIG is het Warner-logo 
voorzien van opgewekte kleurtjes tegen 
een zonnige achtergrond. In de jaren van 

de Grote Depressie en het alcoholverbod was 
het schild met de gestileerde letters WB nog 
duidelijk als schild herkenbaar en de toon was 
zwart, met mistige slierten op de achtergrond. 
De somberheid werd onderstreept door de de 
dreigend klinkende ‘fanfare’ die Max Steiner 
voor het logo had gecomponeerd. Het publiek 
in de zaal wist het al: dit werd weer een sociaal 
drama van opkomst en ondergang tot de dood 
erop volgt, een omgekeerde Amerikaanse 
droom. Maar stiekem werden de antihelden 
van Warner toch als helden ervaren: zij deden 
er tenminste iets aan om uit de ellende op te 
klimmen, zodat ze een jas met bontkraag kon-
den kopen.De gewone man had immers nau-
welijks geld voor zijn bioscoopkaartje.
De gangsterfilms Little Caesar, The Public En-
nemy, The Roaring Twenties waren immens 
populair en brachten Warner Bros (tijdelijk) 
uit de rode cijfers. 
≈
De oudste broer Harry, die president was van 
Warner Bros tot hij buitenspel werd gezet,  
was verantwoordelijk voor het maatschappe-
lijk engagement. Hij was een idealist en mora-
list Zijn motto was ‘to educate, entertain and 
enlighten.’ Hij had zijn vader beloofd alles te 
doen om de broers bij elkaar te houden. Dat 
zou niet lukken. Het familiedrama zou niet 
onderdoen voor de verhalen die op het witte 
doek werden verteld.

DE JONGE JAREN VAN DE BROERS 
Harry was de enige van de vier broers die niet 
in Amerika was geboren. Op zijn tweede le-

vensjaar arriveerde hij in 1883 samen met zijn 
moeder in Amerika voor gezinshereniging 
met Benjamin Warner (eigenlijk Wolsal), die 
nog geen jaar eerder naar de VS was geëmi-
greerd. Het joodse gezin stamde uit een dorp 
in het tsaristische Rusland, in een gebied dat 
nu Pools is. Harry (toen nog Hirsch) was oud 
genoeg om besef te hebben van het miserabe-
le bestaan in de joodse ‘stethl’ die het mikpunt 
waren van antisemitisch geweld door de Ko-
zakken. Bij zijn aankomst in Amerika had hij 
letterlijk geen hemd aan zijn lijf. Zijn moeder 
had hem een sjaal over de naakte schouders 
geslagen, want bij de douane was zijn enige 

hemd afgepakt en verbrand in het kader van 
de ontluizing.
Zijn vader Benjamin was schoenlapper. ”In 
Amerika draagt iedereen schoenen!” had een 
vriend die hem als emigrant was voorgegaan 
geschreven. Benjamin had inderdaad meteen 
succes toen hij in Baltimore zijn eigen winkel-
tje opende.
Nu had hij een zoon die hij het vak kon leren. 
Toen Harry tien was, wist hij genoeg van het 
vak om de zaak waar te nemen als zijn vader 
erop uittrok om elders geld te verdienen als 
reizende kruidenier.  Een paar jaar later kreeg 
Benjamin het idee om in Canada rijk te wor-
den aan de handel in bontvellen. Dit keer nam 
hij de hele familie mee. Albert en Sam waren 
inmiddels ter wereld gekomen en moesten 
net als Harry mee op de maandenlange om-
zwervingen op zoek naar handel. Het avon-
tuur werd in alle opzichten een mislukking en 
teleurgesteld keerde de familie terug naar Bal-
timore. Het jongste zusje Fanny had de ontbe-
ringen niet overleefd, maar Harry, Sam en Al-
bert hadden er een broertje bij. Jack Warner 
was op 2 augustus 1892 in Canada geboren.

DE KINETOSCOPE
Tegen 1906 waren de jongens Warner het er-
over eens dat het vertonen van films de beste   
manier was om geld te verdienen. Ze hadden 
met wisselend succes al van alles geprobeerd.
Harry had met Albert een fietsenwinkel ge-
had, Sam was een matig succesvol handels-
reiziger in zeep. Maar het ging allemaal veel 
beter toen het hele gezin, nu elf mannen en 
vrouwen sterk, naar Youngstown verhuisde, 
een ‘booming town’ met staalindustrie. De 
Warners begonnen daar opnieuw een schoe-
nenzaak, die al gauw kon worden  uitgebreid 
met een kruidenierswinkel en een slagerij.
Maar niets zo mooi als bewegend beeld ge-
projecteerd op een witte muur! Aangestoken 
door het enthousiasme van kleine broer Jack 
grepen ze de eerste gelegenheid aan. Zij kre-
gen de zegen van hun vader en bovendien zijn 
gouden horloge, dat genoeg opbracht om een 
tweedehands Edison Kinetoscope projector 
aan te schaffen. Het bleek dat Sam Warner een 
technische knobbel had. Hij wist het  manke 
apparaat  lopend te maken en te houden. 
Na jarenlang rondreizen met een tent, vestig-

Cascade Theatre in New Castle, Penn. was de 
eerste vaste bioscoop van de Warners.
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den de Warners in 1907 hun eerste bioscoop 
in een vast gebouw, het Cascade Theater in 
New Castle, Pennsylvania. Op de kassa stond 
‘Refined Entertainment for Ladies, Children 
and Gentlemen.’ Iedere vrouw die binnen-
stapte kreeg een bloem uitgereikt. De War-
ners wilden respectabel zijn. De eerste nicke-
lodeons hadden een slechte reputatie en het 
was niet ‘laydylike’ om deze donkere holen  

met flikkerende lichtbeelden te bezoeken. Het 
zaaltje telde 99 klapstoelen die geleend waren 
van een naburige begrafenisondernemer.
Sam bediende de projector, Rose speelde pi-
ano en Sylvia verkocht de kaartjes. Harry en 
Albert deden de administratie en huurden of 
kochten de films. Jack zong tijdens de pau-
zes als spoelen moesten worden gewisseld en 
fungeerde als ‘chaser’ om het publiek met zijn 
gezang weg te jagen als de doorlopende voor-
stelling was afgelopen. 

DE KEIZER
Tien jaar later, als Amerika in de Eerste We-
reldoorlog verwikkeld raakt,  treffen we Sam 
en Jack aan de Westkust waar ze films in- en 
verkopen. Zoals veel jonge entrepreneurs in 
de filmerij wilden ze zoveel mogelijk kilome-
ters tussen hen en de inhalige, met juridische 
stappen dreigende Patent Company van Edi-
son aan de Oostkust. Harry en Albert, beiden 
inmiddels getrouwd, hebben namens Warner 
Features een kantoor in New York om de fi-
nanciën in de gaten te houden. Ze hebben 

Promotie voor de Warner-film My Four Years in Germany. Voor de bioscoop wordt een look-alike van de Duitse Keizer in een kooi tentoongesteld.

enkele eigen producties achter de rug, korte 
films die niet veel voorstelden en weinig geld 
opbrachten. Het is nog steeds vallen en op-
staan, maar in 1917 gloort er hoop.
Sam ontdekt in een boekwinkel in Los An-
geles een boek, My Four Years in Germany,  
geschreven door de gewezen ambassadeur in 
Duitsland, James Gerard. 
Broer Harry vroeg belet bij de ambassadeur 
en wist hem ervan te overtuigen dat Warner 
Pictures de ideale firma was om zijn boek  te 
verfilmen en het Amerikaanse volk bewust te 
maken van de wreedheid van het Duitse mi-
litarisme. De film werd aan de Oostkust op-
genomen. Het resultaat was een anti-Duits 
‘pamflet’, met veel teksten, maar ook met beel-
den van Franse vrouwen die als slaven werden 
tewerkgesteld, van aanrandingen en execu-
ties. Ook was er een scène waarin Pruisische 
bevelhebbers met piekhelmen de Keizer dui-
delijk maken dat Texas naar Mexico zou gaan 
en Californië naar Japan, maar: ‘De rest is 
voor U, Majesteit.’
De film werd in 1917, net voor het einde van 

WO1 een groot succes en de broers konden 
financieel weer even ademhalen. Maar het 
bleef een hachelijke onderneming om het in 
Hollywood als nieuwkomers op te nemen 
tegen grotere studio’s met eigen theaters als 
Metro, Universal en Famous Players-Lasky 
(Paramount).

RIN TIN TIN
Na de Duitse keizer was het een Duitse her-
dershond die de zieltogende studio nieuw le-
ven inblies. Rin Tin Tin was door een Ame-
rikaanse soldaat gered van het slagveld in 
Frankrijk. Hij was getraind als politiehond 
door zijn baas, die door Jack Warner mét de 
hond werd gecontracteerd voor Where the 
North Begins in 1923.  Bijna dertig films met 
Rin Tin Tin zouden volgen. De studio werd 
bedolven onder fanmail, zo’n twaalfduizend 
brieven per week. Jack Warner gaf de hond als 
bijnaam ‘de hypotheekaflosser’.
Het is de vraag of de Warners beseften dat 
ze met My Four Years in Germany een weg 
waren ingeslagen die uiteindelijk tot maat-

Rin Tin Tin in Where the North 
Begins (1923) 
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schappelijk relevante films zou leiden als de 
gangstercyclus, de oorlogsfilms, de anti-nazi-
films en de roemruchte Mission to Moscow. 
Misschien wel. Harry Warner bleef trouw aan 
zijn motto dat films  het volk moesten verhef-
fen, zeker toen Hollywood in het begin van 
de jaren twintig bekend stond als een broei-
nest van schandalen. Sexuele uitspattingem, 
moord en doodslag en combinaties daarvan 
waren leesvoer in de kranten en de filmindus-
trie begon zich zorgen te maken over dalende 
inkomsten als gevolg daarvan. Het zou nog 
enkele jaren duren voor de ‘Production Code’ 
zou worden ingevoerd, maar Harry Warner 
liep vooruit op deze vorm van zelfcensuur en 
kondigde aan dat Warner Pictures een pres-
tigieuze reeks films zou maken: ‘Classics of 
the Screen’. Hij kocht onder andere de rechten 
van boeken van Sinclair Lewis en Scott Fitz-
gerald. De verfilmingen deden het goed aan 
de kassa,  tot verrassing van velen, onder wie 
kleine broer Jack. 

Harry kon dankzij goede relaties met bankiers 
in New York blijven investeren, bijvoorbeeld 
om een eigen laboratorium te beginnen  en 
theaters te bouwen in Hollywood en New 
York. De klap op de vuurpijl was de aanschaf 
van de oude, op de rand van bankroet verke-
rende Vitagraph Pictures, met faciliteiten in 
Hollywood en een studio in New York. 
In  1923 stelde Harry zijn broer voor een 
nieuwe maatschappij op te richten: Warner 
Brothers Pictures, Inc. Zo geschiedde. De 
vier waren nu niet langer met al hun eigen 
geld verantwoordelijk, maar zouden met drie 
vijfde van de aandelen voor eens en voor al-
tijd eigen baas blijven. Harry werd president, 

Jack vice-president en studiochef. Albert bleef 
penningmeester en zou de theaters van War-
ner gaan beheren. Sam was en bleef het tech-
nische wonder.

RADIO EN ‘THE JAZZ SINGER”
Het was in dezelfde periode, rond 1923, dat 
Amerika werd bevangen door de radiohype. 
Honderden zendstations  kwamen in de lucht 
en iedereen wilde een ontvanger. Voor Sam 
Warner was dit alles machtig interessant. Hij 
verdiepte zich in de techniek van het nieuwe 
medium en wist het zeker: de nieuwe Warner 
Bros, Inc. moest een studio zijn met een eigen 
radiozender, al was het alleen maar om de ei-
gen films te promoten. Een bestaand station 
werd opgekocht en twee zendmasten verre-
zen aan weerszijden van de studio. De ‘call’ 
KWBC werd gewijzigd in KFWB op voorstel 
van Pa Ben Warner. Dat was gemakkelijk te 
onthouden, vond hij: ‘Keep Fighting, Warner 
Brothers’..
Door zijn contacten met Western Electric bij 
de installatie van het radiostation kwam bij 
Sam al gauw de gedachte op, dat ‘stemmen’ de 
toekomst hadden. Zou het de bioscoopgan-
gers, die dagelijks aan de radio gekluisterd za-
ten,  niet gaan opvallen dat de filmacteurs wel 
hun mond bewogen, maar geen geluid voort-
brachten? Terwijl het technisch mogelijk was 
nu geluidsversterking de achterste rijen kon 
bereiken?
Harry was snel gewonnen voor het idee. Hij 
zag de financiële voordelen, maar stond erop 
dat alleen met muziek zou worden gewerkt. 
Het publiek was gewend aan achtergrond-
muziek, vaak door een echt orkest en de bio-
scoopeigenaren zouden het geweldig vinden Opname van een korte muziekfilm in de Vitaphone-studio in Brooklyn. Voor deze foto zijn de camera’s uit hun geluiddempende cabines gehaald. 

Oude ansichtkaart van de studio van Warner Bros aan Sunset Boulevard met de twee zendmasten van het nieuwe radiostation.
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als de dure muzikanten konden worden afge-
schaft. Geluid was goed, maar alleen voor de 
muziek. Ook moest er ervaring worden opge-
daan, voordat er geld gestoken zou worden in 
een dure productie.
De pas verworven studio van Vitagraph werd 
omgedoopt tot Vitaphone-studio en Sam be-
gon met de het opnemen van vele tientallen 
korte filmpjes, die nu een ware catalogus zijn 
van Amerikaanse orkestjes, zangers en varié-
téartiesten uit de jaren twintig. 
De rest is historie. Don Juan werd in 1926 
de eerste featurefilm met gesynchroniseerde 
muziek (gespeeld door de New York Philhar-
monic). Nog geen jaar later op 6 oktober 1927 
ging in het Warner-theater in New York The 
Jazz Singer in première, de eerste lange speel-
film met (spaarzame) fragmenten gesynchro-
niseerde spraak.  Geen van de broers was aan-
wezig toen Al Jolson de volle zaal verbaasde 
met zijn lipsynchrone uitroep: “Wait a minu-
te, wait a minute. You ain’t heard nothin’ yet!”.
Harry, Albert en Jack waren op weg naar Ca-
lifornië, waar hun broer Sam een dag vóór 
de première gestorven was. Longontsteking. 
Maar insiders en de pers wisten beter: Sam 
Warner had zich letterlijk doodgewerkt om 
de perfecte, sprekende film af te leveren. 

TWEESPALT
De dood van Sam Warner was een klap voor 
de familie in meer dan één opzicht. In de toe-
nemende animositeit tussen Jack en Harry 
was Sam altijd de bemiddelaar geweest en nu 
hij was weggevallen namen de ruzies toe. 
Harry wilde de studio het aanzien geven van 
een bedrijf dat zich van zijn maatschappelijke 
verwantwoordelijkheid bewust was en het 

BOVEN: Showman Jack Warner (links) met zijn oudste broer,  de 
strenge Harry voor de microfoon van het eigen radiostation.
MIDDEN: Starlets op het studioterrein, omstreeks 1933.
ONDER: Starlet June Haver krijgt van een studiowacht zogenaamd 
een bekeuring voor te snel fietsen. Deze ‘gag’-foto is gemaakt toen 
Warner Bros na The Jazz Singer de theaterketen van First National 
overnam.

privéleven van Jack, de studiochef, was 
hem een doorn in het oog. Zijn jongste 
broer hield van een verzetje, liet zich 
graag in het openbaar zien met mooie 
vrouwen en werd berucht door zijn tal-
rijke affaires met de starlets die in de 
studio ruimschoots voorhanden waren. 
Als Harry hem daarop aansprak, kreeg 
die alleen te horen dat hij zich met zijn 
eigen zaken moest bemoeien. De ruzies 
liepen zo uit de hand dat de twee vol-
gens ooggetuigen elkaar schreeuwend 
in de studio achterna zaten. Een nicht 
van Harry zei in een interview “Jack was 
constantly rebelling, and everything he 
did was just shocking to my father. He 
treated Jack as if he were a bad little boy, 
and they were constantly at odds.” 
Jack mocht dan privé een losbol zijn en 
voor zijn familie een rebel, als studio-
chef was hij allesbehalve een gemak-
kelijke werkgever. Hij regeerde met 
harde hand, ontsloeg personeel zonder 
mededogen en hield zich strikt aan de 
budgetten die hem door Harry werden 
verstrekt. Het waren karige budgetten, 
want ook al stroomde het geld na The 
Jazz Singer binnen, aan het zuinige be-
leid kwam geen einde, Jack Warners 
zuinigheid was spreekwoordelijk. Ge-
zegd werd dat hij ’s avonds over het ter-
rein en in de opnamehallen rondliep om 
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te kijken of alle lichten wel waren uitgedraaid.

Warner Bros was na het succes van The Jazz 
Singer met één klap op gelijke voet gekomen 
met de andere ‘majors’: MGM, 20th Century 
Fox, Universal en Paramount. De positie van 
de studio werd nog verstevigd door de aan-
koop van First National, een van de grootste 
spelers in de Amerikaanse filmindustrie.  First 
National bezat de grootste theaterketen in 
de Verenigde Staten en een groot studioter-
rein in Burbank, grenzend aan San Fernando 
Valley. Warner verhuisde baar dat complex en 
breidde het nog uit met faciliteiten voor de 
productie van geluidfilms.

GANGSTERS EN DE PRODUCTIECODE
Wat de anderen wel hadden en Warner niet: 
filmsterren. Toen besloten werd gangsterfilms 
te produceren diende zich een eenvoudige 
oplossing aan voor dat probleem. Karakter-

Het studiocomplex van Warner 
in Burbank is nog steeds in 
gebruik. Deze luchtfoto dateert 
uit 1933. Op het dak van de op-
namehal rechtsboven is een pijl 
geschilderd met het opschrift 
‘Mines”. Dit is een verwijzing 
naar het vliegveld van die naam, 
twintig kilometer verderop 
(later de internationale  lucht-
haven van Los Angeles). Men 
wilde voorkomen dat een piloot 
ging landen, omdat hij de opna-
mehallen voor vliegtuighangars 
aanzag.
Volgens een uit de duim gezo-
gen verhaal had Jack Warner 
in de Tweede Wereldoorlog het 
opschrift van de pijl veranderd in 
‘Lockheed’ om de Japanse lucht-
macht de weg te wijzen naar de 
nabijgelegen vliegtuigfabrieken 
en zelf buiten schot te blijven. 

acteurs Edward G. Robinson, James Cagney, 
George Raft en (later) Humphrey Bogart kre-
gen machinegeweren in hun handen gedrukt 
en speelden hoofdrollen. Zij hoefden ook niet 
te worden ontzien: altijd gingen ze de dood 
tegemoet, want ‘crime doesn’t pay’.
Harry Warner stelde het zo in de Amerikaan-
se krant, de Boston Post: “Gangsterfilms zijn 
niet verantwoordelijk voor de losbandigheid 
van de jeugd en er zijn ook niet teveel gang-
sterfilms (…) Als ze op de juiste manier wor-
den gepresenteerd, kunnen ze een goede uit-
werking hebben. Ze zijn bedoeld om duidelijk 
te maken dat de misdaad niet loont. Met een 
goede opvang thuis kunnen ze ertoe bijdragen 
dat kinderen geen delinquenten worden.” 
De eerste ‘all talking’ gangsterfilm van bete-
kenis die bij Warner werd gemaakt, was Lit-
tle Caesar (regie Mervyn LeRoy) met Edward 
G. Robinson in de titelrol als ‘de kleine keizer’, 
die duidelijk gebaseerd was op Al Capone, die 

Edward G. Robinson schreef filmgeschiedenis met  zijn hoofdrol in Little Caesar, een Warner-productie uit 1931
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Filmbeeldvergroting van Edward G. Robinsons sterfscène in Little Caesar. Hij ligt in de goot en roept: “Mother of Mercy, is this the end of Rico?” Het draaiboek  
chreef voor ‘Mother of God,….’ Dit werd gewijzigd omdat de Production Code het gebruik van de naam van  God in dit verband niet toestond.

James Cagney in The Public Ennemy als  beginnende gangster.                                          Zijn einde. Dood en ingepakt wordt hij afgeleverd  bij zijn ouderlijk huis.

idestijds (1930/31) nog steeds actief was als 
gangsterbaas.
De naam van ‘jeune premier’ Douglas Fair-
banks Junior stond bovenaan in de adverten-
ties voor Little Caesar, maar de man maakt 
geen enkele indruk in de ondankbare rol van 
de ‘good guy’. Robinson, klein van stuk en niet 
gezegend met klassieke gelaatstrekken, over-
klast hem totaal als de snauwende, grauwende 
ambitieuze gangster in opkomst, Rico Cesare 
Bandello. 
Robinson had al een reputatie als toneelacteur 
en dat gaf hem bij Warner gezag. In het be-
gin zag hij niet veel in het script (‘just another 
gangster story’), maar na herschrijving zag hij 
aanknopingspunten voor de rol die hem voor 
ogen stond. 
Robinson: ‘Als Rico zijn energie op een andere 
manier had besteed, was hij een groot man 
geweest. In zijn eigen gedachtegang was het 
goed wat hij deed en dat is de manier waarop 
je hem kleurt.(…) Rico leek op zijn manier op 
Macbeth en Othello en Richard 

Toevallig was tegelijk met Little Caesar nog 
een andere, nu klassieke gangsterfilm in de 
maak. Scarface werd geproduceerd door mil-
jonair/filmliefhebber Howard Hughes, met 
Howard Hawks als medeproducent en regis-
seur. Ook in deze film stond Al Capone mo-
del voor de hoofdpersoon Tony Camonte, ge-
speeld door Paul Muni.
Scarface kwam later dan Little Caesar in de 
bioscopen, omdat Hughes grote problemen 
kreeg met de censuur in de vorm van de Pro-
duction Code. Deze set van regels, voorge-
steld door de gezamenlijke Amerikaanse fil-
mindustrie, werd pas vanaf 1934 dwingend 

ingevoerd, maar er was een lijst van ‘Don’ts 
and Be Carefuls’ die meestal op vrijwillge ba-
sis werd nageleefd. ‘Excessief geweld’ was een 
van de ‘Dont’s’ en Scarface stond bol van ge-
weld.  ‘Fuck the code’ moet Hughes volgens de 
overlevering hebben gezegd, maar uiteindelijk 
haalde hij bakzeil, onder andere door de titel 
uit te breiden. De film werd met grote vertra-
ging uitgebracht als Scarface, Shame of the 
Nation en voorzien van een braaf voorwoord.

Intussen had Warner met spoed een tweede 
gangsterfilm geproduceerd. In The Public En-
nemy (1931, regie William Wellman) heeft Ja-
mes Cagney een gebeeldhouwde rol als Tom 
Powers, die met zijn vriend Matt Doyle (Ed-
ward Woods) op jonge leeftijd verzeild raakt 
in de wereld van ‘speakeasies’ en illegale han-
del in alcohol.
De ‘Prohibition’ zou pas in december 1933 
worden opgeheven en niet lang daarna werd 
bepaald dat de scripts van nieuwe films ter 
goedkeuring moesten worden voorgelegd aan 
het bureau van de Production Code (ook wel 
de Hays Code genoemd). Dat betekende ook 
het einde van een korte, maar opzienbarende 
cyclus gangsterfilms. Pas rond 1940 zou het 
genre nieuw leven worden ingeblazen en al-
weer door Warner Bros.

(Wordt vervolgd)
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van kleine steekproefjes bij elkaar.
Als we dit maar in ons achterhoofd 

houden, kan het toch leuk zijn om de scores 
te bestuderen. Beperk de onzekerheden door 
een niet te groot corpus te kiezen, zoals ‘de 
Hollywoodfilms van 1933 tot en met 1959 die 
in IMDb een gemiddelde score behalen van 8,1 
of meer’. Het gaat dan misschien nog om 100 
films, maar die geven samen een goed beeld 
van de toplaag van de Amerikaanse filmcultuur 
in die jaren. Ze liggen qua doelgroep, jaar 
en land van productie dicht bij elkaar. Van 
deze films geeft de IMDb-score de relatieve 
huidige populariteit weer. Maar we kunnen in 
één oogopslag constateren, bijvoorbeeld door 
naar het aantal gewonnen Oscars van die 
films te kijken, of de 100 topfilms ook in hun 
eigen tijd tot de populairste films behoorden.

De score van een film wordt anoniem 
opgegeven. Wie meedoet mag zelf zijn 
criteria bepalen, dus in dit opzicht zijn alle 
scores vergelijkbaar, namelijk even troebel. 
Deelname is vrijwillig. Je kunt niets winnen, 
je wordt niet betaald. Het motief moet dus 
filmliefde, enthousiasme of ergernis zijn. 
Een gemiddelde score van tussen 5 en 8 is 
de normale range. Hoger dan 8 is extreem 

zeldzaam. Zo heeft All 
quiet on the Western front 
(1930) een score van 
8,1 bij 50.969 stemmen. 
Ik beperk me verder 
vooral tot willekeurige 
voorbeelden uit de jaren 
’70 en eerder om de 

Wie bijvoorbeeld zoekt op ‘imdb Ninotchka’ krijgt een beginscherm (zie boven) 
met daarop prominent de gemiddelde score, die hier 8,0 is. Eronder staat in kle-

ine cijfers 15.904, dat is het aantal tot nu toe uitgebrachte stemmen. 
Kan alleen meer worden dus. Wie dit getal aanklikt komt op een vervolgpagina, waar de 

scores onder meer worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en woonplaats. Omdat het bedrijf 
IMDb ook recente films en andere mediaproducten monitort, is dit soort gegevens, met nog 
meer uitsplitsingen, een continu kijk- en luisteronderzoek, waar marketingmensen zich tegen 
betaling op kunnen abonneren. En het zijn ook cijfers die in recente jaren steeds meer via de 
sociale media gemanipuleerd kunnen worden. Toch is het gratis gedeelteinteressant.

Een steekproef voor een marketingonderzoek wordt vooraf en achteraf ‘gewogen’ naar bij-
voorbeeld mannen/vrouwen, jong/oud, hoge/lage opleiding, stad/platteland, mede afhankelijk 
van de doelgroep. Die verdelingen zijn immers voor het hele land bekend  en kunnen worden 
gebruikt om de steekproef achteraf rekenkundig bij te stellen, in dit geval om de voorkeuren 
van potentiële bezoekers van nieuwe films en kopers van nieuwe dvd’s te peilen. Maar de steek-
proeven van de IMDb kunnen we nauwelijks ‘wegen’. Immers, aan de hand van welke ‘gegevens’ 
verdelingen zou dat moeten?  Het gaat bij de stemmers om filmliefhebbers die  het internet 
kennen en het Engels beheersen. Alleen dát weten we zeker.

IMDb-
scores
onze eigen
douze points

door
Peter Cuijpers

Wie zijn het immers die hun stem uitbren-
gen? Hebben ze de film zojuist in de bioscoop 
gezien of op de televisie? Hebben ze een dvd 
gekocht, een bestand gedownload of putten 
ze uit hun herinnering aan een bioscoopbezo-
ek  of een VHS-band? We mogen aannemen 
dat de films naarmate ze ouder zijn minder 
vaak in de bioscoop zijn gezien en vaker op 
een klein scherm. Alleen al om deze reden 
kunnen we scores van recente films niet één 
op een vergelijken met scores van films van 
decennia geleden. Ik herinner me als de dag 
van gisteren de MGM-jubileumfilm That’s 
entertainment (1974) toen deze haarscherp 
op het brede scherm van een echte bioscoop 
in première ging. Zó moet je Fred Astaire en 
Eleanor Powell hebben zien dansen, daar kan 
het grootste LED-scherm thuis niet tegenop. 
Ik zou de film toen een tien hebben gegeven. 
Maar vandaag ook nog, wegens die herinne-
ring.

Daarom is het onzin alle scores zo maar met 
elkaar te vergelijken. Alleen al de verschillen 
per land,  naar datum en aanleiding van het 
stemmen, plus de beschikbaarheid van de 
films kunnen zeer vertroebelend zijn. De 
IMDB-cijfers bestaan eigenlijk uit een wirwar 

Een van de aardige dingen van internet is dat het publiek een tweede stem heeft gekre-
gen naast die van het kopen van een bioscoopkaartje of een dvd: een rapportcijfer voor 
elke film. Net als bij de vermakelijke jurering van het Eurovisie Songfestival zijn hieraan 
natuurlijk haken en ogen verbonden. De uitkomsten moeten worden gerelativeerd, maar 
kunnen dan best leerzaam zijn. We hebben dit te danken aan de Internet Movie Database 
(IMDb), die al vanaf 1988 per film onder andere een publiekswaardering geeft, van 1 tot 10.

All quiet on the Western Front met Louis 
Wolheim en Lew Ayres
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spreiding in jaartallen niet onnodig groot te 
maken. Soldaat van Oranje (1977) kwam tot 
7,8 bij 9.681. Daarentegen kwam Starship 
troopers (1997) tot 7,2 bij 238.679 stemmen; 
ik meld dit alleen bij wijze van personal touch, 
omdat ik het boek van Robert Heinlein heb 
vertaald. Een film die destijds veel indruk op 
me maakte, Onibaba (1964), heeft een score 
van 8,0 uit 12.435 stemmen. Het is logisch dat 
een internationaal voortbestaan als dvd een 
voorwaarde is om veel stemmen te behalen. 
Ons gezond verstand zegt dat het behalen 
van veel stemmen op grote populariteit wijst, 
dus op zichzelf een teken van waardering 
is, maar hoe sterk is dat verband? Ik heb de 
proef op de som genomen voor 33 films uit 
Hollywood 1933-1959 die allemaal een score 
van 8,1 of hoger hadden én meer dan 50.000 

Sylvia Kristel, hoe mooi ze ook was, scoorde 
slechts 3,2 uit 595 stemmen voor Mata 
Hari (1985), een film die zelfs ik vergeten 
was. Greta Garbo kwam tot 6,7 voor haar 
gelijknamige rol in 1931 (2771 stemmen). De 
avonden (1989) kreeg 454 stemmen (score 
6,8), Eline Vere (1991) 285 stemmen (6,3). 
Niet alleen Nederlandse films, maar ook oude 
Franse publieksfilms trokken slechts geringe 
aantallen stemmers uit het internationale 
publiek, wat natuurlijk alles te maken heeft 
met de beschikbaarheid van dvd-edities. Ze 
halen in vergelijking met de Amerikaanse 
blockbusters van toen en nu een bescheiden 
aantal stemmen.

Een van de lichtende uitzonderingen is de 
klassieker Les enfants du paradis (1945), die 
8,3 scoorde en 15.875 stemmen kreeg, maar 

stemmers. Je kunt een zo klein corpus in zijn 
geheel onderzoeken, dus zonder steekproef. 
Je voorkomt door zulke grenzen te bepalen 
dat commerciële blockbusters (die daarnaast 
ook artistiek waardevol kunnen zijn) in één 
corpus terechtkomen met Franse of Zweedse 
artfilms. De winnaar binnen dit corpus was 12 
Angry Men (1957), die gemiddeld 8,9 punten 
kreeg van 455.000 stemmen. De correlatie 
tussen de cijferreeksen van de scores en de 
aantallen stemmers bleek slechts .66 te zijn, 
dat is wel positief, maar matig significant. 

Bij lage aantallen stemmers is er helemaal 
géén correlatie tussen dat aantal en de score. 
Weer beperk ik me tot wat willekeurige 
voorbeelden van lang geleden. Het jaar van 
de kreeft (1975) haalt 6,3 van 66 stemmers, 
Pastorale 1943 (1978) 6,8 van 311 stemmers. 

Onibaba

Thérèse Raquin (1953), eveneens van Marcel 
Carné, met Simone Signoret en Raf Vallone, 
scoorde 7,4 uit slechts 948 stemmen. La 
sorcière (1956) met Marina Vlady heeft 235 
stemmers (score 6,8) en zelfs La Parisienne 
(1958) met Brigitte Bardot en Henri Vidal maar 
675 (6,3). Dezelfde score van 6,3 blijkt het lot 
te zijn van Et Dieu créa la femme (1956), die 
echter wel 6230 stemmers trok (voor de hemel 
mag weten welke nagesynchroniseerde en 
verknipte versie). Een artistiek hoogstandje, 
namelijk Peau d’âne (1970) van Jacques Demy 
met Catherine Deneuve en Jean Marais in zijn 
laatste filmrol, behaalde  3234 stemmen en 
een gemiddelde score van 7,1. Hieraan zal niet 
vreemd zijn dat in 2003 een gerestaureerde 
versie op dvd is verschenen. Zelf was ik niet 
dol op de zangfilms van Demy, maar deze is 

Thérèse Raquin met Raf Vallone en Simone Signoret
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een uitzondering. Het beroemde sprookje 
gaat over een koning die na de dood van zijn 
vrouw met zijn mooie dochter wil trouwen, 
welk dreigend incestgeval zij op raad van 
haar goede fee weet uit de stellen door 
steeds extravaganter bruidskleren te eisen, 
ten slotte zelfs een ezelshuid. Dan duikt 
ze onder en wordt het een versie van het 
Assepoester-verhaal, nu met een ringetje in 
plaats van een muiltje. Een geestige film, met 
kleurige kostuums en locaties, plus heel wat 
anachronismen en enkele bizarre liedjes van 
Michel Legrand. Zo bakt Deneuve een cake 
terwijl ze het recept staat te zingen (al zingt ze 
niet zelf, lezen we in de aftiteling). 

Ik zei tot me zelve: ‘Niet één van de schonen

Aanschouwt in mijn hart wat ik werkelijk meen.

Ik wacht op de ware die dwars door me heen kijkt

Want echte verliefdheid herken ik meteen.’

De jaren verwaaiden als wolken en blaren,

En liefjes die kwamen en gingen steeds mee.

Ik loog en bedroog en ik had en vergat ze,

En vree, ja ik vree, en ik vree, en ik vree!

Ik zei tot mezelve: ‘Niet één van de schonen

Verzengt me of raakt me in merg en in been.

Ik wacht op de ware, en haar zal ik trouw zijn,

Want echte verliefdheid herken ik meteen.’

Tot slot kwam een schatje met tedere inborst.

Ze zei dat ik heus niet zo was als ik leek.

Ik werd haar al ontrouw nog vóór de verloving

En zij slikte gif en ze sprong in een beek.

Ik zeg tot me zelve, op stille momenten

(Soms ben ik door alle vriendinnetjes heen):

‘De liefde is sterk, maar gewoonten zijn sterker,

Dat wist ik als jeugdige knaap al meteen.’ 

Om het verband tussen het aantal stemmen en 
de IMDb-score iets systematischer te bekijken, 
heb ik de correlatie ook berekend voor een 
ander corpus, namelijk de 48 peplumfilms 
met Griekse thema’s  waarover ik in een eerder 
artikel schreef. Het aantal stemmers varieerde 
hier van 17 (La venere di Cheronea, 1957) 
tot de hoge uitschieter 19.297 (Jason and the 
Argonauts, 1963), terwijl de scores liepen van 
2,6 (Maciste e la regina di Samar, 1964) tot 
7,4 (wederom Jason), ook een uitschieter, 
want geen andere film kwam boven 6,7. In dit 
corpus, waarop ik straks nog even terugkom, 

Ik ben over Peau d’âne begonnen omdat ik een 
zwak heb voor sprookjes en volksverhalen. 
Zo heb ik niet slechts Heinlein vertaald, maar 
ook (pas in 2009) The last unicorn van Peter 
S. Beagle. Dit boek uit 1968 is in 1982 een 
animatiefilm geworden (score van 7,5 bij 21.181 
stemmen); Mia Farrow sprak de eenhoorn in. 
Laat me daaruit één van de grappige versjes 
citeren, als een soort pauzenummer. Prins Lír 
zingt zo maar een liedje voor haar:

Als jeugdige knaap met bevallige leden

Werd niets me door dames en meisjes ontzegd:

Ik plukte hun harten als zoetrijpe druiven

En sprak ik van liefde, dan was dat niet echt.

was er géén statistisch verband tussen de 
score en het aantal stemmers per film.

Welke andere statistische meetinstrumen-
ten zijn er nog om de IMDb-scores meer of 
minder betekenis toe te kennen? Een hulp-
middel is de zogeheten spreiding. De geno-
emde 48 peplumfilms hadden een score van 
2,6 tot 7,4 en een gemiddelde score van 5,1. Er 
is dan een spreidingsmaat (de standaarddevi-
atie) die aangeeft hoeveel de waarden gemid-
deld afwijken van dat gemiddelde van 5,1. 
In dit geval is die spreiding berekend op 1,0. 
Bij een sd van 1,0 geldt als vuistregel dat de 
waarden van het gemiddelde (5,1) plus of min 
tweemaal de sd, dus de waarden 3,1 resp. 7,1, 
de range aangeven waarbinnen 95 procent van 
de waarnemingen zich zal bevinden. Dat is de 
te verwachten, ‘toevallige’ spreiding. Kortom: 
alleen de waarden ónder 3,1 en bóven 7,1 zijn 
niet toevallig, maar significant afwijkend (bij 
een zogeheten waarschijnlijkheidsniveau van 
95 procent). Behalve voor Maciste en Jason, 
zojuist genoemd, gold dit alleen voor Gli 
amori di Ercole (1960). Dus slechts drie titels 
vielen écht buiten de grijze middenmoot.

De spreidingsmaat laat zien hoe contro ver-
sieel een film is. Dat is vooral leuk als het gaat 
om artistiek ambitieuze films. Een voorbeeld 
is de film McCabe and Mrs. Miller (1971) van 
Robert Altman. Deze morsige western, die me 
onderbewust steeds aan de originele, ongelikte 
Pabst-versie van Die Dreigroschenoper deed 
denken, heeft van 18.430 stemmers een 
gemiddelde score van 7,7 gekregen. Hij kreeg 
bovendien 111 korte besprekingen op IMDb, 
zoals steeds voornamelijk van welsprekende 
Amerikaanse inzenders, met daarin 44 keer 
de score 10 en 18 keer de score 9. Toch was 

Peau d’âne met Catherine Deneuve
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de gemiddelde score bij alle 111 recensenten 
slechts 8,2, want de film kreeg ook twee keer 
een 1, een keer een 2, twee keer een 3, vier 
keer een 4 en zes keer een 5. De spreiding 
bij deze waarnemingen bedroeg 2,2 (op het 
gemiddelde van 8,2). Zelf zou ik de film een 
9 of 10 geven, al was het maar wegens het 
slotbeeld van Julie Christie in een godverlaten 
opiumkit, welk shot de apotheose van deze 
tragische liefdesfilm is. (Gezelliger is Shampoo 
uit 1975, hoewel eveneens een film met een 
boodschap; hierin speelden Warren Beatty en 
Julie Christie opnieuw samen.)

Nog controversiëler was bijvoorbeeld 
Lancelot du Lac (1974), een onvervalste art 
film. Robert Bresson laat in een alternatieve 

andere criteria hanteren: is het Brechtiaans 
theater of een western, is het postmoderne 
deconstructie of een mythe in een nieuw jasje. 

Er zijn veel methoden en rekenprogramma’s 
voor het opsporen van variabelen en clusters 
van variabelen in grote massa’s gegevens, 
zoals de cookies die we doorgeven aan allerlei 
sleepnetten. Wat de scores betreft hebben we 
de variabelen ’aantal stemmers’ en ‘significant 
afwijkend’ nu gezien. Enkele kenmerken van 
de stemmers kunnen we ook als varianten 
meenemen, namelijk geslacht, leeftijd en 
woonplaats. Die gegevens staan onder ‘rating 
by demographic’ op de vervolgpagina na het 
aanklikken van het aantal stemmers op de 
hoofdpagina.  Uit mijn twee steekproefjes 
(Hollywood succesfilms en peplumfims) is 
me duidelijk gebleken dat mannen veel vaker 
stemmen dan vrouwen, maar dat hun scores 

versie van de Arthur-legende zien hoe leeg 
en zinloos de ridderepiek wordt wanneer de 
christelijke  idealen bij de ridders verdwijnen 
en plaatsmaken voor robotachtig machogedrag 
en eigenbelang. Hij volgt namelijk de ridders 
die ontgoocheld terugkeren nadat ze vergeefs 
de Graal hebben gezocht. Dat wordt dus geen 
kassakraker. Toch behaalde de film een score 
van 7,1 van 2825 stemmers. In de 32 reviews 
kreeg hij gemiddeld slechts 6,1; kennelijk 
overheerste daar de ergernis. De score 
ontstond wegens vijf keer een 10, vier keer 
een 9 en vier keer een 8, maar ook 6 keer een 
1 en een keer een 2. Dit kwam neer op een 
spreiding van 3,3 op het gemiddelde van 6,1. 
Zo gebeurt het wanneer recensenten totaal 

Shampoo  met Julie Christie en Warren Beatty

niet significant van elkaar verschillen. Bij een 
bepaalde film of een bepaald corpus van films 
kan dat natuurlijk wél het geval zijn. Hetzelfde 
geldt voor de scores van de Amerikanen versus 
de rest van de wereld, die elkaar qua aantal 
ook weinig ontlopen,  en eigenlijk ook voor 
alle leeftijdsgroepen. Nogmaals: alleen bij de 
Hollywood-top  van 1933-1959 en de ‘Griekse’ 
peplums van 1957-1965. Iedereen kan het zelf 
nagaan voor  een corpus naar keuze.

Zoals gezegd: het aantal stemmers correleert 
niet met de scores. Gevoelsmatig vinden we 
dat aantal van belang voor de waarde die we 
toekennen aan een score, maar omdat er 
geen sprake is van een ‘gewogen’ steekproef, 
is elke grens die we trekken statistisch gezien 
willekeur. Bij de peplumfilms waren er maar 
11 van de 48 die meer dan duizend stemmers 
hadden  — dus uit de hele wereld en in twintig 

Sylvia Kristel in Mata Hari
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jaar tijd. Als we duizend stemmen als ondergrens nemen (pure willekeur dus), wordt het lijstje 
overzichtelijk: 

—Peter Cuijpers

5,5  Atlantis (1961)
6,2  Helen of Troy (1956)
6,4  Ercole al centro della terra (1961)
3,9  Ercole alla conquista di Atlantide (1961)
4,4  Ercole e la regina di Lidia (1959)
5,9  Il colosso di Rodi (1961)
7,4  Jason and the Argonauts (1963)
5,4  Le fatiche di Ercole (1958)
2,6  Maciste e la regina di Samar (1964)
6,7 The 300 Spartans (1962)
6,7  Ulisse (1954)

1957 12 Angry Men   8,9 455.000  2

1946 It’s a wonderful life  8,6 278.000  3

1942 Casablanca   8,6 391.000  5

1936 Modern Times   8,6 145.000  0

1954 Rear window   8,5 319.000  1

1950 Sunset Boulevard  8,5 141.000  4

1940 The great dictator  8,5 139.000  2

1941 Citizen Kane   8,4 301.000  3

1944 Double indemnity  8,4 98.000  3

1957 Paths of glory   8,4 123.000  0

1959 North by Northwest  8,3 222.000  0

1957 Witness for the prosecution 8,3 64.000  3

1958 Vertigo    8,3 252.000  0

Zij hebben de tijd doorstaan. We zien dat 
deze 33 Amerikaanse films in hun eigen 
tijd 25 Oscars hebben gewonnen in de vier 
voornaamste categorieën en daarenboven 43 
nominaties. De toenmalige vakjury’s zagen 
een kwaliteit die hedendaagse liefhebbers 
kennelijk nog steeds zien. Of omgekeerd.

Scherpe waarnemers valt het misschien op 
dat de naam Disney geheel ontbreekt. Zijn 
topfilms uit deze periode, zoals Snowwhite, 
Fantasia, Bambi en Cinderella, hebben 

Het andere corpus dat ik heb bekeken zijn de 
topfilms van het klassieke Hollywood, naar 
hun jaartal op te vissen uit de top-200 van de 
IMDb. Zoals ik al zei, heb ik hierin de grens 
gelegd bij de jaren 1933-1959, een aantal van 
minstens 50.000 stemmers én een score van 8,1 
of meer. Zo bleven er 33 van die 200 films over 
(peildatum begin 2017). Voor de aardigheid heb 

ik in de laatste kolom tevens het aantal Oscars 
en Oscarnominaties vermeld dat ze wonnen, 
althans voor beste film, regisseur, mannelijke 
en vrouwelijke hoofdrol. Nominaties tellen 
voor 1, winst voor 2, dus de score per film loopt 
van 0 tot maximaal 8 (dat is alle vier die Oscars, 
in deze jaren alleen bereikt door It happened 
one night). 

1952 Singin’ in the rain  8,3 151.000  0

1950 All about Eve   8,3 84.000  6

1948 Treasure of the Sierra Madre 8,3 80.000  3

1959 Some like it hot   8,2 177.000  2

1959 Bridge on the River Kwai  8,2 151.000  0

1954 On the waterfront  8,2 102.000  6

1939 Mr Smith goes to Washington 8,2 78.000  3

1954 Dial M for murder  8,2 108.000  0

1939 Gone with the wind  8,2 217.000  7

1940 Rebecca    8,2 88.000  5

1934 It happened one night  8,2 66.000  8

1959 Ben Hur    8,1 63.000  6

1958 Touch of evil   8,1 74.000  0

1941 The Maltese falcon  8,1 114.000  1

1940 The grapes of wrath  8,1 64.000  4

1939 The wizard of Oz   8,1 295.000  1

1946 The best years of our lives  8,1 41.000  6

1951 Strangers on a train  8,1 98.000  0

1953 Roman Holiday   8,1 102.000  4

1940 The Philadelphia story  8,1 51.000  5

allemaal meer dan 100.000 stemmers en een 
score van 7,3 tot 7,8. Kennelijk halen zelfs de 
meest geliefde tekenfilms geen 8, zoals later 
ook The last unicorn niet. Dit kan geen toeval 
zijn, het moet iets te maken hebben met het 
imago ‘voor kinderen’. Niet voor de jeugd van 
toen (maar tegenwoordig kan heel wat meer) 
is de topper tot nu toe: The Godfather (1972) 
met 1.323.769 stemmers en een gemiddelde 
score van 9,2. Die heeft van de wereldjury wel 
héél vaak douze points gekregen. 
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De man die mijn flat binnenstapt is onmisken-
baar Del Henney, alleen zijn lange donker-
blonde haren zijn kort geknipt voor Soldaat 
van Oranje. Ik zou graag willen praten over 
Sam Peckinpah, Susan George  en Richard 
Burton, maar daar is helaas geen tijd voor. Hij 
is bescheiden en vriendelijk en ik weet maar 
een ding met hem te doen. Ik zet hem in een 
van mijn kamers waar ik een fotoarchief heb, 
trek de laden open met de foto’s van Villain 
en Straw Dogs en hij gaat braaf op de grond 
zitten om de foto’s te bekijken waar hij ook 
op staat. We hebben geen kind aan hem. Na 
de productie bespreking verlaat hij met Ank 
de flat en ik heb niet met hem kunnen praten, 
jammer.

TODD MCCARTHY

Het Chicago Film Festival  1992. Ik ben uit-
genodigd met mijn doc. Roy Rogers King of 
the Cowboys.Ik heb in 1969 ooit de studenten-
prijs gewonnen met mijn eindexamen NFA 
film  Surprise Surprise. Ik ben al een keer in 
Chicago geweest en vind het een geweldige 
stad. Het is een rommelig festival. Groot en 
onoverzichtelijk. Ik heb voor een aantal dagen 

DEL HENNEY

In 1977 werk ik aan een documentaire  Leven 
met een Kunstnier  die ik in opdracht van de 
Nier Stichting Nederland  maak. Cameraman 
is Dirk Teenstra en de productieleiding heeft 
Ank Taverne. We hebben een productiebe-
spreking op mijn flat in de Bijlmermeer en 
Ank heeft me gevraagd of ze een 
Engelse acteur mag meenemen 
met wie ze Amsterdam afstruint. 
Hij heeft een rol van Sergeant in 
Soldaat van Oranje die op dat 
moment  gemaakt wordt. Waarom 
niet, breng maar mee. Hoe heet hij 
? Del Henney. Dat zegt niet veel 
mensen wat, maar ik ken hem van 
de Sam Peckinpah-film Straw Dogs 
uit1971, een heftige film waarin 

Peckinpah het geweld dat hij normaal etaleert 
in westerns  (The Wild Bunch, Major Dundee) 
heeft overgeplaatst naar het Engelse plattel-
and. Del Henney is de robuuste knaap die met 
zijn vader en twee broers  de aanval opent op 
de goedmoedige leraar (Dustin Hoffman) en 
zijn vrouw (Susan George). Hoogtepunt in 
de film als Del Henney  Susan George aanvalt 
en verleidt (zeg maar verkracht). Typisch dat 
Peckinpah in het midden laat of al dan niet 
geniet van de vrij partij. Voor Strawdogs had 
Del Henney een gangster gespeeld in Vil-
lian met Richard Burton als homoseksuele 
Londense gangsterbaas. Maar  daarna is het 
nooit meer wat geworden met Del Henney’s 
carrière. Ank heeft me al verteld dat hij wil stop-
pen met acteren, maar hij is nooit gestopt   — zo 
wijst IMDB uit—en tot en met 2015 heeft hij 
nog regelmatig voor de tv gespeeld. Maar nooit 
meer opvallend. Hij wordt in december 80 jaar.

een hotelka-
mer gekregen, 
de reis moest 
ik zelf betalen, 
maar ik ben op 
rondreis met 
mijn film. Ben 
al op het Den-
ver filmfestival 
geweest. De 
vertoning van 
mijn  docu-
mentaire voor 
zo’n honderd mensen verloopt rommelig, 
want de 16mm-projectie doet het niet. Het 
meisje dat me begeleid wordt zenuwachtig, 
maar ik zeg haar dat het wel goed komt. De 
film wordt goed ontvangen en ik ontmoet  na 
afloop  Variety-criticus Todd McCarthy die 
er is met  zijn docu Visions of light: een over-
zicht van beroemde cameramensen met frag-
menten van films dei ze hebben opgenomen. 
Ik ben jaloers op al dat mooie filmmateriaal. 
Moet veel gekost hebben om dit te krijgen, maar 
hij vertelt me dat de film in samenwerking met 
het American Film Institute is geproduceerd 
en dan heb je vrije toegang tot  filmfragmenten. 
Ik heb Todd ooit in LA mijn docu Don Sie-
gel, last of the independents laten zien en na 
afloop gaf hij geen krimp van wat hij ervan 
vond. Heb ook nooit zijn recensie gelezen. 
Hij zegt me dat Clint Eastwood benieuwd is 
naar mijn film waar hij in zit. Ik zeg laat Clint 
maar bellen. Maar dat gebeurt nooit, dus ik 
stuur hem een DVD met een aardig briefje. 
Nooit een dankwoord.

MEER KORTE ONTMOETINGEN
door

Thys Ockersen

Met Susan George  in Straw Dogs
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PAVEL LONGIN (aka LONGUINE)

Er is een café in Chicago waar je tijdens het 
filmfestival maar toe moet gaan want daar 
kom je de andere gasten tegen. Na een paar 
dagen kom ik daar achter en de eerste die ik 
tegenkom is regisseur Bruce Beresford die ik 
eerder heb  ontmoet bij het Denver filmfesti-
val. Vrolijk zegt hij : “Hé, jij ook hier ?” Hij is in 
Chicago met Rich in Love. Ik zie Robert Alt-

man binnenkomen, hij kijkt even rond en ver-
trekt weer. Uiteindelijk zit ik aan een houten 
tafel tegenover een bepaald geen vriendelijke 
man. In gebroken Engels zegt hij tegen mij dat 
dit festival hopeloos is, je wordt aan niemand 
voorgesteld. Hij is ontstemd en heeft de pest 
in. Het blijkt dat ik te maken heb met de Rus-
sische regisseur Pavel Longin die in zijn  eigen 
land beroemd is en in mei in Cannes groots 
onthaald is maar die égards krijgt hij niet in 
Chicago. In 1990 heeft hij daar met Taxi Blues 
de prijs voor beste regisseur gekregen en dit 
jaar—1992—deed zijn film Luna Park in de 
competitie mee.  Maar dit alles betekent in 
Chicago niet veel. Hij bestelt een grote steak 
en als die arriveert  gooit hij een creditcard op 
tafel om af te rekenen. Hij begint driftig zijn 
steak te snijden en hapt brokken weg. Hij zegt 
dat hij het een zooitje vind en dat hij morgen 
vertrekt. Voor de Amerikanen betekent een 
Rus die in Cannes vereerd wordt niet veel, 
maar het geldt voor ons allemaal, zoek het 
maar uit en enjoy the festival.

ARLENE MZODLIK 
(en DAVID CRONENBERG)

In 1969 bezoek ik mijn eerste buitenlandse 
filmfestival. Het Edinburgh Film festival en de 
Filmacademie hebben mij gevraagd om alle 
eindexamenfilms van Engelse ondertitels te 
voorzien. Ze gaan op het filmfestival gedraaid 
worden en ik krijg  een reisje naar Schotland 
om de films te begeleiden. In dat jaar is het 
een komen en gaan van gasten die hun film 
komen presenteren. In het Randolph Cres-
cent-huis worden in een klein zaaltje in de 
kelder  de films voor pers en gasten vertoond. 

Mijn eerste film is een werkstuk van schrijf-
ster Susan Sontag Duet voor Kannibalen, wat 
voornamelijk gedoe in bed is van Adriana Asti 
(net bekend geworden door Bertolucci’s Prima 
della revoluzione) met een andere vrouw en 
man. Na dertig minuten heb ik het gevoel dat 
de film is afgelopen, maar dan merk ik dat het 
nog een uur doorgaat. En dat is niet de enige 
film  die na dertig minuten beëindigd kan wor-
den. Er is een film die allemaal beelden door 
elkaar laat zien, negentig minuten lang en het 
moet iets religieus’ zijn. De maker is trots dat 
hij een copie aan een kerkelijke instantie kan 
verkopen. En dan is er de film Stereo (Tile 3b 
of a Caee Educational Mosaic). Hij duurt maar 
65 minuten en is door een Canadees filmer 
gemaakt, David Cronenberg. Mysterieus en 
er komt een lange creepy jongeman in voor 
(Ronald Mzodlik) en ook een aardige jonge-
dame, Arlene Mzodlik. David en Arlene zijn 
naar Ediburgh gekomen en na afloop van de 
voorstelling staan we in de zon en praten we 
na over de film. Arlene is een beetje jaloers, 
want haar broer zal ook in Cronenbergs vol-
gende film Crimes of the future meedoen. 
David Cronenberg is vriendelijk maar weinig 
spraakzaam. Arlene is toegankelijk en belooft 

me contact te houden. Ik denk niet dat we nog 
ooit iets zullen horen van  David Cronenberg. 

Arlene verhuist naar Parijs en ik ga naar Parijs 
in 1971 voor een ontmoeting met mijn idool 
Jerry Lewis. Ze woont midden in het Quartier 
Latin samen met een Fransman met een grote 
donkere baard. We gaan met nog wat mensen 
lunchen. De sfeer is goed, het eten is lekker, 
maar Arlene kan niet nalaten te zeggen dat ze 
niet begrijpt waarom ik Jerry Lewis wilde ont-
moeten. Daar heb ik geen antwoord op, je kan 
moeilijk uitleggen waarom Jerry leuk is. Ik, 
en met mij Pim de la Parra, Fred van Doorn, 
Guus Luijters, K.Schippers, Jan Meng en Ron 
Kaal zijn in die tijd onvoorwaardelijke fans. 
Ik knap een beetje af op Arlene en heb nooit 
meer contact met haar.

NEIL CONNERY (BROER VAN SEAN)

Seans jongere broer, Neil, zag het wel zitten 
om ook filmster te worden. Dus toen Italianen 
in 1967 met het lumineuze idee kwamen om 
een James Bond-parodie te maken met Neil in 

Parijs 1971. Arlene Mzodlik en Thys hebben lunch.
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de hoofdrol accepteerde hij gretig. Hij leek erg 
op zijn broer en om het nog meer op een echte 
Bond-film te laten lijken werden “Bond”-
acteurs aangetrokken: Bernard Lee (M); Lois 
Maxwell (Moneypenny); Anthony Dawson 
(stand-in voor Blofeld en Professor Dent in 
Dr No); Adolfo Celi (Largo in Thunderball); 
Daniela Bianchi  (Tatiana Ramanova in From 
Russia with love). Het kon niet misgaan met 
Operation Kid Brother, aka OK Connery, aka 
Operation 007. Regisseur was Alberto de 
Martino en muziek was van niemand minder 
dan Ennio Morricone. Maar het ging mis, het 
was een enorme flop (die zelfs niet in ons land 
werd uitgebracht) en er niet voor zorgde dat 
Neil Connery een acteercarrière kreeg. Broer 
Sean, die het helemaal niet zag zitten dat 
zijn Neil teerde op zijn succes, maakte in dat 
jaar zijn vijfde Bond-film, You only live twice. 
Maar Neil gaf niet op en verscheen in 1969 op 
het Edinburgh Film Festival met zijn vrouw. 
Hij had dat jaar nog een kleine rol gehad in de 
horrorfilm The Body Stealers. Hij kwam niet 
zozeer om artistieke films te bekijken, maar 
eerder om regisseurs en  producers te ontmo-
eten. Ze kwamen in  ieder geval naar de ein-

dexamenfilms van de NFA kijken die ik naar 
Edinburgh had gebracht en bij de scène van 
het doorgesneden oog in mijn film Surprise 
Surprise slaakte Mrs Connery een ijselijke gil. 
Na afloop onderhield Connery zich met mij 
en met Pim de la Parra die over was geko-
men voor Obsessions en die het wel zag zitten 
met Neil in een film, maar ik denk dat Neil 
er niet veel voor voelde om uit de kleren te 
gaan wat meestal de voorwaarde was bij Pim 
en Wim. En de keurige Mrs Connery had daar 
waarschijnlijk ook zo haar gedachten over. 
Neil Connery bleef dus dakbedekker, maar 
verscheen zo af en toe nog in een speelfilm. 
Naarmate hij oud en kaal werd leek hij steeds 
meer op Sean. Pas een jaar geleden kreeg ik 
een DVD in handen van OK Connery en het 
was inderdaad  barbaars slecht.

LILLIAN GISH

Lillian Gish is geen ere gaste op het Edinburgh 
Film Festival van 1969,  maar ze is er met een 
show. Ze staat voor het bioscoopdoek en ver-

telt over haar indrukwekkende filmcarrière 
als zwijgende filmster bij filmfragmenten. De 
meeste van haar films zo’n vijftig jaar geleden 
door DW Griffith gemaakt (o.a. The Birth of a 
Nation). Het heeft wel iets, dat 76-jarige fra-
giele vrouwtje (dat nog altijd in films optreedt) 
met op het witte doek het jonge meisje. Ze 
was in de tijd van de zwijgende film een grote 
ster. Ik vermaak me in Edinburgh en maak 
kennis met gin, het gaat er als limonade in en 
ik word behoorlijk dronken. Er is een receptie 
voor Lillian Gish in het Franse consulaat  en 
ik sta te wankelen, maar niettemin stap ik op 
mevrouw Gish af, pak haar hand en bedank 
haar voor haar fantastische bijdragen aan de 
Amerikaanse cinema. Ze bedankt me en ik 
trek me terug. Mensen komen op me af vol 
bewondering dat ik met Mevrouw Gish heb 
gesproken, maar de meeste opmerkingen ont-
gaan me. Ik word in een auto gehesen en naar een 
feestje elders vervoerd. Het is het huis van Lynda 
Miles. medewerkster van het filmfestival. Ik dans 
wat, drink nog meer en iemand stopt mijn  hoofd 
onder de koude kraan. Ik word daarna in een taxi 

Bernard Lee en Lois Maxwell met Neil Connery in Operation Kid Brother

gezet die me naar mijn hotel rijdt.

Vele jaren later doe ik presentaties op het Rot-
terdams Film Festival. Een journalist komt naar 
me toe die vertelt dat Lynda Miles—inmid-
dels als producente aanwezig—hem verteld 
heeft  dat zij  me destijds onder de kraan heeft 
gehouden. Alweer een mysterie opgelost. 
Lillian  Gish,, geboren in oktober 1893 wordt 
bijna 100 jaar oud en sterft in februari 1993. 
Haar laatste film maakt ze in 1987: The Whales 
of August.

MALGORZATA  BRAUNEK

Nog een leuke jonge actrice op het 1969 Edin-
burgh Film festival. De Poolse Malgorzata 
(=–––Margreet) Braunek (22) komt met een 
film Ruchome Piasky (Shifting Sand) naar het 
festival. Een aardige liefdesfilm die zich op 
het strand afspeelt. Zoiets kan je ook in Ned-
erland maken, maar we hebben helaas geen 
mooi meisje als Malgorzata.  Dat Malgorzata 
niet zo maar iemand is, blijkt uit het feit dat 

Lillian Gish in 1969 in  Edin-
burgh voor de presentatie 
van oude filmfragmenten.                                                  
Foto Thys Ockersen
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ze ook een film met de grote Andrzej Wajda 
heeft gedaan: Polowanie na muchy (Hunting 
Flies). Als ik met haar praat gaat het minder 
over haar films dan wel over de moord op 
Sharon Tate  en Polanski’s vriend  Wojchiech 
Frykowsky. Die moorden zijn net gepleegd 
en wie het gedaan hebben, is nog niet bek-
end. Malgorzata weet te vertellen dat er erg 
veel dood om Polanski  heen hangt. Com-

Malgorzata Braunek in Shifting Sand, 1969

ponist Krysztof Komeda was een jaar eerder 
door een val omgekomen. Françoise Dorléac 
is verbrand bij een auto-ongeluk (1967) en ze 
noemt nog wat namen. Het zou leuk zijn om 
met haar een privé-afspraak te hebben, maar 
dat lukt niet want  leden van de Poolse (com-
munistische) delegatie verliezen haar geen 
moment uit het oog. In de jaren die volgen 
heeft Malgorzata  een mooie ac teer carrière. 
Ze is o.a. getrouwd geweest met regisseur 
Andrzej Zulawksi ; hun zoon Xawery Zulawski 
is ook filmregisseur. Malgorzata Braunek is in 
2014 aan kanker overleden.

STÉPHANE  AUDRAN

Zomer 1978. De opnamen van The Big Red One 
zijn in volle gang en ik verheug me erop om Sté-
phane Audran te ontmoeten. Zij zal een kle-

ine rol spelen van verzetsstrijdster die Duitse 
soldaten de keel afsnijdt en iets moois beleeft 
met Mark Hamill. Ze is met haar man Claude 
Chabrol  grote vrienden van de Fuller-familie. 
Stéphane Audran is in handen van haar ech-
tgenoot  zijn  muze geworden en heeft via zijn 
films (bijvoorbeeld Le Boucher; Un homme 
infidèle; Les Biches en The Champagne Mur-
ders) grote hoogte bereikt in de Franse cin-
ema. Een sexy dame die het beeld domineert. 
Christa Lang die een aankomen actrice was in 
Parijs had ook een klein rolletje in The Cham-
pagne Murders. Maar toen ze Mevrouw Fuller 
werd kreeg ze in 1971 de hoofdrol in een 
Tatort-aflevering Dead Pigeon on Beethoven 
Street en Stéphane Audran had een gastrol-
letje. Toen ik op een avond in Keulen meekeek 
bij het doordraaien van de rushes viel me op 
dat Christa een slecht actrice was die haar 
teksten afraffelde. Eeuwig zonde dat Stéphane 
Audran niet de hoofdrol had, maar die was 
voor een tv-film natuurlijk veel te duur. Zoals 
Fritz Lang ooit opmerkte: “It was good for the 
marriage, but bad for the picture.”

In de namiddag ontmoet ik de  Franse actrice. 
Luchtig gekleed in een bloemetjesjurk en vro-
lijk. Ik mag haar interviewen. Dat valt dus 
behoorlijk tegen. Ze praat alleen maar over 
hoe leuk het is om aan de film mee te doen en 
hoe gek ze is op Sam Fuller. En dat herhaalt ze 
wel diverse keren. Het is een niks-interview 
en het kan zo de prullenbak in. Loos gebabbel.  
Jaren later luister ik er nog een keer naar, maar 
het is nog steeds onbenullig. En ook jaren later 
als de Fullers weer terug zijn in Hollywood —
na jaren in Parijs gewoond te hebben—zijn de 
Chabrols  in ongenade gevallen bij Christa. 
Het is niet heel erg duidelijk waarom, maar ze 
heeft geen goed woord voor ze over. Dat geld 
ook trouwens voor Bertrand Tavernier die ze 
een antisemiet vindt. Sam laat zich daar nooit 
over uit, die denkt alleen maar aan een vol-
gend script dat hij wil schrijven.

Stéphane Audran is in maart van dit jaar 
overleden. Zie de rubriek ‘In Memoriam’.

Stephane Audran  inThe Big Red One

Foto Thys Ockersen
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 I N M E M O R I A M  I N M E M O R I A M

JURAJ HERZ 
N Kezmarok, Slowakije, 4-9- 1934 ? 9-4-2018, Praag, Tsjechië 

Acteur, regisseur van de film  Spalovac Mrtvol 
(De lijkenverbrander) over een overenthousiaste 
crematoriumdirecteur (Rudolf Hrusinsky) die tijdens het Nazi-
regiem niet meer te stoppen is met het verbranden van lijken; 
tot en met zijn eigen gezin. Deze gitzwarte komedie werd een 
jaar na het neerslaan van de Praagse Lente (door de Russen) 
uitgebracht, maar ook weer snel uit de roulatie gehaald en 
pas in 1989 opnieuw uitgebracht toen de Russen geen vat 
meer hadden op Tsjechoslowakije. Juraj Herz behoorde tot de 
vernieuwers van de Tsjechoslowaakse cinema met o.a. Milos 
Forman, Jiri Menzel, Jan Nemec, Ivan Passer en Vera Chintilova, 

waarbij een aantal van hen het land verlieten en anderen achter bleven. Juraj Herz bleef 
dus achter en je hoorde niets meer over hem, behalve een sprookje dat hij verfilmde 
en dat op de Duitse tv kwam. Hij bleef toch actief 
en maakte in 1971 Petrolejovy lampe (Petrolium 
lampen) die in 1972 op het filmfestival van Cannes 
werd gedraaid. In de jaren negentig maakte hij 
een paar afleveringen van de Maigret tv-serie  met 
Bruno Cremer in de hoofdrol. Hij was getrouwd 
met actrice Therese Herz. Hun zoon Michael is ook 
filmregisseur en hun dochter Annelie is actrice.

SUSAN ANSPACH  
N NYC, 23-11-1942 ? 2-4-2018, Los Angeles 

 
Ze had wat tv-werk gedaan en een kleine 
rol in The Landlord in 1970, maar toen ze 
datzelfde jaar te zien was in 5 Easy Pieces, 
de film die Jack Nicholson na Easy Rider 
toonde als een belangrijk acteur, maakte 
ze een enorme impact. In die film van Bob 
Rafelson werd Karen Black (als het domme 

dienstertje) door Nicholson ingeruild voor de cultureel onderlegde Anspach . De mooie 

actrice met de wilde haardos was uitermate geschikt om romantische rollen te spelen. 
Maar ze was ook de zelfstandige vrouw die niet zomaar de fratsen van een man 
accepteerde. In 1972 deed ze de Woody Allen- film Play it again Sam en in 1973  had 
ze de komedie Blume in love van Paul Mazursky over een getrouwde man (George 
Segal) die veel overspel pleegt en door zijn vrouw (Susan Anspach) ingeruild wordt 
voor een pianist (Kris Kristoffersson). De hele verdere film is Segal bezig om zijn vrouw 
terug te winnen. Gek genoeg dwaalde Susan Anspach daarna af naar de tv en kwam 
ze nog een keer sterk terug in 1978 met The Big Fix tegenover Richard Dreyfuss. En in 
1981 zat ze in Montenegro van Dusan Makevejev. Ze bleef acteren, maar nooit meer 
zo prominent als met die eerste films. Er is geen verklaring voor. Ze wees veel (slechte) 
aanbiedingen van tv-films af. En zo ging een interessante actrice verloren.

TIM O’CONNOR  
N Chicago, 3-7-1927 ? 5-4-2018, Nevada City, Ca 

Hij zou voornamelijk bekend blijven als de vader 
van Mia Farrow en de man van Dorothy Malone in 
de tv-serie Peyton Place (foto). Hij had een lange 
acteercarrière die begon in 1949 en eindigde in 
2011. Meestal voor tv met The FBI;  The streets of 
San Francisco; Police Woman; Columbo; Lou Grant;  
Cannon ; Maude; Barnaby Jones, Buck Rogers in the 
25th Cebrtury; etc. Zijn kenmerk was het spelen van 
militairen en politiemannen. Zijn eerste vrouw was 
actrice Mary Foskett.

STEVEN BOCHCO  
N NY, 16-12-1943 ? 1-4-2018,NY 

Schrijver en producer van tv series die baanbrekend waren in de 
jaren tachtig. Hij volg de een opleiding aan de  Manhattan High 
School of Music and Art en daarna aan de Carnegie Institute 
for Technology in Pittsburgh studeerde hij toneelschrijven en 
theater. Hij ging voor de Universal Studio’s werken en schreef 
voor Ironside; MacMilland and Wife en Columbo. In 1968 
schreef hij het script voor The Counterfeit Killers en hij werkte 
mee aan Silent Running (1972) en Double Indemnity (1973). Hij 

De lijkenverbrander 



36 Film Fun  #53 Mei  2018 37

Warner Bros 3 | IMDb 16 | Ontmoetingen 26 | IM 34

was medebedenker van de politieserie Hill Street Blues 
(1981-1987) die veel prijzen kreeg en door zijn realisme 
vernieuwend was. Bochco was nu een interessante tv 
producer die met nieuwe ideeën kwam. Zijn 1983  Bay City 
Blues serie mislukte , maar LA Law (1986-1994) was weer 
een doorslaand succes. Andere geslaagde series waren 
Hooperman met John Ritter en Dougie Howser, maar Cop 
Rock, een politiedrama gemengd met liedjes was een 
enorme flop. Steve Bochco , winnaar van veel prijzen had 
nog een keer succes met NYPD Blue (1993-2005). Hij was 
in 1970 getrouwd met actrice Barbara Bosson met wie hij 
twee kinderen kreeg. Daarna was hij getrouwd met Dayna Kalins. Bochco’s zoon Jesse 
(met Barbara Bosson) is regisseur, o.a. van NYPD Blue. Steve Bochco is overleden als 
gevolg van leukemie.

FRANK AENDENBOOM 
N Antwerpen, 24-10-1941 ? 31-3-2018, Berghem 

Toneel, film en tv acteur. Medeoprichter van het Antwerpse 
Raamtheater. Werd in 1965 bekend door zijn rol in de tv 
serie Johan en de Alverman waar ook zijn vrouw Rosemarie 
Bergmans in speelde. Frank Aendenboom zat ook in 
veel speelfilms, o.a. die van Hugo Claus: De leeuw van 
Vlaanderen, Vrijdag en Het Sacrament. Hij speelde ook in de 
Belgische-Nederlandse co-productie van Fons Rademakers 
Mijn vriend en in Brylcreamboulevard van Robbe de Hert. Na 
55 jaar acteren stopte hij in 2014. Hij is onverwachts in zijn 
slaap overleden.

STEPHANE AUDRAN 
N Colette Suzanne Jeannine Dacheville, Versailles, 8-11-1932 ? 27-3-2018, Fr 

Stephane Audran’s filmcarrière had er heel anders 
en misschien wel onopvallend uitgezien als ze niet 
in 1959 een rolletje kreeg in Les Cousins van Claude 
Chabrol. Hij zou de mooie, pittige actrice met de 
ondeugende uitstraling terughalen in zijn volgende 
films (Landru, Le tigre aime la chair fraiche en Marie 
Chantal contre le cocteur Kha) tot ze in 1967 een 
hoofdrol had tegenover Anthony Perkins in Le 

Scandale. Ze werd de muze—en ook de vrouw—van de populaire Nouvelle Vague-
regisseur met de ongewone thrillers. Ze paste er in als bedrogen vrouw  in Juste avant 
la nuit, of een overspelige vrouw in La femme infidèle  of als vrouw die verliefd wordt 
op een serialkiller (Jean Yanne) in Le boucher. Stephane Audran werd dankzij haar 
man een populaire cultactrice en ook andere regisseurs maakten graag gebruik van 
haar. Luis Bunuel voor Le Charme discret de la Bourgoisie; Philippe Labro voor Sans 
mobile apparent; Claude Sautet voor Vincent, Francois Paul et les autres en  Bertrand 
Tavernier voor Coup de Tourchon. In 1987 
zou ze nog een keer stralen als kokkin in de 
Deense film Babettes Feast. Van 1954-1956 
was ze getrouwd met Jean Louis Trintigant 
,maar toen deze bij Et dieu crea la femme 
zowel voor als achter de camera verleid werd 
door Brigitte Bardot kwam er een eind aan 
hun huwelijk.v Ze was van 1964-1980 met 
Claude Chabrol getrouwd. Hun zoon Thomas 
Chabrol is acteur. Overleden aan kanker.

ERWIN C. DIETRICH 
N Glarus ,Zwitserland, 4-10-1930 ? 15-3-2018, Zürich 

Was op jonge leeftijd al geïnteresseerd in films, vooral 
uit Hollywood, maar wilde acteur worden. In 1955 begon 
hij echter films te produceren met de bekende Zwitserse 
acteur Walter Roderer. Hij belandde in  Duitsland waar een 
rage was van Edgar Wallace-verfilmingen, andere soorten 
thrillers en pikante films. Hij werd de producer van films als: 
Die Nylonschlinge; Der Wurger vom Tower; Schwarze Markt 
der Liebe; Musik ist Triumpf; Gesel der Erotiek. Vanaf 1969 
schreef en regisseerde hij ook deze pulpfilms. Met heel veel 
succes.  Zijn plezierigste periode vond hij de samenwerking 

met de Spaanse filmer Jess Franco. Ze maakten 17 films waarvan Jack the Ripper 
met Klaus Kinski tot de beste gerekend kon worden.Erwin C. Dietrich werd wel de 
Zwitserse Roger Corman genoemd. Hij was ambitieus en wilde ook artistieke films 
maken . Hij produceerde daarom The story of Pierra van Marco Ferreri met Marcello 
Mastroianni en Isabelle Huppert. Ook co-produceerde hij met Euan Lloyd blockbusters 
(van een nogal rechts signatuur) als The Wild Geese; Escape to Athena en Sea Wolves, 
waarin hij grote steren als Gregory Peck, Roger Moore en Richard Burton had.  Zijn 
laatste productie was de documentaire Waltraut Haas, die Konigin der Bernina in 2015.

Met Michel Bouquet in La Femme Infidèle. 
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SIEGFRIED RAUCH  
N Landsbergh am Lech,2-4-1932 ? 11-3-2018,Untersochering 

Sympathieke Duitse acteur die veel toneelwerk deed, 
maar doorbrak met de tv-serie Es muss nicht immer Kaviar 
sein. Grotere roem viel hem ten deel met de tv-serie Das 
Traumschiff (1999-2013) waarin hij de Kapitein van de Duitse 
love-boat speelde. Vanaf 2007 speelde hij ook als arts in 
Der Bergdoktor. Twee keer speelde hij een Duits officier in 
Amerikaanse films:  Escape to Athena en The Big Red One, 
maar hij vond het verschrikkelijk om in een Duits uniform rond 
te lopen. Overleden na een val van een trap waarschijnlijk 
veroorzaakt door een hartaanval.

VITTORIO TAVIANI 
N San Miniato,Toscane, 8-11-1931 ? 15-4-2018, Rome 

Hij begon in de jaren vijftig met zijn broer Paolo documentaires te 
maken in  Italië en vanaf 1962 speelfilms. Hun films, die zich bijna 
altijd in het Zuiden van Italië afspeelden, zorgden ervoor dat ze 
niet echt bij de vernieuwende filmers uit Rome en andere steden 
behoorden (Ferreri, Pasolini, Bertlucci, Risi, Scola). Maar vooral 
met Padre Padrone (1977, Gouden 
Palm, Cannes); La notte di San 
Lorenzo en Kaos kwamen ze met 
een soort plattelandsrealisme dat  
ongeëvenaard was. De broers lieten 

zien dat ze unieke originele filmers waren. Afwisselend 
regisseerden ze scènes zonder zich te bemoeien met wat 
de andere broer deed.

R. LEE ERMEY 
N Kansas, 24-3-1944 ? 15-4-2018, Santa Monica 

Zou grote bekendheid krijgen door zijn rol van 
dril-sergeant in Stanley Kubricks Full Metal jacket 
in 1987. De bedoeling was dat R. Lee Ermey een 
acteur zou coachen, maar hij deed dat zo goed 
dat hij de rol van de sadistische sergeant speelde 
die uiteindelijk door een dolgedraaide GI (Vincent 
D’Onofrio) gedood wordt. Ermey zat elf jaar bij het 

US Marine Corps en had veertien maanden in 
Vietnam gediend. In 1978 had hij al dezelfde 
soort rol gespeeld in de Vietnam-film The 
Boys in Company C  van Sidney Furie, maar 
die had weinig inruk gemaakt. Ook zat hij als 
helikopterpiloot in Apocalypse Now en in de 
Vietnam-film Purple Heart.(ook van Furie). 
Maar zijn rol in Full Metal Jacket bracht hem 
roem en veel werk als ’tough guy’ in films. 
In 2014 maakte hij dierenactivisten woedend 
toen hij foto’s van zichzelf met gedode wilde leeuwen op Face Book zette. Overleden 
aan een longontsteking.

MILOS FORMAN   
N Jan Tomas Forman, Tsjechoslowakije ? 3-4-2018, 

Connecticut 
Hij was een groot filmmaker, dat bleek al uit zijn vroege 
werk in Tsjecho-Slowakije. Hij behoorde tot de groep van 
nieuwe filmers in de jaren zestig: Jan Nemec, Jiri Menzel, 
Ivan Passer, Juraj Hertz, Oldrich Lipsky, Ellmar Klos, 
Vojtech Jasny, Vera Chytilova. Zijn beste films Zwarte 
Peter, Het brandt mijn liefje,  De Liefde van een blondje 
lieten een fijngevoelige regisseur zien die de tijdgeest 
goed aanvoelde en films maakte over de jeugd van de 
jaren zestig in een communistisch land dat zich van de 
Russische doctrines probeerde te bevrijden. In 1968 kwam 

die Praagse lente tot een einde en Milos Forman zocht een veilig heenkomen in de 
Verenigde Staten. In 1971 had hij zijn eerste Hollywoodfilm Taking Off  gemaakt, een 
beeld van de Amerikaanse jeugd en hun 
ouders. 
Zijn volgende speelfilm in 1975 was een 
eclatant succes: One flew over the cuckoos 
nest met Jack Nicholson in de hoofdrol. 
De jaren daarop maakte Forman waar met 
Ragtime en Amadeus dat hij een briljant 
cineast was. Ook op Valmont viel weinig 
aan te merken, maar hij had de pech dat 
hetzelfde verhaal dat door Christopher 

Padre Padrone

Vincent D’Onofrio en R. Lee Ermey in Full Metal Jacket

Jack Nicholson en Christopher Lloyd in One flew over the cuckoos nest
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Hampton tot toneelstuk was verwerkt als Liaisons Dangereuses  een spectaculairdere 
film had opgeleverd met sterke rollen van Glenn Close als de gemene  gravin en John 
Malkovich als de vileine graaf. Daarbij  verbleekten Annette Benning als de gravin en 
Colin Firth als de graaf in Valmont. Milos Forman filmde daarna  minder, maar kwam 
nog een paar keer sterk terug met aparte onderwerpen als de film over de uitgever van 
het pornoblad Hustle, The people versus Larry Flint  en het portret van de excentrieke 
komiek Andy Kaufman Man on the Moon met Jim Carrey in de hoofdrol. 
Hij was veelvuldig Oscar-winnaar. In 2007 en 2009 maakte hij nog een paar films in 
Tsjechië.

SHIREEN STROOKER  
N Den Haag, 22-7-1935 ? 19-4-2018, Middenbeemster 

Sterke actrice met een exotische uitstraling. Deed in 
1957 eindexamen aan de Amsterdamse toneelschool 
en kwam bij een aantal toneelgezelschappen terecht. 
Ze werkte ook veel voor de tv. Haar eerste (korte) 
film was Jongens jongens wat een meid in 1965 van 
Pim de la Parra. Daarna zat ze bij Pim & Wim in De 
minder gelukkige terugkeer van Joszef Katusz naar 
het land van Rembrandt en Liefdesbekentenissen. 
Ze hoorde dus even bij de nieuwe generatie 
Nederlandse filmers, maar Ongewijde Aarde van 
Jef vd Heyden was een meer traditionele film en 
Surprise Surprise was een eindexamenfilm van 
Thys Ockersen. Ze was medeoprichtster van Het 

Werktheater en vanuit die positie kwamen de films Toestanden; Camping; Opname 
en Een Zwoele Zomeravond waar ze aan meedeed. Haar betrokkenheid bij Het 
Werktheater maakte het onmogelijk om nog veel 
mee te werken aan andere speelfilms. Ze had 
relaties met Ton Lensink (dochter Devika is actrice), 
Peter Faber (twee kinderen) en Bram Vermeulen. 
Overleden ten gevolge van Alzheimer.
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