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INHOUD

Doris Day en cinematograaf Arthur E. ARLING tijdens de opnamen van Love Me or Leave Me (1955). 

 “It’s great to finally know how old I really am!” 
zei Doris Day vorig jaar toen ze op het punt 
stond 95 te worden. Ze had steeds gedacht dat 
ze twee jaar jonger was, maar het persbureau 
Associated Press had haar geboortebewijs in 
Ohio opgediept. Mary Ann Kappelhoff, zoals 
ze eigenlijk heet, was geboren op 3 april 1922.
Twee maanden geleden werd haar zesen-
negentigste gevierd met een driedaagse bij-
eenkomst van enkele honderden fans in haar 
woonplaats Carmel-by-the-sea, Californië. 
Het evenement stond in het teken stand van 
de DDAF, the Doris Day Animal Foundation 
voor de redding en verzorging van dieren in 
nood. De opbrengst van bingo, concert en 
filmvoorstelling ging naar deze stichting.
Doris was er zelf niet bij, maar ze bedankte in 
een telefonische boodschap de fans en oud-
collega’s uit Hollywood, die ook naar Carmel 
waren gekomen om haar verjaardag te vieren. 

Film Fun viert haar verjaardag met een bio-
grafische schets van de hand van Thomas 
Leeflang, uitspraken van en over Miss Day, 
stills van enkele van haar films en een collectie 
kauwgumplaatjes.
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ze haar jeugdig spontane uitstraling. Maar 
het medium film houdt iedereen eeuwig jong. 
Doris Day is inmiddels zesennegentig jaar en 
leeft teruggetrokken in Carmel, niet ver van 
Hollywood. In een do cumentaire over Do-
ris Day was te zien en te horen hoe een paar 
bejaarde fans via de intercom aan haar bui-
tendeur met haar spraken. Dezelfde stem, 
dezelfde vriendelijk toon ‘van vroeger’. Zoals 
ze ruim zes decennia klonk: een vriendelijke 
vrouw die elke tegenslag met een glimlach, ja 
als het moest met een liedje, pareerde.
 

IN DE JAREN VIJFTIG van de twintigste 
eeuw was ze de onbetwiste koningin van 
het witte doek. Fotokaarten 

en kauwgumplaatjes van haar 
werden druk verzameld, ze maak-
te de petticoat meer dan populair, haar gram-
mofoonplaten kwamen meteen in de hitpa-
rade terecht en het kapsel dat Doris Day in 
haar laatste film droeg werd direct door dwe-
perige meisjes en jonge vrouwen geïmiteerd. 
Dat wordt tegenwoordig allemaal niet meer 
gedaan. maar Doris Day-film zijn nog steeds 
heel populair. Webwinkels doen goede zaken 
met dvd’s met haar films.
De Hollywood-musical beleefde hoogtij-
dagen in de jaren dertig en veertig, zoals de 
negen kleine musicals van het legendarische 
duo Fred Astaire & Ginger Rogers. Een New-
yorkse criticus schreef over hen: ‘Als ze bewe-
gen, raak ik bewogen’. Die gemoedstoestand 
was en is ook van toepassing op de legio fans 
van de hoogblonde, parmantige Doris Day. 
Ze stond jarenlang bovenaan de diverse lijs-
ten van de populairste sterren en een film met 
haar was altijd een onverwoestbaar kassucces.

Doris Day-musicals kwamen van 1948 tot 
1955 uit de studio’s van Warner: My Dream is 

Yours (1949), Tea for Two (1950), 
Lullaby of Broadway (1951), On 
Moonlight Bay (1951), April in 

Paris (1953), Calamity Jane (1953) en Lucky 
Me (1954) draaiden, zelfs jaren na de premi-
ère, nog met veel succes in buurtbioscopen. 
Al hoorde Doris Day als idool bij de jaren vijf-
tig, of misschien juist wel daarom, haar films 
worden nog steeds wereldwijd goed bekeken 
en zeer gewaardeerd. Ischa Meijer vertelde in 
1980 in een interview: ‘Doris Day. Achteraf 
denk ik: zij was de eerste op wie ik hopeloos 
verliefd werd. Die onschuld, dat vertoon van 
uiterlijke vlekkeloosheid. Vele anderen volg-
den haar op. Maar zij was de eerste!’
 
Bijnamen van Doris Day waren ‘de ideale 
schoondochter’ en ‘de beroepsmaagd’. Die 
omschrijvingen dankte ze aan het feit dat ze 
meestal puriteinse, moreel hoogstaande aan-
trekkelijke vrouwen uitbeeldde in keurige, iet-
wat pikante komedies. Uit haar autobiografie 
Doris Day: Her Own Story (1975, New York) 

blijkt dat het werkelijke leven van Doris Day 
lang niet zo fleurig en vrolijk is verlopen als 
dat van de vrouwen die ze in haar films neer-
zette.
Driemaal getrouwd, op haar 17de, 22ste en 
27ste en door haar derde echtgenoot, de ex-
’road manager’ van de Andrew Sisters, Marty 
Melcher, opgelicht en als zijn weduwe bank-
roet achtergelaten.
Verschillende malen herstelde Doris Day in 
een privékliniek van een zenuwinzinking; om 
haar schulden te kunnen betalen moest ze in 
1968, met tegenzin, gaan optreden in de ‘situ-
ation comedy’ van CBS, The Doris Day Show, 
een programma dat tot 1973 doorliep. In 1985 
dreef haar slechte financiële positie haar op-
nieuw de tv-studio in, nu als presentatrice 
van de serie Doris Day and Friends. Regisseur 
Michael Curtiz, die voor de Warner-studio de 
eerste proefopnamen met Doris Day leidde, 
verklaarde haar succes als volgt: ‘Elk meisje 
kan Doris Day zijn en Doris Day kan elk meis-
je zijn!’.
Dat klopte want naast rollen in films met een 
wat frivole plot bewees ze in 1956 dat ze, on-
der regie van Alfred Hitchcock, perfect de 
bezorgde echtgenote van James Stewart kon 
vertolken in de thriller The Man Who Knew 
Too Much, waarin ze het obsederende liedje 
‘Que Sera, Sera’ zong. Ze kreeg er een Oscar 
voor.
 
Van 1948 tot 1968 deed Doris Day mee in 39 
hoofdfilms waarvan bijna de helft musicals 
en het overgrote deel optimistische kluchten 
waren. In de jaren zestig werd Doris Day ge-
leidelijk aan van het eerste plan verdrongen 
door Marilyn Monroe (1926-1962) en verloor 

Doris Day, de ideale schoondochter

door
Thomas Leeflang

Doris Day’s zangcarrière kwam op dreef toen ze 
zich in 1939 aansloot bij Les Brown ‘and his Band of 
Renown’. Haar eerste hit met dit orkest was ‘Senti-
mental Journey’, waarvan sinds 1945 meer dan vijf 
miljoen platen werden verkocht. Het nummer was 
vooral geliefd bij de Amerikaanse G.I.’s die na het 
eind van de oorlog in Euopa uitkeken naar de reis 
naar huis. Toen ze in 1948 haar filmdebuut maakte 
in Romance on the High Seas (Michael Curtiz, 1948) 
was ‘It’s Magic’ een verge lijkbaar succes. Tussen 
1947 en 1967 maakte Doris Day ca. 650 opnamen, 
allemaal voor Columbia Records. Meer dan dertig 
lp-albums werden van haar uitgebracht.
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Ik heb nog nooit een dier ontmoet dat ik niet leuk vond; ik kan niet het zelfde zeggen 
van mensen.
De enige ambitie die ik ooit had was om niet een danseres maar een huisvrouw te 
zijn in een goed huwelijk.

Een meisje kan gewoon glamoureus  zijn door alleen maar te staan en stom te kijken.

Als het waar is  dat mannen zulke beesten zijn dan verklaart het dat de meeste 
vrouwen dierenliefhebbers zijn.

Rimpels zijn erfelijk. Ouders krijgen ze van hun kinderen.

Ik houd van blijdschap. Ik wil plezier hebben. Ik wil me vermaken op een filmset. Ik 
wil mooie kleren dragen en er leuk uitzien. En ik wil mensen aan het lachen maken. 
En dat is alles dat ik wil. Ik houd er van. Ik hou van blij zijn. En ik wil anderen blij 
maken.

Ik vind schoonheid in dieren. Ik vind overal schoonheid in. Ik vind schoonheid in mijn 
tuin.

Het echte angstige van middebare leeftijd is  dat je er uitgroeit. 

Als er een hemel bestaat dan weet ik zeker dat Rock Hudson er is. Hij was zo’n aardige 
man.

Mijn gelukkigste dagen waren toen ik met Les Brown en zijn band rondreisde.

Als ik Elizabeth Talyor zie met al die Harry Winter-juwelen om haar nek dat word ik 
misselijk. Ik kan alleen maar denken aan hoeveel hondenasiels je met die juwelen 
zou kunnen kopen.

Toen ik voor Columbia Records platen maakte ging ik meestal voor de eerste 
opname. Ik koos altijd voor de eerste opname omdat die  fris en het spontaanste was.

Wat er ook gebeurt, als ik omlaag getrokken word, dan kom altijd weer snel overeind.  

Een dier doodmaken voor zijn huid om een jas te maken is een zonde. Zo hoort het 
niet te zijn en we hebben geen enkel recht om dit te doen.

Je hebt niet echt geleefd als je niet met een kat hebt geleefd.

 

DD  citaten Doris Day: De Anderen:

Oscar Levant: Ik kende Doris Day nog van voor ze maagd was.

John Wayne: ezus Christus ! Ik zou op handen en voeten over de heuvels van Beverly Hills 
kruipen als ik een film  met Doris Day kon doen.

Uma Thurman: Mijn hele leven wilde ik Doris Day zijn. Zingen en dansen in The Producers 
was dat iets waarvan ik niet zeker was of ik dat goed kon doen. Maar ik kon daarmee iets 
van mijn wenslijst schrappen….ik had eindelijk mijn Doris Day moment. Een levensdroom 
was vervuld.

Joel Coen: Bob Dylan vinden wij [de Coen Brothers] erg leuk. En erg oude afleveringen van 
The Tonight Show. Oh, en oude films van Doris Day en van Bob Hope.

Erica Jong: Mijn generatie had Doris Day als rolmodel; daarna was het Gloria Steinem en 
toen prinses Diana. Wij zijn de meest verwarde generatie.
 
Russell: Ik had altijd geluk met Doris Day. Haar zoon Terry Melcher was een producer 
voor wie ik werkte bij Columbia Records. Op een dag vroeg hij mij naar het huis van 
zijn moeder te gaan om haar te begeleiden bij een liedje waar ze aan werkte. Kom ik in 
het huis en er rennen wel dertig honden rond. Wat blijkt, ze heeft een opvanghuis voor 
honden. Ik kon het liedje dat ze wilde dat ik moesten spelen niet goed krijgen. Maar ze 
hield niet op enthousiast te praten over de auto waarmee ik was gekomen: een beige 
Cadillac convertible.

John Updike: Ik zoek altijd naar de diepere bedoeling van Doris Day want ik zit met die 
verliefdheid en die ik verklaard wil krijgen.

Joan Crawford: David Miller was een goede regisseur die echt actrices begreep. Ik dacht 
dat zijn werk met Doris Day bij Midnight Lace haar een Oscar zou opleveren. Ze kreeg dat 
karakter echt te pakken en je vergat dat je ooit Doris Day had gezien. Ze groeide echt van 
een June Allyson typetje van de jaren vijftig naar een echte actrice.

Sarah Jessica Parker: Onlangs zag ik een film die ik niet kan vergeten: Love me or leave 
me over de grote zangeres Ruth Etting die een relatie had met een gangster. Doris Day 
en James Cagney spelen het stel fabuleus. Zij zingt ongeveer twaalf liedjes . Ze is een 
geweldige vertolkster van liedjes. Dus dit is nu mijn favoriete film.

DD  citaten
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BOVEN: Doris Day als Calamity Jane in de gelijknamige film (1953). ONDER: met Frank Sinatra in Young at Heart (1955 ), BOVEN: met Gordon MacRea in By the Light of the Silvery Moon (1953  ). ONER: met Rock Hudson in Pillow Talk (1959).
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De populariteit van een ster kon in de jaren ‘50 worden afgemeten aan deze ‘merchandising’. Dit zijn allemaal Nederlandse kauwgumplaatjes.
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door
Bram Reijnhoudt

De jaren dertig waren goed begonnen, on-
danks de beurskrach van oktober 1929. 
De Warner Bros.. profiteerden nog van de 
voorsprong die The Jazz Singer 
had opgeleverd bij de introductie 
van de sprekende film.
Het was overigens niet deze, slechts ge-
deeltelijk sprekende productie die het pre-
dikaat ‘all talking’ verdiende: die eer kreeg 
Lights of New York enkele maanden later. 
Het was een gangsterverhaal, opgezet als 
een korte Vitaphone-film, maar die on-
der de handen van een weinig ervaren re-
gisseur uitgroeide tot een feature, zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de broers. 
Die waren in Europa voor de promotie van 
The  Jazz Singer. Ze gaven achteraf toch per-
missie de gemankeerde film uit te brengen. 

Ondanks de matige kwaliteit van Lights of 
New York was het succes tot verrassing van  
de broers overweldigend. En zo ging het in 

die eerste maanden met elke ge-
luidsfilm, zoals die aan de lopen-
de band  en met een krap  budget 

bij Warner werd gefabriceerd.
In de jaren 30 werden gemiddeld elk jaar 
ruim 50 films naar de bioscopen gestuurd. 
Warner Bros. bezat zelf bijna 530 theaters 
in Amerika, waar de toegangsprijs voor ‘de 
gewone man’ 35 cent was. De programma’s, 
meestal bestaande uit een A- en een B-film, 
werden tweemaal per week vernieuwd, dus 
er waren veel titels nodig. Zelfs toen rond 
1930/31 de gevolgen van de beurskrach 
voelbaar werden, bleef Warner na bezuini-
gingen op volle kracht draaien. 

FOTO BOVEN: De vier van links naar rechts: Harry , Jack, Sam en Albert. De foto is van 1927,
kort voor het overlijden van Sam Warner, een dag voor de première van The Jazz Singer (zie Deel 1 in Film Fun #53).

GANGSTERS, NAZI’S & COMMIES
Deel 2
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Intussen kwamen memorabele films tot stand. 
De matige, maar succesvolle Lights of New York 
uit 1928, die aan het begin van een reeks gang-

VERANTWOORDELIJK voor de verba-
zingwekkende productie van Warner 
Bros. was het duo Jack Warner en zijn 

rechterhand Daryl Zanuck. Veel van de films 
vielen onder de noemer ‘sociaal realisme’. Van 
studiochef Jack Warner werd gezegd dat hij 
op een story-conference een stapel kranten 
op de tafel gooide. “Daar moeten onze films 
over gaan,” zei hij, wijzend op de vette koppen 
over misdaad en depressie.
Zelfs in de musicals werden onderwerpen als 
de toenemende werkloosheid niet geschuwd. 
Klassiek is het schrijnende nummer ‘Remem-
ber our forgotten men’ in Gold Diggers of 
1933, een bluesy nummer met dramatische 
choreografie over de werkloosheid onder de 
veteranen van de Eerste Wereldoorlog (“You 
put a rifle in his hand - You sent him far away 
- You shouted “HipHooray” -  But look at him 
today’).

Daryl Zanuck, die chef-productie was on-
der Jack Warner, was zelf een veteraan die in 
Frankrijk had gediend. Na de oorlog was hij 
als jonge scriptschrijver voor de Rin Tin Tin-
films bij Warner begonnen. Hij zorgde ervoor 
dat het moordend tempo van rond de vijftig 
films per jaar gehandhaafd werd. Elk jaar riep 
hij zijn schrijvers bij elkaar: “Oké, geef me dit 
jaar drie Bogarts, vier Bette Davissen, vier 
Cagneys, nee, maak daar vijf van..” 

De gang van zaken bij Warner is beeldend, zij 
het niet altijd accuraat,  beschreven door Cass 
Warner Sperling in haar boek The Warner 
Brothers. Zij werkt aan een verfilming van het 
het boek namens haar productiemaatschappij 
‘Warner Sisters’.
Cass Warner is een kleinkind van Harry War-
ner, de oudste broer die president van het 
bedrijf was en de dochter van scenarioschrij-
ver Milton Sperling, die onder Zanuck had 
gewerkt. Zij windt er geen doekjes om dat 
ondanks de hooggestemde maatschappelijke 
waarden en normen die de studio nastreefde 
de spreekwoordelijke ‘casting couch’ in dit 
pré-metoo-tijdperk een druk bezet meubel-
stuk was. Jack Warner, getrouwd en met kin-
deren, had talloze affaires met secretaressen 
en aankomende sterretjes en zelfs met een 
echte ster als Marilyn Mller, die hij speciaal 
van Broadway had gehaald— en niet alleen 
voor haar acteerprestaties.
Op het matje geroepen door Harry, haalde  
Jack de schouders op: “Boys will be boys…”
Harry kon niet anders doen dan zijn onge-
noegen uitspreken en lijdzaam toezien. De 
positie van Jack als leider van de studio was 

Jack Warner, studiochef en vice-president van Warner Bros..
‘…song-and-dance man…’

CASTING COUCH

ijzersterk. Hij was onmisbaar. Hij was de man 
die—ongehoord in Hollywood—een prikklok 
instelde, niet alleen voor de ‘working class’ 
studiomedewerkers, maar ook voor de regis-
seurs, schrijvers en acteurs die hij onder con-
tract had. 
Cass Warner beschrijft hem zo: “Jack was een 
flamboyante persoonlijkheid geworden, voor 
een deel clown en voor een deel halfgod: een 
persoon die de scriptschrijvers van de studio  
nooit hadden kunnen verzinnen. Hij kleedde 
zich als de ‘song and dance’- man die hij in zijn 
jeugd had willen zijn, met witte broeken en 
blazers. Hij debiteerde grappen uit de tweede 
hand die alleen voor de ja-knikkers in zijn en-
tourage om te lachen waren. Zijn pogingen tot 

‘Remember my forgotten man’ uit Gold Diggers of 1933 (regie Mervyn LeRoy, Busby Berkeley).

originele humor waren  eerder beschamend 
dan amusant. Als hij het woord ‘poisson’ op 
een menu zag staan, vroeg hij de ober: “Oh, 
serveren jullie hier vergif (poison)?’”
Terwijl Jack nog pogingen deed om zijn sek-
suele escapades geheim te houden, was Daryl 
Zanuck een open boek. Hij hield elke dag om 
vier uur ’s middags een ‘sex siesta’ in zijn kan-
toor. Iedereen wist wat er gebeurde en met 
wie en niemand haalde het in zijn hoofd hem 
gedurende het uurtje van de ‘siesta’ te storen.

MISDAAD
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één keer was. 
Toen de loonkorting toch werd verlengd, on-
danks die eerdere toezegging, nam Zanuck 
teleurgesteld en kwaad ontslag. Hij kreeg 
een nieuwe baan bij  20th Century, later 20th 
Century Fox, waar hij zou  opklimmen tot stu-
diochef. Jack Warner benoemde in zijn plaats 
producer Hal B. Wallis tot hoofd-productie. 

sterfilms stond, werd gevolgd door Doorway 
to Hell, Little Ceasar en The Public Ennemy in 
1931. Het was een korte, maar hevige gangster-
cyclus in een periode waarin de Drooglegging 
nog van kracht was en het bloedige handwerk 
van de ‘gangs’ de actualiteit beheerste. Later 
werd in de misdaadfilms van Warner de na-
druk meer gelegd op het lot van de individuele 
crimineel en minder op de georganiseerde mis-
daad. Neem alleen het jaar 1932: In Taxi! (Roy 
Del Ruth) neemt James Cagney het als eigen 
rijder op tegen een misdadige taxicentrale. In 
Tiger Shark (Howard Hawks) gaat Edward G. 
Robinson als tonijnvisser zelf naar de haaien 
als hij probeert zijn vriend en rivaal-in-de lief-
de overboord te gooien.
In I’m a Fugitive from a Chain Gang (Mervyn Le-
Roy) is Paul Muni een onschuldig veroordeelde 
gedetineerde die weet te ontsnappen, maar geen 
plaats kan vinden in de maatschappij en tot mis-
daad wordt gedreven. Klassiek zijn Muni’s laatste 
woorden als zijn meisje hem vraagt waarvan hij 
zal leven: “I steal.”
Terwijl andere grote studio’s het publiek probeer-
den te vermaken met fantasie en glamour, leidde 
I’m a Fugitive from a Chain Gang tot hervormin-
gen in het Amerikaanse gevangeniswezen.

Jack Warner had intussen,  na een verlies van 
acht miljoen dollar in 1931 als gevolg van 
dalende bezoekcijfers, grootscheepse bezui-
nigingen doorgevoerd. Negenhonderd van 
de ruim vijftienduizend werknemers werden 
ontslagen en anderen kregen een eenmalige 
loonkorting van vijftig procent. De maatre-
gel gold niet voor het hogere personeel, maar 
Daryl Zanuck deed vrijwillig mee en beloofde 
zijn ondergeschikten dat het echt maar voor 

Hal Wallis hield het uit bij Warner tot het op 
2 maart 1944 tot een incident kwam bij de 
uitreiking van de Oscars in Grauman’s Chi-
nese Theatre. Wallis’ productie Casablan-
ca (wie kent ’m niet?) werd uitgeroepen tot 
Beste Film en toen de producer opstond uit 
zijn stoel om zich naar het podium te spoe-
den, werd hem de pas afgesneden door Jack 
Warner, die vervolgens op het podium de Os-
car in ontvangst nam. Wallis voelde zich in 
alle opzichten gepasseerd.  Hij vertelde later: 
“Ik kon niet geloven wat er gebeurde. Casa-
blanca was mijn creatie geweest. Jack had er 
absoluut niets mee te maken. Terwijl er een 
kreet van verbazing opsteeg uit het publiek, 
probeerde ik uit de rij en in het gangpad te 
komen, maar de volledige Warner-familie zat 
daar en blokkeerde mij. Ik had geen andere 
mogelijkheid  dan weer te gaan zitten, verne-
derd en woedend.”
Wallis ging in april van dat jaar weg bij War-
ner. Wie tegenwoordig Casablanca bekijkt, 
ziet aan het begin het Warner-logo nieuwe 
stijl: Jacks naam is eraan toegevoegd als ‘exe-
cutive producer’:

‘CASABLANCA’

BOVEN: Taxi! (Roy Del Ruth, 1932) met James Cagney en David Landau.
ONDER: Tiger Shark (Howard Hawks, 1932) met Edward G. Robinson (rechts) en Richard Arlen.
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BOVEN: I’m a Fugitive from a Chain Gang (Mervyn LeRoy, 1932) met Paul Muni op de voorgrond.
ONDER: Casablanca (Michael Curtiz, 1942) met v.l.n.r. Paul Henreid, Ingrid Bergman, Claude Rains en Humphrey Bogart.

Duitsland was een belangrijke markt voor de 
Amerikaanse film en de merendeel joodse 
Hollywood-bonzen zagen de opkomst van de 
nazi’s met lede ogen aan. Toch schikten ze 
zich meestal in de richtlijnen die werden uit-
gevaardigd door de MPAA, de Motion Picture 
Association of America, waarin grote en kleine 
maatschappijen waren verenigd. Vanaf 1934 
was het ook het bureau van de censuur in deze 
belangenorganisatie opgenomen.
Het motto was: vermijd alle politieke verwij-
zingen of onderwerpen die in het buitenland 
op weerstand kunnen stuiten. De naam van 
Hitler mocht in de films niet eens worden ge-
noemd. Sporadische pogingen van onafhan-
kelijke zielen om in weerwil van de ‘officiële’ 
regels toch anti-nazi verhalen te verfilmen, 
werden afgeraden, gedwarsboomd en op de 
lange baan geschoven. 
In 1933 kwam Berlijn, met Hitler aan de 
macht, de MPAA een handje helpen. De nazi 
Dr. Georg Gyssling werd aangesteld als Duit-
se consul in Los Angeles met de opdracht om 
anti-Duitse tendenzen uit de in heel Europa 
invloedrijke Amerikaanse cinema de kop in te 
drukken. Gyssling ging zover dat hij brieven 
stuurde naar individuele medewerkers aan 
films in wording die van deze tendenzen wer-

Casablanca was een van de vele films die 
Warner maakte om de oorlogsinspanning van 
de Verenigde Staten te steunen. Het thuisfront 
moet worden  overtuigd van de noodzaak van   
de militaire interventies in Europa en Azië. 
Alle grote studio’s deden mee aan deze propa-
gandaslag. Maar Warner Bros. was de enige, 
die al vroeg in de jaren dertig in actie kwam.

DE LANGE ARM VAN DE NAZI’S

den verdacht. Regisseurs en acteurs werden in 
deze brieven bedreigd: niet alleen de film in 
kwestie, maar alle films waaraan ze meewerk-
ten, zouden uit Duitsland worden geweerd.
Zo’n brief werd verstuurd naar het personeel 
van Universal toen daar The Road Back werd 
gemaakt, een verfilming van Erich Maria Re-
marques roman over de nasleep van de Eerste 
Wereldoorlog en een vervolg op zijn beroem-
de boek Im Westen Nichts Neues. Universal 
had ook deze roman verfilmd, onder de titel 
All Quiet on the Western Front. Toen deze film 
in 1930 in Duitsland ging draaien, werden 
voorstellingen verstoord door relschoppende 
bruinhemden  met stinkbommen en niespoe-

‘De lange arm van Goebbels in LA’, Georg Gyssling, hier op een foto 
uit 1938 met Leni Riefenstahl. De Duitse cineaste was in Hollywood 
om haar film over de Olympische Spelen in Berlijn te promoten. 
Tijdens haar bezoek brak in november 1938 de “Kristallnacht’ uit, 
gericht tegen joodse winkeliers in Berlijn. Zij werd daarna met 
de nek aangekeken in Hollywood, de enige studio die haar wilde 
ontvangen was die van Walt Disney.
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Oprichters/supporters  van de Hollywood Anti-Nazi League. Van links naar 
rechts: Melvyn Douglas, diens vrouw Helen Gahagan, James Cagney, onbe-
kend, Edward G. Robinson, Henry Fonda, Gloria Stuart.

der.  Universals studiobaas Carl Laemmle trok 
de film terug en verwijderde scènes om de na-
zicensor tegemoet te komen. 

In 1934 sloot Warner Brothers zijn vestiging 
in Berlijn. Kort daarna volgde Universal het 
voorbeeld, maar deze studio bleef via verte-
genwoordigers in andere landen zaken doen 
met nazi-Duitsland. Andere, zoals Fox, Para-
mount en MGM, vervingen hun joodse perso-
neel door niet-joden en bleven zaken doen in 
Berlijn. Warner was de eerste en enige maat-
schappij de alle banden doorsneed.
Universal kwam tot het besluit toen een neef 
van Carl Laemmle in Berlijn door bruinhem-
den in elkaar was geslagen en meegesleept 
naar een politiebureau voor ondervraging.
In Jack Warners autobiografie My First Hund-
red Years in Hollywood (1964) wordt een 
soortgelijk incident aangevoerd als reden voor 
de terugtrekking van Warner uit Berlijn. De 
chef-verkoop van Warner daar zou uit zijn 
huis zijn gesleurd en doodgeslagen. 
Cass Warner sluit zich in haar boek The War-
ner Brothers aan bij dit verhaal, maar plaatst 
het incident in 1940. Zij voegt eraan toe dat 
de moord de voornaamste reden was voor het 
besluit van Harry Warner om door te gaan 
met de productie van een onverbloemde anti-
nazifilm met Edgar G. Robinson in de hoofd-
rol als spionnenvanger. Deze film kwam ech-
ter al in 1939 uit. Reden om je af te vragen of 
Cass Warner ook in andere passages haar 
jaartallen wel goed op een rijtje heeft staan.
Intusen is uit berichten in de Amerikaanse 
pers gebleken dat de betreffende Warner-
employé in Berlijn weliswaar is mishandeld, 

WARNERS VERZET

maar niet tot de dood erop volgde. Hij wist te 
ontsnappen naar Zwitserland en stierf later in 
Zweden, al dan niet als gevolg van zijn mis-
handeling. De Amerikaanse filmjournalist die 
de moeite nam de feiten te checken, Thomas 
Doherty, komt tot de conclusie dat het vertrek 
van Warner een heel andere reden had. De 
studio zou zich verzet hebben tegen een ‘op-
dracht’ van Gyssling om ingrijpende verande-
ring aan te brengen in de film Captured! (Roy 
Del Ruth, 1933), aangaande de behandeling 
van Britse krijgsgevangenen door de Duitsers 
in de Eerste Wereldoorlog.

Jack Warner stond samen met Edgar G. Ro-
binson en James Cagney, beiden acteurs uit 
‘zijn stal’, aan de wieg van de  HANL, de Hol-
lywood Anti-Nazi League. Het radiostation 
van  Warner Bros., KFWB, werd de spreek-
buis van deze club, die in 1936 werd opge-
richt. Het was een los samenhangende orga-
nisatie van activisten, New Deal-democraten, 
liberalen en communisten, die actie voerden 

met pamfletten, advertenties en speeches op 
bijeenkomsten, bij filmpremières en feesten. 
Op een vergadering van de HANL ten huize 
van Edward G. Robinson hief Groucho Marx 
het glas en bracht een toast uit  ‘on Warner 
Bros, the only studio with guts’. Groucho 
doelde daarmee op de eerder genoemde anti-
nazifilm, die in 1939, enkele maanden voor het 
uitbreken van de oorlog in Europa, in de bio-
scopen kwam, Confessions of a Nazi  Spy (re-
gie Anatole Litvak). Voor het eerst werd door 
een grote Amerikaanse studio het beestje bij 
de naam genoemd en werden alle richtlijnen 
en dreigementen aan de laars gelapt.

Gezien met de ogen van nu is het een nogal 
saaie film, gebaseerd op ware gebeurtenissen 

die op de voet worden gevolgd. Helaas dacht 
het Amerikaanse publiek er ook zo over, de 
film flopte in de USA. Maar niet in Europa. In 
Londen, Brussel en Parijs waren de zalen vol.

In Nederland werd de film afgekeurd ‘om re-
denen van landsbelang’. 
Een journalist van De Telegraaf kreeg toe-
stemming om Confessions of a Nazi  Spy te 
zien in een zaaltje van de Warner-vestiging 
in Amsterdam. Hij vond het een waardevolle 
film en wees erop dat niet de Centrale Com-
missie van de Filmkeuring tegen de openbare 
vertoning was, maar het Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken. Er zullen wel zwaarwegende 
belangen zijn, zo overwoog de verslaggever, 
en “Misschien is het maar beter zo.”
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Walter Huston als de ambassadeur en Manart Kippen als Stalin in Mission to Moscow (1943).

Eigenaardig genoeg werd de film wel uitge-
bracht in Nederlands-Indië, waar de belang-
stelling groot was. Toen Nederland in mei 
1940 door de Duitse troepen onder de voet 
gelopen was, typeerde het Soerabaijasch Han-
delsblad van 2 oktober 1940 de film als ‘de 
naakte waarheid omtrent dit uit het Duitse rijk 
afkomstige, gluiperige, giftige addergebroed.’  
De film kwam in Soerabaja in twee bioscopen 
uit. Het publiek applaudisseerde herhaalde-
lijk tijdens de voorstellingen. In Batavia werd 
een speciale vertoning georganiseerd voor  de 
manschappen van Nederlandse oorlogsche-
pen die in Tandjong Priok lagen afgemeerd. 
Het is niet duidelijk of zij de herziene versie 
van Confessions of a Nazi Spy hebben gezien. 
Toen  de oorlog in Europa was uitgebroken 
had Warner de film aangevuld met documen-
taire fragmenten over de verovering van Ne-
derland en Noorwegen.
In Washington moest Jack Warner zich ver-
antwoorden tegenover een congrescommis-
sie die hem verdacht van ophitsing 
tot oorlog en het scheppen van een 
sfeer van hysterie onder het Ameri-
kaanse volk. In zijn getuigenis ver-
dedigde hij zich met succes door te 
argumenteren dat de gebeurtenissen 
die in de film voorkomen, waren ge-
documenteerd door de FBI.  Confes-
sions of a Nazi Spy was gebaseerd op 
een boek van de vroegere FBI-agent 
Leon Turrou, die de leiding had van 
een onderzoek naar spionageactivi-

Bataviaasch Nieuwsblad, 9 september 1940

Het was niet voor de laatste keer dat Jack War-
ner zich moest verantwoorden voor de Com-
missie voor On-Amerikaanse Activiteiten van 
het Huis van Afgevaardigden. In oktober 1947 
toog hij opnieuw naar Washington, nu om uit 
te leggen waarom Warner Bros. vier jaar eer-
der Mission to Moscow had gemaakt. De film 
liep over van sympathie voor de Sovjets. 
Op het matje geroepen voor een kritisch ge-
hoor van senatoren die op  jacht waren naar 
communistische invloeden in de Ameri-
kaanse filmindustrie betoogde Jack: “De film 
was louter gemaakt als steun aan een uiterste 
oorlogsinspanning en niet voor komende ge-
neraties.” De doelstelling, zei hij, was dezelfde 
als die van vele andere films uit de oorlogs-
periode, zoals Sergeant York (met Gary Coo-
per), Dive Bomber (met Errol Flyn), Casa-
blanca, Action in the North Pacific (beide met 
Humphrey Bogart) en Air Force (met John 

MISSIE NAAR MOSKOU

teiten.

Garfield). Mission to Moscow was een ver-
zoeknummer van de Amerikaanse regering. 
Harry Warner was uitgenodigd voor een diner 
op het Witte Huis, waar hij behalve president 
Roosevelt  ook ambassadeur Joseph Davies 
ontmoette, die Amerika in de late jaren dertig 

in Moskou had vertegenwoordigd. Davis had 
een boek geschreven over zijn ervaringen in 
de Sovjet- Unie. President Roosevelt persoon-
lijk suggereerde dat het boek een geschikt 
en gewenst onderwerp was voor verfilming. 
Voor Jack Warner was de suggestie een bevel, 
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was acteren brood op de plank, met dik be-
leg, maar kunstverzamelen ging boven alles. 
Het was in zijn eigen woorden ‘a dread disease 
and a love affair’. Hij was begonnen met siga-
renbandjes en eindigde met Cézanne, Degas, 
Gauguin, Matisse, Picasso, Renoir en Van 
Gogh, een collectie die miljoenen waard was.
Hij bleef uiteenlopende rollen spelen tot in 
1973, het jaar van zijn dood. Zijn laatste film 
was Soylent Green, met Charlton Heston. Een 
herdenkingsdienst in Temple Israel in LA 
werd bijgewoond door naar schatting twee-
duizend mensen. Heston sprak de grafrede. 

Hollywood werd in het begin van de jaren 
vijftig getroffen door ramp na ramp. Twee-
dracht en scheve ogen als gevolg van de hoor-

letterlijk bijna want hij droeg het uniform van 
luitenant-kolonel. Hij was zijn hele leven een 
trouwe Republikein, maar was een even loyaal 
aanhanger van de de Democraat Roosevelt en 
diens New Deal-politiek.
Voor de hoofdrol van ambassadeur Davis 
werd Walter Huston gekozen, vader van re-
gisseur John Huston en een gerespecteerd en 
gelauwerd acteur. Het scenario werd op drin-
gend verzoek van Harry en Jack Warner ge-
schreven door Howard Koch, die samen met 
de broers Epstein verantwoordelijk was voor 
het verhaal van Casablanca. Regisseur werd 
Michael Curtiz, ook van Casablanca.
Mission to Moscow werd evenmin als Con-
fessions of a Nazi Spy een kassaknaller, maar 
overheidsinstanties schreven tevreden rap-
porten.
In zijn getuigenis voor de Senaatscommissie 
ging  Jack Warner te keer tegen de ‘commies’, 
die volgens hem ook de aanstichters waren 
van een staking die enkele jaren eerder het 
voorterrein van de Warner-studio had veran-
derd in een slagveld.
“My brothers and I,” verklaarde Jack, “will be 
happy to subscribe generously to a pest-re-
moval fund. We are willing to establish such 
a fund to ship to Russia the people who don’t 
like our American system of government and 
prefer the communistic system to ours.”
Hij beroemde zich erop dat hij regelmatig ex-
treem linkse schrijfsels schrapte uit scripts 
die zijn schrijvers aanleverden. Toen begon 
hij namen te noemen, waaronder die van Ho-
ward Koch en de broers Epstein. Zij kwamen 
met anderen op een zwarte lijst en konden ja-
renlang geen werk meer vinden in Hollywood.
Familiekronikeur Cass Warner schrijft dat 

Jack de volgende dag spijt had. Zij citeert uit 
een gesprek met regisseur John Huston, die 
bevestigend had geantwoord op een vraag van 
Jack of hij te ver was gegaan. “Ik heb de boel 
verlinkt, denk ik,” gaf Warner toe.

Warner Bros. sloot de jaren veertig af met 
twee gangsterfilms die klassiekers zijn gewor-
den. In White Heat is James Cagney de leider 
van een bende treinrovers, in Key Largo speelt 
Edgar G. Robinson naast Bogart en Laurel 
Bacall de rol van zijn leven als gangsterbaas 
Rocco, een schietgrage ijdele snoever die in 
drugs handelt en bang is voor onweer. 
Robinson was een van de weinige acteurs die 
weinig of geen moeite hadden met het beleid 
van Jack Warner. Bogart, Cagney en Bette Da-
vis  kwamen herhaaldelijk met hem in con-
flict, omdat ze betere rollen wilden dan de 
tweedimensionale karakters die ze toegescho-
ven kregen. Doris Day liep weg naar MGM en 
ontmoette daar Cagney, een andere overloper, 
met wie ze samen ging zingen en dansen in 
Love Me or Leave Me. 
In 1950 dreigde het toch fout te gaan met ‘Ed-
ward G’, toen ook hij beschuldigd werd van 
pro-communistische activiteiten. Hij kwam 
echter snel in actie en verscheen vrijwillig 
voor de Senaatscommissie van McCarthy om 
te verklaren dat hij een sukkel was geweest 
om zich in te laten met bepaalde activiteiten. 
Zijn carrière kwam al gauw weer op gang, ze-
ker toen de zeer anti-communistische patriot 
Cecil B. DeMille hem de verrader Dathan liet 
spelen in The Ten Commandments (1954).
Voor Robinson (afkomstig uit Roemenië, zijn 
eigenlijke naam was Emmanuel Goldenberg) 

EDWARD G. ROBINSON

zittingen van de Commissie MacCarthy be-
dreigden de maatschappelijke samenhang in 
de‘company town’. De grote studio’s verloren 
veel van hun macht, toen ze door het Hoog-
gerechtshof werden gedwongen hun theater-
belangen af te stoten. Warner verkocht zijn 
honderden biocopen met groot verlies. Een  
derde ramp was de opkomst van de televisie.
De allang bestaande tweedracht tussen de 
broers Harry en Jack nam in deze periode al-
leen maar toe. Het studiopersoneel was er ge-
tuige van dat de bijna zestigjarige Harry zijn 
elf jaar jongere broer Jack op het terrein van 
de studio achterna zat, zwaaiend met een lo-
den pijp en schreeuwend: “I will get you for 
this you son-of-a-bitch!”  De president van 
een groot bedrijf die de vice-president met 
een stok achtervolgt. lijkt op slapstick, maar 

Edgar G. Robinson als Rocco, de gangster-
baas die bang is voor onweer, in Key Largo.

DE JAREN 50: AFBRAAK EN VERRAAD
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dit was bloedserieus. De animositeit was diep 
geworteld. Jacks tweede vrouw Anne was zijn 
minnares tijdens zijn eerste huwelijk en zij 
werd door de rest van de familie nooit geac-
cepteerd. Jack was studiochef, maar was vaak 
afwezig en liet veel van het werk aan onder-
geschikten over. Privé verkwistte hij zijn geld, 
vond Harry en Sam was het daarmee eens. 
Sam, diep in de zestig, was nog steeds de pen-
ningmeester. Hij woonde aan de Oostkust en 
toen rond 1955 de studio in de rode cijfers 
kwam, wilde hij er het liefst mee stoppen. Hij 

kocht een tweede huis in Florida. 
Jack begon veel geld uit te geven aan 3D-films 
in de hoop de televisiekijkers daarmee naar de 
bioscoop te lokken, maar toen de nieuwigheid 
eraf was, bleek 3D een dode mus te zijn. Jack 
had in de jaren  dertig al een kapitaal heren-
huis laten bouwen in Beverly Hills, met een 
tennisbaan, golf links en een autocircuit met 
eigen servicegarage en benzinepompen. Hij 
verwierf nu ook een villa in Antibes aan de 
Franse Rivièra, waar hij ‘Hollywood royalty’ 
ontving als Charles Chaplin en Ava Gardner, 

Jack Warner liet zich graag 
fotograferen in gezelschap van 
beroemde sterren en mooie 
vrouwen.  Hier, in 1938, wordt 
hij geflankeerd door Marlene 
Dietrich en Errol Flynn. Links 
vooraan Anne Warner, echtge-
note van Jack en achter haar 
Lili Damita, de vrouw van Errol 
Flynn.

Bijna dertig jaar later was 
er weinig veranderd aan de 
tafelschikking. Jack richt zijn 
stralende glimlach op Vanessa 
Redgrave (Camelot) met aan 
zijn linkerzijde Audrey Hepburn 
(Wait Untill Dark).
Op de voorgrond links Richard 
Crenna (ook Wait Untill Dark) en 
rechts zijn vrouw Penni Sweeney.

maar ook echt blauw bloed in de vorm van de 
Hertog van Windsor en diens vrouw, de her-
togin Wallis Simpson. Dit alles werd fronsend 
aangezien door Harry, die in zijn vrije tijd 
paarden fokte op een ranch in San Fernando 
Valley.
De kloof werd dieper toen Jack alle Warner-
films van voor 1949 verkocht aan de televi-
sie voor de matige som van $21,000,000. Een 
verkwanseling van het Warner-erfgoed, vond 
Harry. Jack vertrok na de deal naar Zuid-
Frankrijk. 
In 1956 barstte de bom. De drie broers waren 
nu op leeftijd en besloten de zaak te verkopen.  
De gezamenlijk aandelen werden te koop ge-
zet, maar Jack wist via een omweg  een meer-
derheid te verwerven en benoemde zichzelf 
tot president. Voor Sam en Harry betekende 
dit verraad. Beiden wilden nooit meer met 
hun jongste broer spreken.
Harry overleed twee jaar later aan een zwak 
hart. Zijn vrouw Rea zei: “Harry didn’t die. 
Jack killed him.”
Jack verscheen niet op de begrafenis. Hij bleef 
waar hij was: in zijn villa in Antibes.

Albert overleed in Miami in 1967. Jack bleef 
films produceren onder het Warner-logo, 
waaronder grote successen als Whatever hap-
pened to Baby Jane?, Who is Afraid of Virginia 
Woolf? en My Fair Lady. In 1966 verkocht hij 
zijn aandelen aan Seven Arts Productions. De 
laatste Warner had het schip verlaten. Hij in-
casseerde $32,000,000.

“Not bad for a butcher boy from Youngstown, 
Ohio,” zei hij. 

En nog gaf hij niet op. Als onafhankelijk pro-
ducent maakte Jack Warner de gangsterfilm 
Bonnie and Clyde (met Warren Beatty en Faye 
Dunaway) en de thriller Wait Untill Dark (met 
Audry Hepburn). De ambiteuze, weinig suc-
cesvolle musical Camelot (met Richard Har-
ris, Vanessa Redgrave en Franco Nero) werd 
in 1967 zijn laatste film. 
Jack L. Warner overleed als laatste van de 
broers op 6 september 1973, 86 jaar oud.

Tot op de dag van vandaag worden rondlei-
dingen gegeven in zijn weelderige herenhuis 
in Beverly Hills en in de Warner Studio in 
Burbank, waar nog steeds films worden ge-
maakt en waar eens de voetstappen klonken 
van Bogart, Cagney en Edward G. 

—Bram Reijnhoudt

BRONNEN

Films
De meeste van de genoemde films zijn gemakkelijk op dvd verkrijg-
baar bij Amazon. De minder courante titels zijn soms opgenomen 
in de archiefserie van Warner Home Video (publish on demand), bij-
voorbeeld is dat het geval met Confesssions of a Nazi Spy en Lights of 
New York. De zwijgende film My Four Years in Germany  (Film Fun 53) 
kan worden gedownload of online bekeken op YouTube.
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De werkelijke horror van deze avond  wacht op mij in het appartement  van ene Jimmy 
Friedmann in Greenwich Village, alwaar ik enkele weken mag bivakkeren. 
Bij de bovenbuurman heeft enkele maanden terug brand gewoed en de huiskatten van Jimmy 
zijn door de wateroverlast en het tumult getraumatiseerd tot hypernerveuze freaks. 
De instructies zijn duidelijk, wees na het openen van de buitendeur op je hoede en zwaai 
met een zaklamp om de krijsende en sissende creaturen op afstand te houden. Een anti-
inbraakpook die schuin tegen de binnenkant van de deur staat en kletterend omvalt maakt 
het er niet beter op.  
Eenmaal binnen is het zaak om zo snel mogelijk in de zitkamer te glippen  waarna de katten 
op de gang bij hun positieven kunnen komen. 
’s Ochtends pas weer kattebrokjes uitdelen in de keuken! 
 
PITCH: Stel je voor, een grauwe vervuilde metropool omringd door  wastelands in een 
dystopische toekomst. 
Een stadstaat bevolkt door onderdrukte inwoners die bij wijze van strafmaat  steeds letters 
van hun naam kwijtraken.  
Een leger van uit prothesen en hulpstukken samengestelde oorlogs-invaliden (de 
Gerepareerden) vormt een wrakkige verzetsbeweging tegen het schrikbewind van de dictator 
RUISLIP die zijn zaken bestiert vanuit een boven de stad koersende zeppelin. 
Temidden dit pandemonium volgen wij de halsbrekende verrichtingen van een klassieke
Film Noir-detective in een afgeragde gabardine. 
Een explosieve mix van Raymond Chandler, George Grosz en Orwell’s 1984.  
.
Let wel, we hebben het hier niet over een film, maar over een theaterstuk van de Technische 
Theatergroep Perspekt (1971-1988) uit Haarlem, waarvan ik vanaf de oprichting deel uitmaakte 
als speler,schrijver en later als artistiek leider. 
 
Een multifunctioneel decor bestaande uit 5 hydraulische panelen vormde zowel  een hellend 
speelvlak als een in losse segmenten opklapbare muur. 
Bij wijze van horizon: een 20 meter breed doorzichtdoek waarop panoramische stads- gezichten 
werden geprojecteerd, aangevuld met super-impose projecties op 16mm. 
Lokatie opnamen voor deze imaginaire stad werden geschoten in het New York van midden jaren 
tachtig (Brooklyn,Williamsburg, de Bronx) en gecombineerd met  filmopnamen van het oude 
oostelijke havengebied van Amsterdam. 
Deze projectie-tableaux werden door middel van soft-edge diaprojectie tot cinemascope-breedte 
aaneengesmeed. 
De namen van de personages die in dit spektakel rondliepen waren ontleend aan Metrostations in 
Londen, Parijs en Berlijn. 

OP HET
SCHERP
VAN DE
SNEDEdoor

Michael Helmerhorst

BLADE
RUNNER
HAMMER

IN de zomer van 1979 maak ik in New York voor het eerst 
kennis met het werk van Ridley Scott. ALIEN draait op 
Times Square in een bijna lege zaal. 

De tagline: In space no one can hear you scream, wordt 
hier realiteit. Ik vergaap mij aan de door Dan O’Bannon en 
Moebius (Jean Giraud) vormgegeven costuums en interieurs 
van het ruimteschip Nostromo en laat mij onderdompelen 
in de ruimtelijke orchestraties van de de veteraan Jerry 
Goldsmith die zoals altijd flink citeert uit het werkvan de 
onvolprezen Igor Strawinsky. 
Onvergetelijk is ook de bijrol van de onlangs overleden Harry 
Dean Stanton als boordwerktuigkundige die op zoek gaat 
naar de verdwaalde scheepskat voordat hij ten prooi valt
aan de slijmerige kaken van de buitenaardse verstekeling. 

BOVEN: Harrison Ford in Blade Runner  (1982)
ONDER: Bert Bunschoten als Hammer in Hammer (1971-1988)
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naar de bioscoop om 2 films op 1 avond te consumeren. Een doublebill van Blade Runner en 
daarna meteen door naar Koyaanisqatsi. 
Een stevige hap, zoiets als een Double QuarterPounder.  Wie schetst onze verbazing over  de 
genre-mix tussen SF en Film Noir van Blade Runner die zich voor onze ogen ontrolt.   
De gelijkenis tussen Hammer (Bert Bunschoten) en Harrison Ford is treffend.  
De Gerepareerden nemen de plaats in van de Nexus replicants. 
Ook hier een propaganda uitbrakende zeppelin, geveltoerisme en achtervolgingen. 
 
Blade Runner werd zoals bekend bij de 1e release nauwelijks op waarde geschat, de mix   van 
SF en Film Noir was nog een brug te ver voor een door het speelgoed-universum van Star Wars 
gebiologeerd publiek maar ontwikkelde zich desondanks tot een ware  cultfilm. Dit niet in de 
laatste plaats door de vele alternatieve versies en Directors Cuts. 
 
Het uitgangspunt van Blade Runner was de SF-roman Do Androids Dream of Electric Sheep? van 
Philip K. Dick. 
Vandaar ook de robotdieren die als statussymbool van de bovenklasse fungeren, denk aan de uil 
in het obscuur uitgelichte penthouse van de Tyrell-tycoon. 
Inspiratiebron voor Hammer was naast Chandler en Orwell een kort beeldverhaal van het 
duo Moebius/O’Bannon in het strip-magazine Metal Hurlant getiteld: The Long Tomorrow 
(1975). Moebius en O’Bannon waren in de aanloop naar de gestrande productie van Dune 
door Alexandro Jodorowsky samengebracht. 

Ook Blade Runner lijkt geïnspireerd op deze graphic novel.    
De kleurrijke en bizarre stylering van Moebius en de peilloos diepe straten van zijn fantasiesteden 
zou pas met The Fifth Element van Luc Besson uit 1997 op een volwaardige manier in film 
vertaald worden.  
 
HAMMER werd zeer gemengd ontvangen door de pers. 
Na het internationale succes van een eerdere Perspekt -productie: DE BOLHOEDMANNEN, een 
surrealistisch beeldverhaal zonder gesproken tekst, valt de hybride combinatie tussen toneel en 
filmisch spektakel van Hammer nogal zwaar op de maag bij de calvinistische toneelkritiek. 
Een greep uit de reacties: 
‘Pulp-verhalen en beeldromans schijnen zich toch beter voor film dan voor toneel te lenen. Wie 
het verhaaltje op de koop toe wil nemen kan zich wel vergapen aan alles wat er op technisch 
terrein in theater mogelijk is.  (de Volkskrant)‘
Van het vervallen, lugubere stadsdeel krijg je een smaak in de mond van dode muizen, de 
geluidseffecten bezorgen iemand, die geen kind aan huis is in disco’s bonzende slapen en klamme 
handen en de combinatie van beide factoren roept een sfeer op van ongerichte agressie. Als dat de 
hele opzet was, is Perspekt redelijk geslaagd.’ (De Telegraaf) 
‘Hammer is de James Bond van het toneel: veel spektakel,  maar niks om het lijf.’ (NRC) 
 
Naast de halsbrekende toeren die Bert Bunschoten als Hammer op het hydro-decor verrichtte, kreeg 
ook de vertolking van  dictator Ruislip door Wigbolt Kruyver een speciale vermelding in de pers. 

Scène rond het zwembad in de zeppelin. 
Van boven naar beneden: 

Ostkreuz (Michael Helmerhorst)
Maida Vale (Ria Marks)

Ruislip ( Wigbolt Kruyver)
Bijvoorbeeld: MAIDA VALE (de Femme 
Fatale), OSTKREUZ (de Beul), PIMLICO & 
PICPUS (twee met bullepezen bewapende 
politie-dwergen) en natuurlijk de antiheld 
HAMMER (voorheen Hammersmith), een 
lone wolf gumshoe bij uitstek. 
 
Na anderhalf jaar intensieve voorbereiding gaat 
dit onorthordoxe spektakel keurig in  première 
in de Haarlemse Stadsschouwburg in het 
najaar van 1982 voor een lichtelijk verbijsterd 
toneel-publiek. 
In dezelfde week beleeft ook BLADE 
RUNNER van Ridley Scott zijn Nederlandse  
première in de bioscoop. 
Om bij te komen van de ratrace van 
Hammer, ga ik met mijn toenmalige geliefde

De GerepareerdenMaida Vale
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RUISLIP: 
Tegenwoordig beluister ik stemmen die beweren dat het kapsel van een leider lang en golvend zou 
moeten zijn. 
Een belachelijke gedachtenkronkel als men weet dat de ware leider zich kenmerkt door vanaf zijn 
geboorte behept te zijn met kort en vlassig haar… 
 
Hammer werd hoe dan ook een cultgebeuren en trok in de Randstad Holland een bont uitgedost 
publiek van neo-punks en proto-gothics. 
Op tournee in Frankrijk waar Hammer in een doublebill met Bolhoedmannen langs festivals trok 
(oa: Parijs en Bordeuax) werd een groot deel van de tekst vervangen door een typische Noir-voice 
over waarmee het detective-plot iets toegangkelijker werd. 
Maar het Franse, aan de Bande Dessinee gewende publiek liet zich hoe dan ook meeslepen door 
het visuele spektakel. 
 
In het Hammer-plot gaat een oude revolver van hand tot hand. 
Hammer wordt door de politie-dwergen neergeknuppeld en in een ondergrondse  arena gelazerd. 
Het gaat hier om een ronde silo waarin het zelfmoordspel Ricochette wordt gespeeld. 
Hammer krijgt een revolver en vuurt een kogel af die eindeloos blijft rondketsen. 
ZETTEN ZETTEN OP DE RICOCHETTE, WAAG NU UW KANS BIJ KETSKOGEL- DANS!! 
Hammer wordt ontzet door Maida Vale, zij troont hem mee naar haar penthouse. 
Vandaar is het een kleine stap naar de zeppelin van de grote leider Ruislip. 
  
Ruislip ontfutselt Hammer het vuurwapen in de finale confrontatie in de  zeppelin. 
In een alternatief einde van de voorstelling zou Ruislip zich na zijn slotmonoloog  met dit wapen 
off-stage door het hoofd schieten. 
Bij een reprise in de Haarlemse Stadsschouwburg loopt het anders: de revolver, een 38 Smith 
&Wesson met dichtgegoten loop ligt klaar in de coulissen en bevat slechts 1 “blank” patroon met 
alleen een kruitlading. De acteurs op de bühne manipuleren met een replica zonder munitie. 
Een zich vervelende brandweerman pakt de revolver op, speelt ermee en het ding gaat met een 
luide knal af, nadat Hammer de scène heeft verlaten. 
. 
Wigbolt Kruyver (Ruislip) improviseert en zegt: Toch sneu van die Hammer, hij maakte van het 
begin af aan een behoorlijk depressieve indruk op me.  
Deze brandwacht van dienst hebben we op de volgende avonden niet meer teruggezien. 
 
BLADE RUNNER 2049 kwam in 2017 uit en was in veel opzichten een waardige opvolger van het 
origineel. 
Afgezien van het uitgestreken tronie van Ryan Gosling is er veel te genieten voor de  Blade 

Runner-afficinado, zoals buitenformaat 
computers, holografische huisvrouwen, 
postapocalyptische stadslandschappen en 
vuilnisbelts. 
De film beweegt zich langs en door 3 
kleurfasen, sneeuwwit mistig, somber 
nachtblauw en giftig oranjegeel. 
De Nederlandse actrice Sylvia Hoeks geeft op 
duivelse wijze gestalte aan de executioner van 
de arch villain Wallace . 
Tenslotte maakt een prettig vermoeid 
acterende Harrison Ford zijn opwachting als de 
gepensioneerde ex-blade runner Rick Deckard 
die zich heeft verschanst in een  onttakeld hotel 
in een door het woestijnzand opgeslokt Las 
Vegas.

—Michael Helmerhorst 
 
 

        
 
 
 

  

LINKS: Moebius en O’Bannon: The Long Tomorrow (1975)
ONDER: artwork voor Blade Runner 2049 door Syd Mead (2017)
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Someday when I´m skinny

And can tie my shoes with ease,

I’ll contemplate the strange new world 

That lies beyond my knees.

I’ll eat Danish pastry with no sense of guilt,

My seams will stay sewn and my collars won’t wilt,

I’ll hop aboard airplanes and not have to mention

My need for an eighteen-inch seat belt extension

I’ll swim in the ocean-I can’t now, now, you see,

‘Cause I’m always attacked by a boatload of kooks

Yelling “Ahab was right ! He’s as white as can be !”

As they hurl their harpoons at my flukes.

Or I may work it out so my body gets thin

While my head becomes terribly fat,

I could certainly be vice president then

(And I hope he can’t  sue me for that)

I’ll pass groups of kids and delight in their playing

And not have to pretend  can’t hear what they’re saying,

I’ll jump in a bathtub  that’s filled tot he top

And not have to fear that the water will slop.

I’m too big for most bathtubs, you see,

There’s is just enough room, if I’m lucky,

For a half pint of water, and me,

But no room for soap, or my ducky.

I’ll get me some sneakers and go in for sports: 

Skydiving, polo and hockey!

I’ll dazzle the gridirons, diamonds and courts,

Acrobat, goalie and jockey.

I could be a jockey right now,

But my horse would be needing a truss,

And you can’t get good odds if you’re riding a cow,

And how does one saddle a bus?

I’ll have a series on Chanel One

“Metrecal brings you: The Flying Bun !“

I’ll win golden medals and trophies of bronze

For skiing and driving a car at Le Mans.

Racing cars are out for people who are stout,

I’m too big to make the Maserati scene,

To fit me in a Fiat is impossible  without

A shoehorn and a case  of Vaseline.

 

Yeah, someday I’ll be skinny and I’ll have a lot of fun,

I’ll live on cyclamates and cottage cheese,

But now I see the waiter  has baked my Alaska done:

“Set it here, and fetch another if you please.”

STRANGE
NEW
WORLD

VICTOR BUONO   een dichter van gewicht

Hij is al weer 36 jaar dood, maar de zwaar-
lijvige Victor Buono was een indrukwekkend 
acteur met zijn babyface, die onschuld kon 
omzetten in sardonische gemeenheid. En 
als hij de kans had, zoals  in de rol van Graaf 
Carlos Manzeppi in de tv-serie The wild wild 
west of als King Tut in de serie Batman,  dan 
gingen alle remmen los en werd het over-the-
top-acteren. Op jonge leeftijd werd hij al ont-
dekt: hij kreeg in 1962 een bijrol tegenover 
Joan Crawford en Bette Davis in Whatever 
Happened to Baby Jane? Hij  bleef tegenover 
deze twee kenaus overeind staan en het lever-
de hem een Oscar nominatie voor beste bij-
rol op. Hij speelde een musicus die misbruik 
maakt van de voormalige  kinderster die werd 
gespeeld door Bette Davis. De toon was gezet 
voor Victor  om gestoorde personages te spe-
len, ernstig of komisch. Twee keer een serial 
killer in The Strangler en Lo stranglolatore di 
Vienna.  Maar wat minder bekend in Europa 
was dat Victor Buono  een geweldig verteller 
op tv was en poëzie schreef. Meestal over zijn 
eetlust en kolossale gewicht. Hij stierf 43 jaar 
oud in 1982 aan een hartaanval.

Hiernaast een voorbeeld van zijn dichtkunst 
uit It could be verse (1972)

Stills: Whatever 
Happened to Baby 
Jane? (1962) en 
4 for Texas (1963)
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ANNE V. COATES 
N Surrey, GB, 12-12-1925 ? 8-5-2018, L.A. 

Ze werkte eerst als verpleegster in een ziekenhuis voor plastische 
chirurgie, maar dat beviel haar helemaal niet. Ze kwam terecht bij een 
maatschappij Religious Films waar ze religieuze films moest opknappen 
die naar kerken werden gestuurd. Dit leidde naar een baantje in de 
Pinewood Studio´s waar ze assistente werd in de montage afdeling 
bij The Red Shoes van Michael Powell in 1948. (Haar oom was Rank 
directeur J.A.Rank). In 1952 had ze haar eerste montageopdracht met 

The Pickwick Papers. Ze zou gestadig werk hebben o.a. voor Ronald Neame met The horses mouth (1958) 
en Tunes of Glory (1960). Tien jaar nadat ze begonnen was als editor kwam haar grote kans in 1962 met 
David Lean´s Lawrence of Arabia. Ze kreeg een Oscar. Haar naam was gemaakt en ze zou betrokken 
blijven bij belangrijke films:  Becket; Those magnificent Men 
in their flying Machines; Bequest to the nation; Murder on the 
Orient Express; The eagle has landed; The Elephant Man; 
Chaplin; In the line of Fire; Erin Brokovich. Haar laatste film—
op bijna 90 jarige leeftijd—was Fifty Shades of Grey in 2015. 
Hoewel ze in The Motion Picture Home and  Hospital woonde, 
stond ze toch nog gepland voor de film A dolphin in our lake. 
Haar broer John Coates was producent en haar kinderen met 
regisseur Douglas Hickox  zaten ook in de filmindustrie: Anthony en James D.R waren regisseurs en 
Emma H.Hickox is ook editor.

ERMANNO OLMI  
N Treviglio, IT. 24-7-1931 ? 5-5-2018, Asiago 

In 1961 viel hij op met de semi-autobiografische film Il Posto (Het 
baantje). Over de verveling die een loopjongen ondervindt bij een 
grote onderneming. Olmi manifesteerde zich als een bescheiden 
verhalenverteller in de trant van de neorealistische films van vlak 
na de oorlog in het Italië van de Sica, Visconti en Fellini. In 1963 
kwam I fidanzati (De verloofden). Over een verloofd stel, dat 
beter met elkaar overweg kan als ze van elkaar verwijderd zijn en 
brieven schrijven. Olmi ruïneerde zijn goed opgebouwde reputatie 
met een film over Paus Johannes XXIII, E venne un uomo ( Daar 
kwam een man), waarin niemand minder dan Rod Steiger de Paus 

:awrence of Arabia: Omar Sharif en Peter O’Toole
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verbeeldde. Olmi werkte daarna uitsluitend nog voor de tv, 
wat buiten beeld bleef voor mensen  buiten Italië. Maar in 
1978 kreeg hij een Gouden Palm voor zijn speelfilm L’albero 
degli zoccoli  (De klompenboom) over arme Lombardische 
boerengezinnen in de 19e eeuw op het land van rijke 
grondbezitters. In 1988 won hij nog in Venetië een Gouden 
Leeuw voor La legenda del santo bevitore (De legende van 
de Heilige Alcoholicus). 
Olmi was getrouwd met actrice Loredano Detto, met wie hij drie kinderen had. 
 
MICHAEL ANDERSON  
N Londen, 30-1-1920 ?  25-4-2018, Brits Columbia, Canada 

Begin jaren vijftig was showman Mike Todd van plan een film te maken op 
zo’n grote schaal dat iedereen die film moest zien: Around the world in 80 
days, naar het boek van Jules Verne met veertig bekende acteurs en actrices 
in soms hele kleine bijrollen en opgenomen  op exotische locaties. Hij startte 
de film met een Hollywood-veteraan, regisseur John Farrow (vader van 
Mia Farrow), die een reputatie had lastig te zijn. Er kwam een clash met 
producer Mike Todd  en deze ging op zoek naar een meer meegaande, jonge, 
maar talentvolle, regisseur. Dat werd dus de 36-jarige Michael Anderson die 
bewezen had met The Dam Busters 
een goed regisseur te zijn en die 
de slimheid had om te beseffen 
dat hij gewoon in dienst was van 

Mike Todd, maar dat zijn naam op een film  kwam te staan die 
geschiedenis zou gaan maken. En zo geschiedde. Deuren gingen 
daarna open voor Michael Anderson die met interessante films 
kwam als 1984; The Yangtse Incident; Chase a crooked shadow; 
Shake hands with the devil, The wreck of the Mary Deare en The 
Naked Edge. Allemaal gedegen producten die geld opleverden. 
Dat was nog in Engeland, maar hij zette zijn carrière in Amerika 
voort. Een enkele keer had hij zelfs een artistieke uitschieter met 
de spionagefilm The Quiller Memorandum, mede dankzij de 
inbreng van schrijver Harold Pinter. In latere jaren waren zijn 
Hollywood-films niet zo interessant. Doc Savage Man of Bronze, 

Il Posto: Sandro Panserie

Aankomend regisseur Michasel Anderson luistert gedul-
dig naar producer Mike Todd hoe een scene met Frank 
Sinatra moet verlopen in Around the world in 80 days
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een comicboek verfilming was een mislukking en zijn religieuze werkstukken The shoes of the Fisherman  
en Pope Joan waren films waar niemand op zat te wachten. Zijn laatste film was een animatieversie van 
Around the world in 80 Days voor tv. Hij zei zelf dat hij de meeste affiniteit had met science fiction-films. 
Hij maakte Logans Run en Millennium en voor tv The Martian Chronicles. Hij had twee zoons die in 
films werkten. Michael Anderson jr, een acteur en David C. Anderson, een producer en assistent regisseur.

MARGOT KIDDER  
N Margaret Ruth Kidder, Yellowknife, Canada, 17-10-1948  ? 13-5-2018, Livingston, USA 

Ze begon in Canada te spelen in kleine films en op tv. Daarna 
zat ze bij Brian de Palma in Sisters.  Meer bekendheid kreeg ze 
met haar rol van Lois Lane in Superman, The Movie  in 1978 
en met de griezelfilm The Amitylleville Horror in 1979. Ze zou 
in de Superman-vervolgen terugkeren, maar toen ze openlijk 
producenten Alexander en Ilya Salkind bekritiseerde voor het 
vervangen van regisseur Richard Donner door Richard Lester 
werd haar rol in Deel 3 tot een paar minuten teruggebracht. 
Los van de Superman-films had Margot Kidder een 

respectabele carrière, maar nooit zo opvallend als haar rol van Lois Lane. Ze zat in de slasherfilm Black 
Christmas, had een rol in de Robert Redford-film The Great Waldo Pepper en was het meisje met twee 
vrienden in Paul Mazursky’s Willie and Phil, gebaseerd op de klassieker Jules et Jim van Truffaut. Maar 
de Amerikaanse film kon het niet halen bij het origineel en Margot Kidder was zeker geen goed alternatief 
voor Jeanne Moreau. Over haar filmcarrière zei ze laconiek: “Ik ben  de grootste hoer op de hoek van 
de straat. Ik woon in een klein stadje in Montana  en je moet me eruit slepen om naar L.A. te komen. 
Ik ben dus niet echt beschikbaar.” Haar privé leven was misschien wel spectaculairder dan haar films. 
Ze had relaties met de minister president van Canada, Pierre Trudeau, met regisseurs Brian de Palma 
en Steven Spielberg, schrijver-regisseur Tom Mankiewicz en acteur/komiek Richard Pryor. Ze was drie 
keer getrouwd en gescheiden. Eerst met sf-schrijver Thomas McGuane  met wie ze een dochter, Maggie, 
had en.daarna zes maanden met acteur John 
Heard en vervolgens een jaar met de Franse 
regisseur Philippe de Broca. Na haar huwelijk 
met de Broca zei ze dat ze liever samenwoonde 
met honden. In 1990 raakte ze zwaar gewond 
in een auto-ongeluk en kon ze twee jaar niet 
meer werken. Er werd geconstateerd dat ze 
een bipolaire stoornis had en dat had er weer 
mee te maken dat ze in 1996 in L.A. vier dagen 
verdween en moest worden opgenomen. Toch 
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wist ze daar weer uit te komen en aan het werk te gaan. Ze was altijd een actieve liberaal en Democraat 
en zette zich in voor veel politieke zaken. In 2014 kreeg ze een Emmy onderscheiding voor een rol in de 
kinderserie R.L. Stine’s The Haunting Hour.  Ze stierf in haar slaap

EUNICE GAYSON 
N Eunice Sargaison, 17-3-1928 ? 8-6-2018, GB 

Ze zat al vanaf 1948 in kleine Engelse films en tv-producties, maar ze werd 
pas echt bekend als de “eerste Bondgirl” Sylvia Trench in Dr. No en From 
Russia with love. Het was de bedoeling dat Sylvia in volgende Bondfilms als 
een soort vaste vriendin van James Bond (Sean Connery) zou terugkomen, 
maar dat gebeurde niet. Overigens had men haar eerst als Miss Moneypenny 
willen hebben. Haar bekendheid leidde niet tot echt veel spectaculair werk. 
Ze zat in de bekende tv-series: Danger man, The Saint en The Avengers. In 
1972 hield ze het voor gezien na een rol in de tv-serie The Adventurer. Ze 
was eerst met producer Leigh Vance getrouwd en daarna met acteur Brian 
Jackson met wie ze en dochter kreeg. Die dochter zou in 1995 meedoen in 

een casinoscène van de Bond-film Golden Eye.

CLINT WALKER 
N Norman Eugene Walker, Illinois 30-5-1927 ? 21-5-2018, 

Grass Valley, Ca 

Clint zat in de oorlog bij de koopvaardij en was daarna o.a. privéde-
tective aan de kust van Long Beach. Hij was kolossaal groot en fors 
en kreeg het advies om zijn geluk in Hollywood te proberen. Acteur 
Henry Wilcoxon, die assistent van Cecil B. de Mille was, introdu-
ceerde hem bij de maker van Bijbelspektakels en hij kreeg een kleine 
rol als Kapitein van de Wacht in The Ten Commandments in 1956. 

Iemand van Warner Bros. zag de film, kocht hem weg bij Hal B. Wallis en gaf hem een hoofdrol in de tv 
serie Cheyenne, waarmee de gekte voor tv westerns startte. Clint Walker werd meteen een grote tv ster . 
Uiteindelijk had hij genoeg van het tv werk  en wilde hij in speel-
films optreden. Hij zat in 1965 in de enige film die Frank Sinatra 
regisseerde None but the Brave en twee jaren later in The Dirty 
Dozen. Meestal was hij de onschuldige reus die kwaad gemaakt 
moest worden om tot actie over te gaan. Drie hoofdrollen in wes-
terns volgden: More dead than alive,  Sam Whisky en The great 
bank robbery. Clint bleef actief tot in de jaren negentig. Overleden 
door hartfalen.Met Christopher Reeve in Superman
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None but the Brave
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