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In april 2018 ben ik voor het eerst in dertien jaar terug in  Hol-
lywood. Nieuwsgierig naar wat er hetzelfde en wat er veranderd is. Voor het 
eerst zit ik in The Hotel Hollywood op Yucca, een straat die parallel loopt met de Hol-
lywood Boulevard. Het hotel ligt ook vlak bij Vine,  waar het statige complex van Capital Records 
gevestigd is. De taxirit die ongeveer een uur duurt vanaf LAX naar het hotel is inclusief fooi (20 %, 
keurig op de bon aangegeven) $90, op dat moment ca €86. Dat was dertien jaar geleden $50.- De 
oude Koreaanse chauffeur die ik mijn creditkaart geef mompelt. “Very expensive”. Hij heeft gelijk. 
De rit heeft een klein uur geduurd, maar toen ik dertien jaar geleden een taxi met een busje  met 
zo’n acht personen naar het hotel in Hollywood nam, werd ik als laatste afgezet en zat ik er bijna 
twee uur in. Maar wel voor $30. Ik kwam eerst in  Silverlake terecht en in East LA, waar het leek 
alsof er net rellen waren geweest.

ALS IK Vine afloop (twee blokken) en op Hollywood Boulevard arriveer is het eerste dat 
me opvalt dat links van me het Pantages Theater een grote afbeelding heeft van The 
Phantom of the Opera, een misbaksel van Andrew Lloyd Webber dat altijd maar ver-

toond blijft worden. In het Pantages Theater (ooit gebruikt voor Oscar-uitreikingen) wor-
den altijd populaire musicals opgevoerd. Ik heb er Grease en Will Rogers Follies gezien. Maar 
als ik een paar dagen  later dichter bij het theater kom merk ik dat het niet The Phantom is 
die opgevoerd wordt, maar  het zielige vervolg: Love never dies, natuurlijk  ook van  Webber.  
De boulevard is er erger aan toe dan dertien jaar geleden. Shabby en troosteloos. Vlak om de 
hoek van Vine was een bioscoop, de Vine, waar je voor  $5.- twee films in slechte projectie kon 
zien. Dat nam ik dan maar voor lief. Hij is gesloten. In 1999 zat ik er met een paar mensen 
naar Man on the Moon van Milos Forman te kijken. Jim Carrey speelde daarin komiek Andy 
Kaufman en hij liep met Courtney Love op Hollywood Boulevard de Vine Bioscoop in. Het 
was een surrealistisch moment waarbij ik me echt omdraaide in de zaal om te zien of ze echt 
binnenstapten. Bizar! Ik ontdek nu dat, als er een winkel verdwenen is, er meestal een souvenir-
shop voor in de plaats is gekomen. Wat me ook opvalt is dat er bijna geen banken meer bij de 

door
Thys Ockersen
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bushaltes zijn. Te veel last van daklozen die in 
groten getale op de boulevard aanwezig zijn 
en er op liggen te slapen. Wel lastig voor oude 
mensen, maar die hoeven nooit lang te wach-
ten op de bussen die daar heel veel  rijden. 
Dan maar even op de stoep wachten van een 
gebouw.  Al heel gauw komt er een suppoost 
naar buiten die me vraagt of ik daar niet al 
te lang blijf zitten. Ik beloof hem snel te ver-
trekken. Ik ben  altijd verbaasd geweest over 

BOVEN: De daklozen van Hollywood.
ONDER: Larry Edmunds’  Bookshop is verdwenen.

de onverschilligheid van Hol-
lywood ten opzichte van het 
aangezicht van de stad. De toe-
risten hebben er maar weinig te 
vinden. Gebouwen die in films 
werden gebruikt zijn afgebro-
ken. Alleen het Chinese Theater  
met de hand- en voet afdrukken 
in cement zijn een bezienswaar-
digheid, waar je echter snel mee 
klaar bent. Er zijn natuurlijk  
rondritten door Beverly Hills, 
maar denk maar niet dat je ooit 
een  filmster ziet. Ze zitten ver-
borgen achter grote hekken en 
bomen. De filmboekenwinkel 
Larry Edmunds, waar je ook 
filmfoto’s kon kopen, was bij-
zonder. Ik zag er zelfs een keer 
het boekje De sterren kunnen me 
nog meer vertellen van Simon 
van Collem (ik denk dat hij het 
daar zelf had gedeponeerd). 
Maar die boekwinkel. die al 
jaren geleden naar een kleinere 

locatie verhuisde, is nu ook verdwenen. Net als 
de andere filmwinkels  waar je filmfoto’s kon 
kopen. De business is overgeplaatst naar het 
internet. Geen wonder, want ik maakte mee 
dat sommige klanten een uur bezig waren om 
een bepaalde foto te vinden. En die dan voor 
$3,50 kochten. Ik kocht er honderden foto’s 
die later in dozen bij mijn huis arriveerden.  
Wel bestaat Musso & Frank nog, een oud 
Hollywood-restaurant dat altijd de vaste plek 
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ken wat er draait, is er geen enkele activiteit. 
Ik kom uiteindelijk uit bij Highland. Al jaren 
lang zijn daar de attracties voor toeristen 
‘Ripley’s believe it or not’ en het Wassenbeel-
denmuseum. De make-up-zaak Max Factor 
doet nu ook dienst als museum.

Voorbij Highland naar LaBrea is het gedeelte 
dat jaren geleden werd opge-
knapt. Er is een Disney-win-
kel en een Disney-bioscoop, 
El Capitano. En men moet 
het hebben van het Chinese 
Theater waar ‘acteurs’ zonder 
werk wat verdienen met het 
uitbeelden van bekende film-
figuren: Superman (kalend), 
Batman, Michael Jackson (een 
blanke onder de schmink), 

voor scenarioschrijvers was, maar je zag er 
ook filmsterren. James Woods bijvoorbeeld 
die met een jongedame had afgesproken; Fer-
nando Rey die er lunchte en een dikke man op 
leeftijd (vermoedelijk een “producer”) die een 
script voor zich hield en er (luid) uit voorlas 
aan een mooie jonge dame. Een starlet die hij 
wilde imponeren. Hij viel erg op.De wande-
ling van Vine naar Highland is ongeveer een 
kilometer. Ik passeer diverse gesloten biosco-
pen. En die waren dertien jaar geleden ook al 
dicht. Een van die bioscopen ter hoogte van 
Highland is veranderd in ‘Ripley’s believe it 
or not’. In die bioscoop zag ik  ooit in 1977 
Star Wars. Een andere bioscoop is nu een 
kerk van een sekte.The Egyptian die in zijn 
glorietijd concurreerde met het Chinese The-
ater kreeg steeds minder bezoekers. Ik heb er 
nog in 1977 met zo´n tien mensen (!) gekeken 
naar A bridge too far. Niet veel later draaide 
er een pulpfilm waar je voor weinig geld naar 
toe kon en waar de bioscoop meer verdiende 
aan de popcorn en hotdogs dan aan de film. 
Daarna nam het American Film Institute 
(AFI) het gebouw over. Maar als ik ga kij-

Ripley’s Believe it or Not
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Cat Woman, etc. De hele dag zijn ze enthousi-
ast aanwezig om met toeristen op de foto te gaan. 
LA is in ieder geval zo slim geweest om de acti-
viteiten ten aanzien van de sterren op de bou-
levard uit te breiden. Een keer in de week krijgt 
een celebrity een ster en dan kan het publiek 
van grote afstand de ceremonie gadeslaan. 
Toen ik in 1975 veel op de boulevard was zag 
ik er altijd een grote man, sjofel gekleed met 
grote schoenen die als een soort monster van 
Frankenstein  de boulevard afliep. En enige 
tijd later kwam hij weer terug. Dat was zijn 
dagelijkse bezigheid en ik heb hem een aantal 
jaren dat zien doen zonder ook maar iemand 
aan te spreken. Vermoedelijk  liep hij eerst 
vanaf LaBrea  naar een paar blokken voorbij 
Vine, stak over en liep weer terug langs de 
overkant. Een eentonige bezigheid

 
Ik rijd al mijn hele leven in de bus van Zand-
voort naar Amsterdam en een saaier uur is 
niet te  bedenken. Maar de bussen in LA, spe-

De bus in LA

ciaal voor arme mensen, Latino’s (vaak ook 
arm),daklozen, toeristen leveren altijd wel 
een fraai moment op. Toen  ik in 1975 niet 
door mijn  gastheer naar de Twentieth Cen-
tury Fox studio´s kon worden gereden, nam 
ik de bus  naar Pico Boulevard waar ik moest 
overstappen op een andere bus die bij de Fox 
Studio stopte. Het was allemaal nieuw voor 
mij. Op een geven  moment stopte de bus 
keihard en onverwachts en een oud dametje 
vloog naar voren, knalde tegen de voorruit en 
gleed naar beneden. Het had een scene uit een 
Woody Woodpecker-cartoon kunnen zijn. Ze 
krabbelde versuft overeind en de chauffeur 
was bezorgd. Hij wilde haar bij een zieken-
huis afzetten, maar weigerde:  ze was oké en 
stapte uit. Dat was dan op eigen risico en de 
chauffeur begon meteen kaartjes uit te delen 
aan passagiers die hadden gezien dat ze zelf 
had besloten om uit te stappen. Hij sloeg mij 
over want ik was heel erg herkenbaar als een 
toerist met een taperecorder en fotocamera 
om mijn nek. Ik was waardeloos als getuige. Ik 

DE BUS IN LA
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neem aan dat dit soort voorvallen vaker plaats 
vond, want hij had de kaartjes bij de hand.

Daarmee hield het avontuur niet op, want ik 
liep op Pico te zoeken naar de bushalte voor 
de rest van mijn reis. Het was een mooie 
zomerdag en alleen een paar werkmannen 
waren bij een bouwplaats aan de slag. Een 
zwarte jongeman kwam naar mij toe en vroeg: 
“Do you have a quarter for a taco?”  Ik keek 
hem verbaasd aan hen zei: “What´s a taco?” 
(dat Mexicaanse gerecht kende ik toen nog 
niet). Hij keek nu verbaasd en zei: “Food, man, 
food!” en ik maakte de domme opmerking “I 
have no money” (hoe ongeloofwaardig). Hij 
werd kwaad, zwaaide met zijn vuist boven 
mijn hoofd en zei: “Next time I´ll knuckle you 
down” en liep weg. Toen ik weer een beetje 
normaal kon denken en besefte dat ik een 
mugging had ontlopen, kwam ik tot de con-
clusie dat ik de jongen gewoon een dollar had 
moeten geven met de woorden: “Enjoy your 
taco!”. Volgende keer dan maar.

Dit jaar heb ik drie interessante ontmoetingen 
gehad. De eerste was met een businstructeur 
die iets van Groucho Marx had en naast de 
chauffeur stond om adviezen te geven. Met 
luide stem. Ik lette al niet meer op hem, toen 
de bus bij een halte stopte en ik iemand voor-
aan uit de bus zag vallen en hard tegen een 
boom aan knalde. En toen zag ik dat dit de 
instructeur was die voordeed wat er gebeurde 
als je dicht bij een boom stopt. Hoe gevaar-
lijk dit is. Hij had het natuurlijk gewoon kun-
nen vertellen, maar hij vond het klaarblijkelijk 
belangrijk om het voor te spelen. Waarschijn-
lijk toch weer een acteur in spe. Ik zie zoiets 

niet gebeuren bij Connexxion in Nederland.

Later maak ik mee dat er een oude zwarte 
meneer, keurig gekleed, met een zware kof-
fer binnenkomt. Hij wordt geholpen door een 
jongedame. Hij is dankbaar; eindelijk iemand 
die hem helpt. Wat is zijn verhaal? Ik hoef niet 
lang te wachten of hij begint tegen me te pra-
ten. Hij is dakloos, dat kon je wel zien ‘van-
wege de koffer’ (ik wil nog zeggen dat ik ook 
wel eens met een koffer in de bus zit, maar 
laat maar). Hij staat op straat omdat zijn ex- 
vrouw het ene huis heeft en de kinderen het 
andere. Ik maak hier uit op dat hij dus ook 
een slechte relatie met zijn kinderen heeft. 
Ik ben bereid om hem te helpen bij het uit-
stappen. Maar ik ga bij  Beverly Boulevard er 
uit; hij bij Olympic. Als ik dit incident later 
vertel aan een dame bij een bushalte zegt ze: 
“Dat had niet gehoeven, hij heeft een slechte 
advocaat gehad.”

Het derde incident is als ik naar de film ben 
geweest en met de bus terug moet naar mijn 
hotel. Eerst een bus naar La Brea en dan over-
stappen op een bus naar Hollywood Boule-
vard. Op de hoek zit een eenzame dakloze bij 
de bushalte. Het is verstandig om even goed 
te kijken wat voor iemand dat is, maar hij is 
rustig en zegt niets. Een jonge Latino-man. 
Ik ga naar de Seven Eleven-winkel om iets 
te drinken en koek te halen. Als ik weer bij 
de bushalte kom, is hij weggelopen, maar hij 
heeft zijn jack achtergelaten. Hij komt terug 
en er volgt een zwijgzaam stukje toneel. Ik 
zet de halflege frisdrank naast hem neer. Hij 
zegt niets, pakt de frisdrank en begint die op 
te drinken. Ik lijk niet te bestaan. Daarna gaat 
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BOVEN:  Begraafplaats Mount Sinai in Los Angeles, afdeling ‘The Gar-
dens of Ramah’. MIDDEN: Het graf van Wendie-Jo Sperber. ONDER: 
Wendie-Jo en Thys Ockersen op de set van Babes in 1990.

hij een stickie rollen, maar dat lukt niet erg, 
dus hij begint de hasjiesjkorrels op te peuze-
len. Ik leg nu ook de laatste koekjes en een 
stukje chocolade naast hem neer. Hij pakt 
ze en voorzichtig eet hij die op. Hij kijkt me 
niet aan. Als de bus komt, blijkt dat officiële 
bussen van MTA 35 dollarcent kosten. Dat 
was altijd een dollar. Maar iemand vertelt me 
dat het busverkeer in LA gestimuleerd moet 
worden, dus de bussen zijn goedkoop gewor-
den. Dat zouden ze in Nederland eens moe-
ten doen. Ik stap in en de dakloze volgt me. 
Gezien het goedkope tarief zeg ik tegen de 
buschauffeur dat ik ook voor hem betaal. Hij 
gaat zwijgzaam naast me zitten. Gedurende de 
rit zakt hij steeds verder met zijn hoofd naar 
beneden, stoned. De rit wordt verlevendigd 
door een man die bij de chauffeur gaat staan 
en een klaagzang houdt over bepaalde belas-
tingtarieven. Daarna gaat de man schreeuwen 
door zijn cell phone  tegen iemand die op hem 
wacht bij een bepaalde halte. Ik wacht tot de 
chauffeur hier iets van zegt, maar die heeft 
blijkbaar geleerd om afzijdig te blijven. Intus-
sen is een andere passagier in  gesprek met 
een oude dame en ik hoor hem zeggen dat hij 
zanger is. En het duurt dus niet lang voordat 
hij voor haar gaat zingen. Enfin, de rit was 
spannender dan de film die ik die avond heb 
gezien 7 days in Entebbe. Ik verlaat de bus en 
de dakloze jongeman hangt nu helemaal met 
zijn hoofd op de grond. Slaap lekker!

 
Ik heb maar één missie in LA en dat is het 
graf bezoeken van Wendie-Jo Sperber, van 
wie ik in 2005 dramatisch afscheid nam nadat 
ik haar kankercentrum voor kinderen had 

HET GRAF VAN WENDIE-JO

bezocht. Een plek die ze had gecreëerd voor 
kinderen met kanker die daar prettige uren 
konden doorbrengen, met een keer per jaar 
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een grote show, waar o.a. Tom Hanks (Wen-
die’s tegenspeler uit de tv-serie Busum Bodies 
en de film Bachelor Party) aan meedeed. 
Vol trots liet ze me het centrum zien waar-
bij ze vertelde dat de patio betaald was door 
het echtpaar David Arquette en Courtney 
Cox. Ze runde het centrum met Nancy Allen 
(actrice uit de Brian de Palma-films). Ze was 
er slecht aan toe in 2005 en ik wist dat ik haar 
niet meer terug zou zien. Ze vertelde me dat 
ze nog in juli naar Parijs wou gaan om Tom 
Hanks te ontmoeten bij de opnamen van The 
Da Vinci Code (ze had al een datum, de 24e), 
maar gezien haar slechte conditie betwijfelde 
ik of ze die reis kon maken. Ze zou me bel-
len vanuit Parijs, misschien konden we elkaar 
daar nog zien. Het telefoontje kwam er nooit 
en opeens was er die aankondiging op IMDb 
dat ze op 29 november was gestorven, slechts 
47 jaren jong. Ze werd begraven op Mount 
Sinai in LA. De joodse begraafplaats waar 
veel joodse artiesten liggen: Phil Silvers; Lee 
J.Cobb; Don Rickles; Bobby Van; Norman 
Fell; Jesse White; Ross Martin. En regisseurs: 
Howard Zieff; Mark Robson; Irwin Allen; Ted 
Post.

Ik moet er absoluut naartoe en een vriendin, 
Laura, is zo aardig mij naar het graf te bren-
gen. Het kerkhof is zo groot dat lopen geen 
optie is. Met behulp van een kaart vind ik 
Wendie-Jo in de afdeling ‘Gardens of  Ramah’, 
sectie 3 A. En ze ligt er niet alleen. Haar vader, 
Burton, is inmiddels ook gestorven en er is nog 
plaats over, waarschijnlijk in de toekomst voor 
haar moeder. Ik doe mijn keppeltje op, blijf 
in gedachten bij haar graf en leg een steentje 
neer dat ik uit Nederland heb meegenomen. 

Laura geeft me nog een paar steentjes die 
bij de ingang lagen en uit Jeruzalem afkom-
stig zijn. Het achterlaten van een steentje is 
bij Joden een symbool dat het graf is bezocht. 
Ik moet vaak denken aan het moment dat we 
in New York waren en ze me vertelde dat ze 
gestopt was met de chemokuur. Onverstan-
dig. Mijn taak is volbracht. Ze zou dit jaar 
zestig zijn geworden. Rust zacht, Wendie…..
you were special!

 
Sam Fuller stierf in 1997, 85 jaar oud. Ik was 
op zijn laatste verjaardag op 12 augustus. Er 
kwamen bloemen binnen van Angie Dickin-
son. Jennifer Beals belde op. Hij kon niet meer 
coherent praten na een beroerte, maar werkte 
toch enthousiast met zijn  vrouw Christa aan 
zijn memoires: A Fuller Life. Op 30 oktober 
overleed hij in bed. Zijn vrouw Christa zei 
tegen mij: “Hij zag er uit als een engel met zijn 
witgrijze haren.” 

In de jaren daarop dat ik  Hollywood bezocht, 
ging ik altijd bij Christa en Samantha langs in 
hun huis in de heuvels van Hollywood. Ten 
tijde van de afwerking van Kill Bill in 2003 
woonde Samantha in het tuinhuis van Quen-
tin Tarantino  achter het Fuller-huis, verscho-
len achter een hoge muur. Dochtertje Samira 
werd voornamelijk verzorgd door grootmoe-
der Christa. Samantha had zich gestort op de 
fabricering van glazen juwelen en schotels. 
Niets wees er toen op dat ze belangstelling 
had om de voetsporen van Sam te treden. 
Maar nu in 2018 is dat anders. Ze heeft haar 
vaders  boek A Fuller Life in 2013 omgezet in 
een documentaire van tachtig minuten waabij 

DE FULLER FAMILY
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medewerkers en bewonderaars van Sams 
films,  acteurs, actrices en regisseurs in Sams 
stoel in zijn werkplaats, de ‘shag’, passages  
voorlezen van de films waar ze bij betrokken 
waren of affiniteit mee hebben. Mark Hamill 
over The Big Red One, Constance Towers over 
Shock Corridor,  Robert Carradine over The Big 

Red One. Wim Wenders over A river 
of tears,  Joe Dante over Sicily black 
and blue.  Het is een mooie collage 
van anekdotes en Samantha kon over 
veel oud filmmateriaal beschikken 
dat Sam in de loop der jaren zelf had 
opgenomen met zijn Bell & Howell. 
Toen ik voor het eerst in Hollywood 
was in 1975 was Samantha net gebo-
ren, ze is nu 43 jaar en de absolute 
reïncarnatie van haar vader. Ze praat 
en gesticuleert als hem en daagt je 
uit met scherpe opmerkingen. Toen 
ze lang geleden met haar ouders in 
Amsterdam was had ik te maken 
met een rebellerende jongedame 
van 18 die niet tegen al die verha-
len van haar vader kon. Ik heb haar 
toen apart genomen en gezegd:  “Ik 
zou maar goed opletten en luisteren, 
want er komt een dag  dat jij die ver-
halen moet vertellen.” En dat is uit-
gekomen, maar als ik haar herinner 
aan mijn gesprek zegt ze lachend: 
“Maar het was toch spannend dat 
ik me zo gedroeg, veel leuker dan 
dat ik  braaf en meegaand was ! “ 
Ze is met haar documentaire van 
het ene naar het andere filmfestival 
gereisd. Ze heeft een nieuw project 
in voorbereiding. “Het gaat over een 

Japanse vrouw die tijdens de oorlog geïnter-
neerd werd en die later is gaan schilderen. 
Ik heb  haar schilderijen en door ze te verko-
pen hoop ik geld voor mijn film  te krijgen.” 
Of ik de Shag wil zien? Altijd. Hij is nog vol-
ler met haar vaders spullen dan de vorige 
keer. Er liggen  ook de schilderijen van de 

LOS ANGELES, CA  SEPTEMBER 12, 2012: Samantha Fuller with her father’s M 1 rifle 
and a bullet pocked helmet he used in his picture The Steel Helmet as she looks 
through the ‘shack’, a cranny in her father’s house in the Hollywood Hills, where he 
worked on writing movies amid piles of World War II mementos, documents and 
books on SEPTEMBER 12, 2012. She is working on a documentary on her late dad 
called  A Fuller Life and trying to raise funds to finish it on ‘Kickstart’.
(Photo by Bob Chamberlin/Los Angeles Times via Getty Images)
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Japanse dame opgestapeld. Sam 
is niet verdwenen, hij leeft voort 
door zijn werk en Samantha.  
Buiten  lunchen we op de patio. 
Samira, Samantha’s zestienja-
rige dochter komt even gedag 
zeggen. De familie heeft bezoek 
van een Iraanse vrouw, Doki, 
die bloemenverkoopster is, 
maar niet in een gewone win-
kel. Ze verkoopt aan bekende 
sterren die haar goed betalen.  
Toen ik in 2005 langs kwam 
waren er twee buurjongens die 
naast de Fullers woonden, die 
zijn er niet meer, het huis wordt 
nu bewoond door actrice Min-
nie Driver en haar dochter. Sam 
is nog erg aanwezig in het huis; 
je denkt dat hij elk moment 
tevoorschijn komt en joviaal 
roept: “Hello, my boy! How are 
you.” Zijn energie is daar. Het is 
een genoeglijke middag. Later 
krijg ik een email van Christa of 
ik A Fuller Life ergens geplaatst 
kan krijgen voor vertoning. 
Omdat de film al vijf jaar oud 
is kan hij niet meer in de IDFA 
en Het Rotterdams Film Festival 
worden gedraaid, Ik raad haar 
aan om contact te zoek met Eye. 
Ik neem aan dat die wel interesse 
hebben en graag zouden zien dat 
Samantha dan aanwezig is.

Sam en Samantha Fuller  (Foto Thys Ockersen)



12 Film Fun  #55

Het aardige van Hollywood is dat er avon-
den georganiseerd worden met filmmakers 
en acteurs/actrices die komen praten over 
hun werk. In 2005 was dat Andy Garcia in 
het Getty Museum over zijn goede vriend 
Dustin Hoffman. Er werd (een nogal slechte) 
copy van Midnight Cowboy gedraaid. In 1992 
kondigde de LA Times aan dat de gerestau-
reerde 70 mm copy van El Cid in aanwezig-
heid van Charlton Heston in de Pacific Dome 
werd vertoond. Zoiets kan je natuurlijk niet 
missen, want zoals Heston tegen iemand uit 
het publiek zei: “Als je de film op video hebt 
bekeken dan heb je hem niet echt gezien.”

Bruce Dern komt naar en bioscoop in Santa 
Monica waar Smile  uit 1975 vertoond wordt 
en na de ‘Question & Answer’,  Drive he said 
(1971), het regiedebuut van zijn vriend Jack 
Nicholson. Ik heb Bruce Dern 44 jaar geleden 
geïnterviewd in de Pinewood Studios in Enge-
land toen hij werkte aan The Great Gatsby. 

Hij was toen al meer dan tien jaar filmac-
teur, maar het succes begon net te komen. 
Een beetje geholpen door Jack Nicholson die 
hem in 1972 een hoofdrol gaf in The King of 
Marvin Gardens. Dat jaar zat hij ook in de SF 
film Silent Running. Het ergerde Bruce dat hij 
alleen maar gevraagd werd voor enge rollen. 
“Get Brucie” was de kreet. Hij stond bekend 
als talentvol, maar ja, hij had die enge uitstra-
ling en daarmee word je niet zo gauw een lea-
ding man. Dus maar weer een creep in The 
Cowboys met John Wayne. ”Maar ik ben nu in 
ieder geval de man die de Duke doodschoot.” 
Belangrijker voor hem was de film die hij toen 
net had gemaakt, gebaseerd op een boek van 
Sjowall en Whaloo, The Laughing Policeman, 
naast Walter Matthau. Bruce had het gevoel 
dat hij de “big time” had gehaald. De weg lag 
open naar mooie films. Maar in 1981 ging 
het toch weer met hem mis toen hij rondba-
zuinde dat hij bij Tattoo echt gecopuleerd had 
in beeld met tegenspeelster Maud Adams. 

BRUCE DERN 

Bruce Dern in The Cowboys …enge uitstraling…  
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Die dat in alle toonaarden ontkende. Bruce 
heeft de gewoonte dat hij zijn mond niet kan 
houden. Hij heeft dan ook een autobiografie 
geschreven: Dingen die ik heb gezegd en beter 
niet kon zeggen. Hij was terug bij af. Hij viel 
terug in de enge, psychotische bijrollen tot hij 
in 2013 door Alexander Payne gekozen werd 
voor de hoofdrol in Nebraska wat hem (een 
tweede) Oscar-nominatie opleverde en een 
prijs in Cannes. In zijn nieuwste film Chappa-
quiddick (in Nederland: The Last Son) komt 
hij even voor—sterk gespeeld—als de spas-
tische vader Joe Kennedy, de vader van Ted 
Kennedy (Jason Clarke) die een ongeluk heeft 
waarbij een jonge vrouw omkomt.

 
Bruce, nu 81, wordt met luid applaus ontvan-
gen na afloop van Smile in een bioscoop in 
Santa Monica. Hij heeft met al die credits van 
58 jaren films duidelijk nu een cultstatus. De 
oude grijze man gaat voor het publiek in een 
stoel zitten met tegenover zich een criticus 
van de LA Times die de vragen gaat stellen. 
Allereerst komt Smile ter sprake.

Bruce Dern: “Smile was cute en dat soort 
films zie je tegenwoordig niet meer; het zijn 
nu digitale spektakelfilms, maar niet meer 
over mensen. Smile was een film over jonge 
meisjes die de Jonge Miss America wilden 
worden. Michael Ritchie maakte de film bijna 
als een documentaire. Paramount stak er wei-
nig geld in, ook niet voor de promotie en de 
film opende in Fresno en heeft tot op vandaag 
New York nog niet gehaald. Na drie maanden 
was hij weg. Maar het is nu wel een cultfilm. 
Michael Ritchie liet niet weten wie van de 

Van boven naar beneden: The incredible Two-Headed Transplant (1971), 
The King of Marvin Gardens met Jack Nicholson (1972), Tattoo met Maud 
Adams (1981), Nebraska (2013)

Q&A
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jonge meisjes de winnares zou worden. Dat 
verhoogde de spanning op de set en was dus 
echt. Het was zes weken achter elkaar beulen 
van vroeg tot laat om vijf dagen in de week 
aan die film te werken. Het budget was onder 
het miljoen.”

“In die jaren zeventig heb ik met goede regis-
seurs gewerkt: Alfred Hitchcock; Francis 
Coppola; Elia Kazan, Douglas Trumbull ( die 
de special effects van 2001, a Space Odyssee 
had gedaan) en recentelijk met Alexander 
Payne en Quentin Tarantino.”

“Ik maakte gekke dingen mee. Toen ik een rol 
had in Drive he said van Jack Nicholson nam 
deze een lange pauze bij een basketbalscène 
en begon zelf met de bal te spelen. Hij riep 
tegen mij: ‘Are you enjoying yourself? Okay, 
take this stick, now you can enjoy even more.’” 

“Bruce geeft toe dat hij gek is op trivia. Hij 
heeft wat over Hitchcock met wie hij Family 
Plot maakte: “Alfred Hitchcock was toen 
zo dik dat hij steeds bleef vastzitten in zijn 
regiestoel en als hij opstond bleef de stoel 
aan hem vastkleven. Karen Black  vroeg om 
een tweede take en Hitchcock deed het, maar 
ze zag dat hij de camera niet aanzette. Zijn 
laconieke antwoord was: ‘Take 1 was goed 
genoeg, my dear.’ Op een dag vroeg hij aan 
een assistent dat hij graag alle medewerkers 
wilde bedanken en hij ging alle 78 crewleden 
persoonlijk bedanken. Hij kende ze bij naam.”

“Toen ik That champion season maakte zat 
ik  met andere acteurs altijd naar de verhalen 
van Robert Mitchum te luisteren. Mitch ging 

Van boven naar beneden: Smile (1971), Drive He Said met William Tepper (1971), 
Family Plot (1976), Chappaquiddick (The Last Son) (2017)
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ooit met Kim Novak om,  maar die 
was ook ‘involved’ met Columbia-
baas Harry Cohn. Cohn had zo 
zijn eigen methode om Mitchum 
dwars te zitten. Robert Mitchum 
ging op een avond naar een party 
en hij gaf aan de ingang zijn jas af. 
Later op de avond kwam de politie 
en arresteerde hem, omdat er zes 
pakjes marihuana in zijn  jas zaten. 
Hij werd weggeleid naar de county 
jail.”

De LA Times criticus “Jullie kun-
nen Bruce als Joe Kennedy zien in 
Chappaquaddick en je zal nooit 
meer Joe Kennedy vergeten. Ook 
al heeft hij maar acht regels tekst.”

De ‘Dernsies’ komen ter sprake. 
Het zijn die kleine momenten dat 
Bruce Dern iets aan een rol toe-
voegt. Improvisaties waarbij je 
opvalt.

Bruce: “ Mijn eerste film was Wild 
River van Elia Kazan in 1960 en 
ik leerde van Kazan om als tiende 
soldaat van rechts op te vallen. Ik 
mocht van Tarantino een Dern-
sie doen bij  The Hateful Eight. De 
andere acteurs klaagden waarom 

wij  niet. Tarantino zei: ‘Omdat jul-
lie het  niet kunnen.`”

RECHTS: Twee setfoto’s. Met regisseur Michael Ritchie (Smile) 
en met Alfred Hitchcock  (Family Plot)

Voor 2018 staan nog tien nieuwe films met Bruce Dern 
op uitkomen. Negen zijn er al opgenomen. Hij hoeft niet 
bang te zijn op zijn oude dag zonder werk te zitten.
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Chappaquiddick is een eiland bij Edgartown  in Massachusetts waar nooit iemand van gehoord 
had totdat Edward ‘Ted’ Kennedy op 18 juli 1969 van een bruggetje reed en te water geraakte, 
waarbij de 28-jarige May Jo Kopechne verdronk. Zij was een van de medewerksters aan de 
campgane van Ted’s broer Robert die toen al overleden was als gevolg van een aanslag, net 
als John Kennedy.

Ted Kennedy,  ‘de laatste zoon’, liet pas tien uur na het ongeluk weten wat er was gebeurd. 
Hoewel hij verklaarde dat hij diverse keren gerobeerd had omlaag te zwemmen naar de auto 
om Mary Jo te redden,  maakte zijn gedrag een verdachte indruk. Einde van zijn carrière, 
zoals acteur Jason Clarke in de rol van Ted verwoordt als hij uit het water komt: “I’ll never be 
president.” Toch wordt alles in het werk gesteld om het kapotte imago van de senator op te 
poetsen. Dat levert een onthullende scène op met de vele raadgevers van Ted (dat waren ze 
ook van Bob en John), die van alles verzinnen om het ongeluk goed te praten. En zo zie je Ted 
al heel gauw met een nekkraag lopen om aan te tonen dat hij ‘zwaar’ gewond was geraakt en 
met geen mogelijkheid Mary Jo had kunnen redden.

Uiteraard kon deze film pas gemaakt worden na de 
dood van Ted Kennedy die op latere leeftijd als sena-
tor toch nog een respectabele carrière had, maar 
familie en bepaalde democraten zagen niet graag dat 
deze beerput weer werd opengetrokken. Ze pro-
beerden het maken van de film ongedaan te maken. 
De film geeft een goed beeld van wat er toen alle-
maal is gebeurd en Jason Clarke lijkt verrassend veel 
op Edward Kennedy. Maar één ding lijkt duidelijk: 
ambitie gaat voor compassie bij de Kennedy’s.  

De brug van
Chappaquiddick

Ted Kennedy legt voor de Amerikaanse televisie een
verklaring af over het ongeluk bij Chappaquiddick



Juli  2018 17

Hollywood 3 | Bruce Dern 12 | Jason Clarke 17 | Buurtbios 19 | Uilenspiegel 33 | IM 44

De  Q & A  met Jason Clarke vindt plaats in 
The Landmark Cinema op Pico ter hoogte van 
de The Golden Mall waar vroeger een kleine 
art-house bioscoop op de bovenste verdieping 
was. Die is verdwenen. De nieuw Landmark 
is een grote Multiplex met heel veel zalen. 
De opkomst voor de eerste voorstelling van 
Chappaquiddick is heel groot en ik kan alleen 
nog maar vooraan zitten, wat voor het bekij-
ken van de film niet prettig is, maar wel voor 
het gesprek met Jason Clarke na afloop. Ik 
heb Jason Clarke gezien in Zero Dark Thirty 
waarin hij een Arabier aan het water boar-
den was; in Dawn of the Planet of the Apes 
als tegenstander van de rebellerende apen en 
recentelijk in HhhH, The man with the iron 
heart  als de vileine Nazi officier Reinhard 
Heydrich. Allemaal onsympathieke rollen en 
vooral als hij een soort glazige blik te voor-
schijn tovert is hij sinister. En dat zie ik ook bij 
Ted Kennedy gebeuren. Maar de man die er 
jonger uitziet dan zijn bijna 49 jaar en die vlak 
voor me komt zitten  ziet er meer uit als James 
Dean, met spijkerbroek en een bril, dan als 
senator Kennedy. Bovendien is hij Australiër 
die 20 jaar terug in Hollywood ging werken. 
En van een accent is niets te merken. Iemand 
van de film vraagt het publiek of ze überhaupt 
weten wat Chappaquiddick betekent. Niet 
veel mensen zegt het iets.

Jason Clarke: “Om op Ted Kennedy te lijken 
moest ik meer haren hebben, andere tanden 
en er zwaarder uitzien. Bovendien was het een 
klus om dat accent van Massachusetts eigen 
te maken. Voordat ik aan de film begon ben 

JASON CLARKE

Van boven naar beneden: Opnamen voor Chappaquiddick met regisseur John 
Curron (twwe van rechts); Clarke met Kate Mara als Mary Jo, Clarke met nek-
kraag en als Ted Kennedy in televisietoespraak.
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ik natuurlijk die hele situatie van dat ongeluk 
gaan bestuderen. Ik ben ’s avonds naar Chap-
paquiddick  gegaan en bij die brug is er niets 
veranderd. Nog steeds geen relingen . Ik ben 
het water ingegaan om te voelen hoe het was 
om daar in te liggen en toen ik er uitkwam ben 
ik drijfnat die  kilometers gaan lopen naar de 
boerderij waar Ted Kennedy aanklopte. Daar 
deed ik ongeveer en uur over. Veel zwaarder 
was het moment dat ik een lange toespraak 
moest houden, maar die werd later ingekort.“

Hoe denkt hij over de  Kennedy’s? 
Jason Clarke : “Ik zie de Kennedy’s toch als 
een familie die het beste voor had met Ame-
rika.”

Jason Clarke vertelt verder  dat hij een dag 

voor het Chappaquiddick incident is geboren 
en dat hij als onbekend acteur in de Show-
time-serie Brotherhood het pad kruiste met 
Ted Kennedy bij een botenevenement.

“De film moest nooit een verheerlijking van 
Ted worden en bij sommige scènes worstel-
den we er echt mee,  hoe uitgekookt Ted was.
Maar ik respecteerde altijd wat mijn regisseur 
zei en ik speelde het zo realistisch mogelijk. 
Maar hoe ga je verder na wat er gebeurd is en 
hoe oordeel je? Het is schuld en boete. Het is 
Dostojevsky. Het scenario deed lang de ronde 
en veel acteurs durfden de rol niet te spelen. 
Ik wilde het echt doen. Het is een van die 
duistere zaken in de Democratische Partij en 
mensen zeiden ‘Ik geloof niet dat de Demo-
craten dit nu kunnen gebruiken. Nou, ik vind 
van wel.’”

 
Mijn volgende bestemming is Oregon. Om 
vijf uur in de ochtend haalt een taxi me op bij 
het hotel voor een vroege vlucht naar Ore-
gon. Mijn chauffeur is een Rus en hij heet 
Alexander. Blij te horen dat ik met een Russin 
getrouwd ben, heeft hij  veel verhalen te ver-
tellen. En al heel gauw begint hij op de Ameri-
kanen te kankeren. Dus vraag ik hem waarom 
hij dan in Amerika woont en daar heeft hij 
geen antwoord op. Zijn ex-vrouw en dochter-
tje wonen in Rusland,  maar hij ziet ze nooit. 
De man is een mysterie voor me, maar ik heb 
weinig zin om in dit vroege uur dat mysterie 
verder op te lossen. Op het vliegveld schud 
ik hem de hand met een dozvedanja! en dat 
geldt dan ook voor Hollywood. 

OP NAAR OREGON

—Thys Ockersen
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HET was een katholiek familiebedrijf, dat 
van de gebroeders Van Royen. Anton, 
Ben en Wim exploiteerden in de jaren 

vijftig in Amsterdam met honderdveertig 
man personeel onder de naam Holland Film 
de bioscopen Apollo, Bio, Capitol, Ceintuur, 
Edison, Hallen, Luxor, Plaza, Victoria en 
West-End. Vlak vóór de bezetting splitsten 
de Van Royens hun concern op in drie ketens: 
Royens Exploitatie Maatschappij (Rema), het 
Germaans klinkende Lichtspel West en Licht-
spel Centrum. Voor het boek De bioscoop in 
de oorlog bezocht ik in 1989 Ben van Royen, 

met zijn negentig jaar in prima conditie. De 
opening van de Witte Bioscoop (de latere Ci-
neac-Damrak) in 1911 van zijn vader Gerar-
dus kon hij zich nog goed herinneren. 
   Op Plaza in de Kalverstraat en Luxor aan 
de Nieuwendijk na, waar films in première 
gingen en er weken bleven lopen, waren het 
buurtbioscopen die de Van Royens hadden. 
Middelgrote navertoningstheaters met circa 
vierhonderd plaatsen. Qua inrichting werd 
het schouwburgschema aangehouden met 
een voorgordijn (‘voorhang’), een voor een 
filmvoorstelling overbodig voetlicht en de 
rangen parterre, parket, stalles, loge, balkon 
en frontbalkon. Het streven van de broers was 
in elke wijk in de hoofdstad een bioscoop te 
hebben om daarmee een stabiele klantenkring 
op te bouwen. Geprolongeerd werd er nauwe-
lijks, elke week stond een nieuwe titel op het 
programma. Die films werden van Edison aan 
de Elandsgracht doorgestuurd naar Bio aan de 
Middenweg en van Victoria aan de Sloterkade 
naar Capitol aan de Rozengracht. 
   Eind jaren vijftig begin jaren zestig waren 
Amsterdammers nog niet zo uithuizig en 
minder mobiel dan tegenwoordig. Kon in de 
eigen vertrouwde buurt tegen een redelijke 
prijs een film worden bekeken dan deed men 
dat liever dan naar de binnenstad gaan. Ben 
van Royen: ‘De portiers en kassières noemden 
de meeste klanten bij naam. Ze kwamen elke 
week op een vaste dag in hun gewone kloffie 
en wilden op dezelfde plaats zitten. Daar werd 
rekening mee gehouden.’ 

 Amsterdamse Exploitant Ben van Royen:
‘Kassières noemden de klanten bij naam.’  buurtbioscopen

Bio aan de Middenweg

De bioscoopketen van
de familie Van Royen

door
Thomas Leeflang
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   Op zaterdag en zondag draaiden de Holland 
Film-bioscopen twee matinees en twee avond-
voorstellingen, op weekdagen één matinee en 
‘s avonds twee voorstellingen. Die zagen er 
verzorgd uit, dat wil zeggen dat het program-
ma correct werd geprojecteerd en bestond uit 
‘tweede weeks’ Nederlands- en wereldnieuws, 
een teken- en een muziek- of sportfilm en de 
trailer van de film van volgende week (‘Bin-
nenkort in dit theater’). Waarna, vooraf-
gaande aan de hoofdfilm, de reclameplaatjes 
werden vertoond van de middenstand uit de 
omgeving. Een welkome bron van inkomsten 
voor de Van Royens. 
 Recente populaire grammofoonplaten zorg-
den voor de muzikale omlijsting en die kregen 
de bioscopen in ruil voor de mededeling op 
het doek: ‘De plaat die u hoort is verkrijgbaar 
bij Concerto! Ook voor langspeelnaalden!’ 

In al de bioscopen van de Van Royens was het 
aanbod gelijk. Films in uiteenlopende genres, 
van thrillers tot musicals, van drama’s tot kome-
dies, van westerns tot jungle-avonturen. En tij-
dens de donderdag-cyclus ‘iets Frans’ als Licht in 

de nacht met Jean Gabin afgewisseld met ‘het fel 
realistische Zweedse meesterwerk’ Eva of ‘het 
onvergetelijke Oostenrijkse muzikale festijn’ De 
fidele boer. Allemaal vooraf bekeken en goedge-
keurd door de Katholieke Filmcentrale. 
   Holland Film was een goede klant van de 
Amerikaanse ‘majors’, waarvan de vertegen-
woordigers in Nederland waren onderge-
bracht in majestueuze panden: Metro-Gold-
wyn-Mayer aan de Weteringschans 28, 20th 
Century-Fox en RKO Radio Pictures (samen 
aan de Keizersgracht 698), Universal Interna-
tional (Rokin 69), Columbia Pictures (Achter 
Oosteinde 9), Warner Bros. (Keizersgracht 
778) en Paramount Pictures (Sarphatistraat 
48). Ook met de grootste Nederlandse on-
afhankelijke filmimporteur Nova/Neder-
land Film (Hobbemastraat 20) onderhielden 
de Van Royens elke maandagochtend op de 
Filmbeurs in Krasnapolski zakelijke contac-
ten. Net als met de stukken kleinere ‘indepen-
dents’ als Lumina Film (Nes 23), Victoria Film 
(Aollolaan123), Meteor Film (Keizersgracht 
794), Express Film (Heemraadschapslaan 11, 
Amstelveen) en Actueel Film (Hemonylaan 

Filmbeurs in Krasnapolsky, waar wekelijks 
bioscoopexploitanten en filmverhuurders 
zaken deden..
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21), om er een paar te noemen. 
   Films van het Dordtse Centra Film (Nieu-
we Haven 33), importeur van Amerikaanse 
B-films van Republic Pictures, kwamen ook 
regelmatig in de theaters van Holland Film 
terecht. In Luxor, Capitol en Plaza, de premi-
èretheaters van het concern, verscheen het 
Republic-logo regelmatig op het doek. Een 
Republic-film als The Quiet Man met John 
Wayne deed het in 1952 na wekenlange pro-
longatie in Tuschinski nog tot ver in 1953 ‘in 
reprise’ prima in de Van Royen-theaters. 
   Uit het Republic-repertoire dat Centra Film 
het vaderlandse bioscoopwezen aanbod, 
kwam het grootste gedeelte terecht in onaf-
hankelijke kleine theaters. Republic-toppro-
ducties als Sands of Iwo Jima en eerder ge-
noemde The Quiet Man gingen in première in 
de grotere bioscopen van het Tuschinski-con-
cern. Ben van Royen: “Centra in Dordt… Dick 
van Leen, een aardige kerel, heel aimabel, net 
als zijn tweede man Ad van Leeuwen. Van 
Leen stond liever met z’n films in Tuschinski 
of gelijktijdig in Royal en Corso. Wij konden 
simultaan in Plaza en Luxor in première gaan. 

Hij gaf de voorkeur aan Tuschinski of Royal 
en Corso voor zijn grote films. Republic-wes-
terns gingen uit in Passage aan de Nieuwen-
dijk, dat helemaal draaide op westerns van 
Van Leen. Centra had begin jaren zestig méér 
dan alleen Republic-spul: Charlie’s Tante met 
Heinz Rühmann meen ik. En De Pastoor van 
Kirchfeld, die deed het goed bij ons.” 

Bij ons. Dat wilde bijvoorbeeld zeggen in het 
Hallen Theater. Op 26 oktober 1936 opende 
die bioscoop aan de Jan van Galenstraat vlak-
bij de Centrale Markthallen met The Littlest 
Rebel met Shirley Temple. Architect Dick 
Greiner zette met een transparante glasgevel 
en een capaciteit van ruim zeshonderd plaat-
sen in Amsterdam-West een prachtig theater 
neer. Vier dagen na de achtendertigste ver-
jaardag, op 30 oktober 1974, hield Hallen na 
de aftiteling van The Getaway met Steve Mc-
Queen op te bestaan. Er kwam, zo tekenden 
we vijftien jaar later op uit de mond van Ben 
van Royen, geen mens meer. Voortaan kon-
den in de bioscoop spullen worden gekocht 
waarmee de bezoekers van weleer hun Am-

Hallen, ‘het theater van West’ aan de Jan van 
Galenstraat, werd in 1974 Kwantumhallen.
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Edison op de Elandsgracht. Boven: Edison zoals de architect het bedoelde en (rechts) zoals de bioscoop er in 1953 uitzag. De fims is Outpost in Malay met Clau-
dette Colbert en Jack Hawkins. Onder: Edison won in de jaren ‘60 ook niet de schoonheidsprijs, was tussendoor ook nog een garage en is nu (rechts)  onherken-
baar als 3-sterren-hotel, ‘located in one of the most famous neighbourhoods of Amsterdam, the neighbourhood of Jordaan.Surrounded by a bohemian and picturesque atmosphere…’ 
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sterdamse bovenwoning konden opknappen: 
verf, behang, tapijttegels, douchekoppen en 
zelf in elkaar te zetten keukenkastjes, alles te-
gen Kwantumhallenprijzen. 
   Minder ‘open’ was de gevel van het vijfhon-
derd plaatsen tellende Edison aan de Elands-
gracht. Voor Jordaners lang het belangrijkste 
theater. De bioscoop lag middenin hun buurt, 
er waren niet alleen films te zien, ook operet-
tes, toneelstukken en revues. Een halve eeuw, 
van eind 1912 tot begin 1962, wist Edison zich 
staande te houden. Nadat Lichtspel West/
Holland Film in 1939 eigenaar was geworden, 
de gevel glad liet strijken en voorzag van een 
luifel, is het nog vijftien jaar een prettig naver-
toningstheater gebleven met drie à vier voor-
stellingen per dag. 
   De nadelige invloed van televisie en de ont-
volking van de Jordaan maakten het voor Edi-
son steeds moeilijker. Het Nieuw Weekblad 
voor de Cinematografie van 16 maart 1962 ci-
teerde Het Vrije Volk dat melding had gemaakt 
van het feit dat buurtbioscoopbezoek in het 
algemeen sterk terugliep. ‘Een aantal theaters 
wordt met sluiting bedreigd,’ aldus de krant. 
‘Het eerste slachtoffer is gevallen: Edison aan 
de Elandsgracht heeft opgehouden te bestaan. 
De nv. Holland Film, die Edison exploiteerde, 
bezit in Amsterdam een groot aantal theaters. 
De directie ervaart de overheidslasten—vier 
percent omzetbelasting, vijfentwintig per-
cent vermakelijkheidsbelasting—als bijzon-
der drukkend. Er zullen, net als Edison, zeker 
meer buurtbioscopen gaan verdwijnen. Een 
paar staan er al op de nominatie.’ 
   De laatste film die Edison vertoonde was 
Exodus van Otto Preminger. ‘In CinemaScope 
en Technicolor’ vermeldde de gevelreclame er 

nog bij. Een halfjaar later kon men met zijn 
tweedehands Opeltje Edison binnenrijden 
voor het verversen van olie of een nieuwe 
knalpot. Garage Kooperberg klaarde de klus 
snel en tegen een laag uurtarief. Nu biedt 
Edison al decennia onderdak aan de gelijkna-
mige tapijthal, een uitstekend lopende zaak 
waar jonge tweeverdieners vloerbedekking en 
wandbekleding voor hun gerenoveerde Jor-
daan-appartementjes bestellen. 
   Edison leek in alles sterk op Bio aan de Mid-
denweg, op nummer 20 (zie pagina 19). Eind 
1936 was het een nette bioscoop in een mid-
denstandwijk in Amsterdam-Oost; Water-
graafsmeerders kenden het al jaren als Ooster 
Theater. Vanaf begin 1939 exploiteerden de 
Van Royens het in Bio omgedoopte theater 
en ze hielden dat vol tot de eerste week van 
januari 1975. 
   Decennia na de Tweede Wereldoorlog leek 
er voor Bio geen vuiltje aan de lucht. Wat de 
Van Royens al hadden voorzien, klopte. Met 
een buurtbioscoop, met elke week een nieuw 
programma, kon een vaste klantenkring wor-
den opgebouwd. Het Bio-publiek wist dat de 
films die ‘in de stad’ in première waren gegaan 
altijd Bio zouden bereiken. Ze zaten er graag, 

De zaal van Edison in de jaren ‘10
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de portier werd met de voornaam aangespro-
ken. ‘Hé Harry, hoe is-ie?!’
   Een begroeting en een vraag naar een oor-
deel van de vakman over de film in één. 
   Net als met de andere Amsterdamse biosco-
pen van het Holland Film-concern ging het 
eind jaren zestig met Bio bergafwaarts. De 
verloedering sloeg toe, de gezellige sfeer was 
er uit. Nachtvoorstellingen, kindermatinees, 
een donderdag cyclus en ‘live’ popconcerten, 
het deed het publiek niets, het bleef weg. Ook 
het personeel, dat er soms al meer dan vijfen-
twintig jaar werkte, vertrok. Ongeïnteresseer-
de parttimers kwamen er voor in de plaats. 
Dat had een niet meer vlekkeloos verlopende 
projectie tot gevolg en wangedrag van opge-
schoten jongelui waar niet tegen werd opge-
treden. 
   Bio is al tientallen jaren verleden tijd. Eerst 
vond MS damesmode er onderdak, maar 
sinds 2016 kunnen we er chillen in ‘het eer-
ste binnenpark van Europa’. Tijdelijk, want er 
zijn plannen voor een restaurant. Maar alsnog 
gaan we zittend in een zitzak op het gras (!) 
een film zien in dit PopinnPark en genieten 
van het thema ‘natuur en de stad’. Het kost 
wat je er voor over hebt: ‘Pay as you Feel!’ 

Als dominostenen tuimelden de Amsterdam-
se buurtbioscopen om, de gehele bedrijfstaak 
maakte een zieke indruk en een medicijn was 
er nog niet voor uitgevonden. Na ruim een 
halve eeuw sloot in 1964 ook Apollo aan de 
Haarlemmerdijk 82. Al in 1911 was het een 
variété- en bioscooptheater. In 1939 werd 
Apollo eigendom van Holland Film die het 
veranderde in een degelijke bioscoop met ze-
venhonderd plaatsen. Apollo kon met gemak 

concurreren met het aan de overkant op 31 
gelegen Rex van E. Chermoek en Cinema Hol-
landia op 161, het tegenwoordige The Movies, 
dat toen werd uitgebaat door D.J. van Leen 
van het filmverhuurkantoor Centra Film. 
   In de jaren vijftig belegde Chermoek in 
Rex ‘culturele zondagochtendvoorstellingen’ 
met operafilms, waar het Jordaan-publiek de 
aria’s maar wat graag mee galmde. Opera-
films deden het in Amsterdamse bioscopen 
goed maar in en om de Jordaan waren het 
succesnummers. Ze leverden in Rex, nadat ze 
al jaren waren uitgerouleerd, nog prima be-
drijfsresultaten op. Temeer omdat Chermoek 
in plaats van de gebruikelijke 35% slechts 20% 
van de recettes behoefde af te dragen aan de 
distributeurs. 
   Voor de goede orde: begin augustus 1989 
hield het aanvankelijk nog winstgevende Rex 
er voorgoed mee op. Opera- noch pornofilms, 
Bijbelse cinemaSope-producties, hilarische 

Dagblad De Waarheid van 15-1-19 75
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kindermatinees (vijftien Bugs Bunny-cartoons ach-
terelkaar geplakt), nachtvoorstellingen, allemaal ver-
geefse moeite. De Haarlemmerdijk telde maar liefst 
vijf videotheken die tot ’s avonds tien uur open waren. 

   Ruim vier decennia hield het door architect Anton 
Hamaker strak vormgegeven Victoria Theater aan 
de Sloterkade 162 het uit. In november 1934 werd 
de bioscoop geopend, in augustus 1976 ging Victo-
ria dicht. Het was de modernste en mooiste bioscoop 
van de Van Royens, plaats biedend aan zeshonderd 
bezoekers, verdeeld over balkon en zaal. Ook tech-
nisch stond Victoria aan de top. De bioscoop startte 
met twee zwarte hoogglanzende Ernemann-projec-
toren en een Klangfilm-geluidsinstallatie. In de jaren 
vijftig kwamen er twee okergele Britse Gaumont-Ka-
lee-projectoren in de filmcabine te staan, aangesloten 
op Duosonic-versterkers. 

Concurrerende bioscopen aan de Haarlemmerstraat/dijk. Linksboven: Apollo (1911-1964) 
lag niet ver van Hollandia (rechtboven) aan de overkant van de dijk. Linksonder de Rex, aan 
de Haarlemmerstraat, sloot in l989. Hollandia heet nu The Movies en draait nog steeds, al 
verschenen er onlangs berichten in de pers dat de bioscoop, die nu meerdere panden be-
slaat,  aan het verzakken is. Het is de oudste nog werkende bioscoop van Amsterdam. 
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Geen bioscoop in de hoofdstad had een 
mooier filmbeeld en beter klinkend geluid 
dan Victoria. Lang stond de eens zo prach-
tige bioscoop te verpauperen, ruiten werden 
ingegooid, krakers trokken er in en uit. Pas in 
1988 werd het pand gesloopt en kwamen er 
appartementen voor in de plaats. Niets herin-
nert nog aan Victoria, een bioscoop met in-
ternationale allure die zich op het laatst moest 
toeleggen op het vertonen van Tiroler-sex. 
   Mevrouw Bernadina (‘Dinie’) van Roy-
en-Fontaine, weduwe van Wim van Royen, 

schoondochter van Gerardus van Royen, ver-
telde Annemieke Hendriks (Skrien, #5, 2003): 
‘Victoria zijn we kwijt geraakt door de oor-
log. De Duitsers hebben het in beslag geno-
men omdat we een joodse directeur hadden 
en omdat Barnstijn er met geld in zat. Ook 
een joodse man. Het interesseerde de Duit-
sers niet dat wij er ook in zaten. Na de oorlog 
wilden we Victoria terug hebben. Toen zei de 
gemeente: “Nee, jullie hebben geheuld met de 
Duitsers.” Victoria had de hele oorlog door-
gedraaid voor de Duitse troepen. Maar daar 

Hierboven een ansichtkaart van het Victoria Theater op de sloterkade. Het jrantenknipsel is uit De Waarheid van 23 mei 1947. Rechts: Wes-End liep je gemak-
kelijk voorbij. De leuze ‘Stop met lijden’ op de luifel is bedacht door een religieuze sekte die er onderdak kreeg na de sluiting van de bioscoop  in 197
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konden wij niets aan doen.’ 
   Hoe dan ook: eind jaren veertig was Victoria 
weer ingelijfd in het bioscoopconcern van de 
Van Royens. 

West-End aan het begin van de Jan Evertsen-
straat was van 1945 tot 1961 onderdeel vant 
het Holland Filmconcern. In december 1933 
draaide er de eerste film: Liebe muß verstan-
den sein, in april 1970 stond Bullitt als laatste 
film op het programma. De klapstoelen wer-
den er uitgehaald en West-End was ineens 

Meubelhuis Henk & Bep. Vóór en na de Van 
Royens exploiteerden diverse zakenlui het be-
scheiden navertoningstheater met de smalle 
ingang, die met de aanpalende snackbar Mar-
ja onopvallend was opgenomen in de doorlo-
pende Amsterdamse School-gevels van archi-
tect Johan Melchior van der Mey. De zaal zelf, 
met krap vierhonderd plaatsen, lag achter een 
blok benedenhuizen en winkelpanden. 
   Wie nooit in West-End was geweest, liep 
er in de sociale-woningbouwbuurt gemakke-
lijk aan voorbij. Z. Gulden en M. Geldmaker, 

De betonnen Art Deco-gevel van het Ceintuur Theater—een ontwerp van architect Willem Noordlander—is door de firm Rappange gerestaureerd en ziet er 
weer tip-top uit. De biocoop opende in 1921 en sloot in 1976. Jarenlang was er het keukencentrum Houtsma gevestigd. Nu, na de renovatie, is het een koffiebar.
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architecten die echt die weinig socialistisch 
klinkende achternamen hadden, zullen niet 
veel tijd hebben besteed aan de eenvoudige 
façade met kleine luifel en een vierkant re-
clamebordje. Dat Gulden & Geldmaker er 
wel wat van konden bewees het duo twintig 
jaar eerder met het pompeuze Rozen Theater, 
waarover verderop meer. 
   K. Schippers (Het witte schoolbord): ‘In mijn 
eerste bioscoopfilm, die ik samen met mijn 
moeder in de West-End zag, speelden drie ko-
mieken. Ik zie ze nog voor me, bovenop een 
rijdende trein, verwikkeld in een achtervol-
ging, met in hun ogen de rotsvaste zekerheid 
dat zij nooit aan het kortste eind zouden trek-
ken.’ Dat onbevreesde trio trok dan niet aan 
het kortse eind, West-End wel. 

Een geheel andere bioscoop van de Van Roy-
ens was het in 1925 van exploitant J.J. Otter 
overgenomen Ceintuur Theater aan de Cein-
tuurbaan 282-284 (zie vorige pagina voor 
afbeelding). Dat kreeg van architect Willem 
Noorlander een lichtgrijze betonnen Art De-
co-gevel en van decorateur Jelsma een zaal 
en balkon met Art Nouveau wandverlichting. 
Vijfenvijftig jaar, van 1921 tot 1976, was Cein-
tuur een populaire buurtbioscoop met da-
gelijks meerdere voorstellingen. Slechts een 
kleine week, in juli 1949, kon het publiek er 
niet terecht, het interieur van Ceintuur werd 
gerestaureerd, van de gevel bleef men terecht 
af. 
   Ook de hoogtijdagen van Ceintuur lagen in 
de jaren vijftig. Daarna viel de bioscoop ten 
prooi aan het onafwendbare aftakelingspro-
ces met kindermatinees, donderdag-cyclus en 
nachtvoorstellingen. De enige concurrent van 

Ceintuur, het eveneens in 1921 op nummer 
338 aan de Ceintuurbaan geopende Rialto, 
bestaat nog steeds. Niet als commercieel ge-
exploiteerde bioscoop maar als gesubsidieerd 
Filmhuis. Een status die Ceintuur met wat 
goede wil ook had kunnen hebben. Tot 2012 
was het Ceintuur Theater met een verlaagd 
plafond een keukencentrum. De gevel is nu 
gerestaureerd en het verlaagd plafond is ver-
dwenen. Sinds 2014 is er de brasserie ‘Coffee 
& Coconuts’ gevestigd..  

Tussen Edison aan de Elandsgracht en Nova 
aan de Prinsengracht lag aan de (gedempte) 
Rozengracht het Rozen Theater. In maart 
1913 geopend als cinema- en variététheater 
onder leiding van Charles Braakensiek, heette 
het van 1926 tot begin 1948 Asta. Om daarna, 
na een grondige renovatie, door Holland Film 
te worden geëxploiteerd als Capitol-bioscoop. 
Een theater met achthonderdvijftig plaatsen 
en een door Peter Rentinck bespeeld electro-
nisch Standaard-orgel. In januari 1966 ging, 
na ruim zestig jaar, de bioscoopdeur defini-
tief dicht. Inmiddels heet Capitol weer Rozen 
Theater en is het een plaats voor podiumkun-
sten in de breedste zin van het woord. 
   In de zes decennia van het bestaan is het 
theater door meer dan twintig instellingen en 
personen geëxploiteerd geweest. Veel Am-
sterdamse variété- en revue artiesten stonden 
er op de planken. Willy Alberti debuteerde er 
als vocaal wonderkind en trad er dikwijls op 
voor volle zalen met liedjes als ‘Droomland’ 
en ‘Mijn sprookjesboek’. 
   Als bioscoop viel Capitol achttien jaar lang 
eigenlijk nauwelijks op. De ruime zaal had een 
middenpad en was, in tegenstelling tot de bui-
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tenkant van het gebouw, schraal gedecoreerd. 
De gevel, met boven de drie bogen van de 
toegangsdeuren de uitgebeitelde tekst Rozen 
Theater, leek—en lijkt nog steeds—op een laat 
negentiende eeuw gebouw uit de Weimar Re-
publiek. De architecten Gulden & Geldmaker 
spraken liever over ‘een traditionele symme-
trische gevel met bouwsculptuur in de onder-
pui’. Architectuurstudenten van nu ontdekten 
dat de voorgevel kenmerken draagt die ver-
wijzen naar het werk van Berlage en invloe-
den heeft van de Art Deco. 
   Twee lage torens flankeren een gebogen 
middengedeelte met een bolrond dak. Dat 

middengedeelte bestaat uit hoge glas-in-lood-
ramen met veelkleurige gestilleerde bloem-
motieven. Boven de onderpui zat in de Capi-
tol-tijd een flinke bontgekleurde reclameplaat 
van Jan Luhlf. Rechts in de ondiepe hal was de 
kassa waar altijd een kleine corpulente portier 
in een vaalbruin uniform in de buurt stond. 
Verantwoordelijk voor de herinrichting van 
het interieur was in 1948 eerdergenoemde 
architect Dick Greiner, die ook de achter het 
doek (‘de linnen beeldwand’) geplaatste film-
cabine achter het publiek plaatste. In Capitol 
voortaan geen doorzicht- maar opzichtpro-
jectie. 

Het Rozen Theater zoals het er nog steeds bijstaat op de Rozengracht. Onder: het interieur is wel veranderd. Als bioscoop heette het Rozentheater na WO2 
eerst Asta en daarna, tot begin jaren ‘70, Capitol. Affiche: De programmering was vaak dezelfde als die van Luxor. De film dateert uit 1947. Dit jaar viert Boom 
Chicago zijn vijentwintiste verjaardag in het Rozentheater, zoals de spelling nu is.
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   Zo vitaal als het Rozen/Asta Theater met 
film en ‘levend’ amusement geweest moet 
zijn, zo mat deed Capitol als bioscoop aan. 
Aan de programmering lag het niet, die liep 
regelmatig simultaan met die van Luxor aan 
de Nieuwendijk, een Van Royen-bioscoop 
die zeshonderd man publiek kon herbergen 
en een gevelbreedte had van vijftien meter. 
In de de jaren vijftig en zestig begon Luxor ‘s 
morgens al om halftwaalf met doorlopende 
voorstellingen. Westerns, softporno, Jungle 
Jim-series, kungfu spektakels, vehikels met 
het sadistische Stooges-trio en andersoortige 
knokfilms. Toch werden in mei 1975 de pro-
jectoren voor het laatst uitgezet en moest ook 
Luxor na zes decennia wegens te lage bedrijfs-

resultaten sluiten. 

Inderdaad, de lijst wordt langer en eentoni-
ger, om niet te zeggen saai. Tussen openings- 
en sluitingsdatum moet zich in bioscopen 
een dynamisch filmleven hebben afgespeeld. 
Maar dat blijkt, zoals de met verbeeldings-
kracht gezegende lezer heeft gemerkt, bij na-
dere bestudering tegen te vallen. 
   Op gevaar af dat het ‘opsommerige’ hier 
de overhand krijgt gaan we verder met Plaza 
aan de Kalverstraat, vlakbij de Munt-toren. 
Die bioscoop was het pronkstuk van Holland 
Film. Het opende in april 1912 als Cinéma de 
la Monnaie naar een ontwerp van J.F. Staal en 
kreeg in 1914 van Jean Desmet, directeur van 

Het Luxor theater op de Nieuwendijk in de goede en de slechte jaren. Links omstreeks 1925, nadat het heater een podium had gekregen om ook variéténum-
mers te kunnen vertonen.  Rechts vermoedelijk late jaren ‘50 (de film Safari dateert uit 1956). Luxor werd gesloopt  in 1975, nadat het nog korte tijd als soft 
porno-bioscoop had gefunctioneerd onder de naam Blue Movie.
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het aanpalende Cinema Palace (het latere Roxy), de naam Ci-
nema De Munt. In de jaren twintig was Cinema De Munt in 
Amsterdam het theater waar kluchten van het Deense duo 
Watt & Half-Watt in première gingen en er maanden bleven 
draaien. Sinds 1927 was de bioscoop al van de Van Royens. In 
augustus 1949 ging De Munt een paar weken dicht om einde-
lijk te worden opgeknapt. 
   Er kwam een cinema orgel in, de gevel werd verbreed en 
uitgerust met glasdeuren zodat het langs wandelende publiek 
in de helder verlichte hal kon kijken. En er kwam, naar Ame-
rikaans voorbeeld, een luifel met schuifletters op een lichtbak 
waarop de filmtitel en de namen van de sterren werden ge-
zet. Een ononderbroken gekleurde neonbuis accentueerde de 
contouren van het puntdak. Boven de entrée stond in gigan-
tische neonkapitalen de nieuwe naam van Cinema De Munt: 
PLAZA. Komend vanaf het Muntplein kon Plaza niet over 
het hoofd worden gezien. Het leek een gigantische bioscoop 
maar er konden slechts krap vierhonderd bezoekers in. 
   Half april 1972 gaf ook Plaza het op. Of liever, een brand 

Plaza heette oorspronkelijk Theatre de la Monnaie of Cinema Monnaie en Cinema De Munt. De locatie was aan het begin van de Kalverstraat bij het Muntplein, 
naast de Roxy. Plaza ging op 16 april 1975 in vlammen op. De Leeuwarder Courant besteedde er de volgende dag veel aandacht aan (onder).
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maakte een eind aan de bioscoop die de Van 
Royens een paar jaar eerder hadden overge-
daan aan City Film in Den Haag. Na een lu-
cratieve periode in de jaren vijftig en zestig 
waarin er premières plaatsvonden, was Plaza 
onder de nieuwe directie een reprisebioscoop 
geworden. Weliswaar werd er na de brand 
een begin gemaakt met de renovatie maar de 
werkzaamheden kwamen al snel stil te liggen. 
In de herfst van 1972 slingerde de sloopkogel 
tegen de gevel. 

   De dagbladen ruimden weinig of geen ruim-
te in voor de definitieve sluiting van Plaza. Er 
waren al zoveel Amsterdamse bioscopen ge-
sloten, er werd geen traan om gelaten. Ook 
Het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 
publiceerde er geen aandachttrekkend bericht 
over. Hoofdredacteur Pier Westerbaan bracht 
liever optimistische berichten over feestelijke 
openingen van ‘nieuwe exploitaties’ dan ach 
en wee-stukken over bioscopen die ermee 
stopten. Op de plek waar eens Plaza was, staan 
nu winkels, onder andere  Xenos en Esprit. 

Resumerend: de teloorgang van de Amster-
damse bioscopen van de familie Van Royen 
vond plaats in de jaren zestig en zeventig. 
Televisie, de videotheek, een veranderende 
vrijetijdsbesteding, hoge vermakelijkheidsbe-
lasting en elektriciteitsrekeningen, zonover-
goten zomers, van alles is er bij gehaald om 
het wegkwijnen van de buurtbios te verklaren. 
Echt zeker weet niemand het. 
   De bioscopen van de familie Van Royen, die 
zo lang het straatbeeld in de hoofdstad bepaal-
den—het concern had ook de twee bioscopen 
in Zaandam, Apollo en Flora, verworven van 
de actrice Tilly Bouwmeester in ruil voor de 
Kleine Komedie—de Van Royen-bioscopen 
bestaan niet meer. De zelfherstellende kracht, 
die het concern er een halve eeuw steeds weer 
bovenop hielp, was weg. Bernadina, de we-
duwe van Wim van Royen zei in het bovenge-
noemde nummer van Skrien: “Ik was eigenlijk 
wel blij dat we van het bedrijf af waren. De za-
ken gingen slecht, niemand zag er nog iets in.’”  

—Thomas Leeflang

Bioscoopladder van navertoningstheaters uit de Volkskrant van 29 april 1964. 
In dat jaar was het gevecht tegen de televisie nog in volle gang met campag-
nes als ‘Samen naar de film, ja gezellig’ en rozen bij de  biosccopkaartjes.
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IVENS (1898-1989) maak-
te in de jaren ’20 mooie, 
ritmische films, zoals De 

brug, Regen en Zuiderzee,  maar ontwikkelde 
zich vervolgens tot de Leni Riefenstahl van 
het bruutste stalinisme. Dat mocht je natuur-
lijk niet zeggen. Zijn oprechte engagement in 
films als Borinage en Spanish Earth nam de 
vorm aan van ‘documentaires’ voor alle foute 
communistische dictators, zoals Stalin, Mao, 
Ho Chi Minh en niet te vergeten Soekarno (In-
donesia calling), nota bene tijdens de Politio-
nele Acties, toen de machteloze Nederlandse 
regering probeerde 300.000 door de Japanners 
vernederde Indische Nederlanders in de archi-

pel het leven te redden.De de-
kolonisatie ging Ivens niet snel  
genoeg. Hij werkte zogenaamd 

aan een opdrachtfilm voor de Nederlandse 
regering, maar volgde stiekem een heel ander 
script. Het behoud van zijn paspoort hing aan 
een zijden draadje. Veel later, in 1985, heeft de 
eerste regering Lubbers zich bij hem veront-
schuldigd. Tijdens de oorlog werkte Ivens in de 
Verenigde Staten, waar men hem te pro-Japans 
vond. Daarna verbleef hij in de DDR van Wal-
ter Ullbricht, die vanaf 1961 de Berlijnse Muur 
bouwde. Dit land was net als Stalins Sovjet Unie, 
Mao’s China, Ho Chi Minhs Noord Vietnam 
en Soekarno’s eenheidsstaat een wondermooi 

JORIS IVENS EN TIJL UILENSPIEGEL

Tijl Uilenspiegel met Willem van Oranke (Gérard Philipe en Wilhelm Koch-Hooge) 

door
Peter Cuijpers
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voorbeeld van het reëel bestaande socialisme.
Welnu, deze Joris Ivens verscheen in 1956 
opeens als coregisseur op de titelrol van Les 
aventures de Till l’Espiègle, samen met Gé-
rard Philipe, destijds een populaire acteur, zie 
Fanfan-la-Tulipe (1952) en Les liaisons dan-
gereuses (1959). Zo stond het althans gestem-
peld op de zeven zwart-wit persfoto’s van de 
‘Production Ariane’, die ik heel lang geleden 
heb gekregen van Nico Crama. De credits in 
de film zelf geven iets meer helderheid over 
deze filmproductie, maar eerst wil ik uitleg-
gen over welke Uilenspiegel we het hebben.

Het Duitse volksboek uit 1515 is een schel-
menroman over een rondreizende nar die 
fratsen uithaalt ten koste van de burgerij, de 
adel en de geestelijkheid. De eerste vertaling 
in het Nederlands verscheen rond 1530 in 
Antwerpen, dat toen de drukkershoofdstad 
van de Nederlanden was, en werd daar en 
elders dikwijls heruitgegeven. Net als in de 

Duitse en Franse uitgaven wisselt het aantal 
anekdoten. In de oudste Duitse druk, die 96 
hoofdstukjes telt, werd Tijl geboren bij het bos 
Melbe in het dorp Knetlingen in Saksen. In de 
vroegste Antwerpse druk is dat ook zo: ‘In-
den lande van Sassen int dorp te Knetlinge by 
den Welme werdt Ulespieghel gheboren.’ En 
dan volgt het verhaal dat Uilenspiegel die dag 
drie keer gedoopt werd, namelijk in de kerk, 
en doordat hij na kroegbezoek samen met de 
dronken vroedvrouw in een sloot was geval-
len, en doordat hij toen thuis grondig gewas-
sen moest worden. Dus eigenlijk met koud, 
met vuil en met heet water. De naam van de 
vroedvrouw wordt niet genoemd. De noorde-
lijke, ‘protestantse’ herdrukken, zoals de Am-
sterdamse van G. van der Linden (circa 1840), 
hebben nog het originele begin: ‘In het land 
van Saksen, in een dorp genaamd Knillinge, is 
Uilenspiegel geboren en te Ampelen is hij ge-
doopt.’ Daarna komt de anekdote van ‘ander-
halve man en een paardenkop’ en die van de 
jonge Uilenspiegel die met blote billen bij zijn 

Joris Ivens tijdens de opnamen in Nice 
voor De avonturen van Tijl Uilenspiegel in 
gesprek met Gérard Philipe en Wilhelm 
Koch-Hooge.

Het volksboek
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BOVEN: Tijl met Alva (Jean Vilar).  ONDER: Tijl met spiegel
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vader achter op een ezel zit en daardoor ver-
ontwaardiging oproept, zonder dat zijn vader 
dit snapt. Maar Tijl sterft deze keer in Damme. 
Les avontures de Tiel Ulenspiegel (1840, in het 
Nederlands 1841) van de Belg J.O. Delepierre 
is een licht gekuiste en modern geïllustreerde 
versie van het volksboek. De anekdoten staan 
er nog bijna allemaal in. Wel is het begin nu: 
‘Omtrent het midden der dertiende eeuw, ten 
tijde der vlaamsche gravinne Margaretha, 
bijgenaamd de Zwarte, leefde er een braaf 
eerzaam man in het gehucht Knesselaere in 
Vlaanderen, die Klaas Tijl heette. Zijne vrouw 
was Anna Werbeek.’ Uilenspiegel was opeens 
Vlaams geworden. Een vaste anekdote was 
dat Tijl aankondigde dat hij kon vliegen. In het 
Duitse origineel gebeurde dat in Maagdenburg. 
Maar bij Delepierre is het Malines (Mechelen) 
geworden. Hierna verschenen er tot diep in de 
twintigste eeuw nog vele herdrukken en ver-
sies, meestal voor de jeugd bewerkt.

Charles de Coster (1827-1879) moet Dele-
pierre of een van de oude Gentse drukjes van 
Van Paemel hebben gelezen. Hij kwam op het 
idee de nar Uilenspiegel om te vormen tot een 
verzetsheld, een geus, en hem te situeren in 
het Vlaamse land ten tijde van Filips II, Alva 
en Willem van Oranje, in de jaren 1568-1570. 
Daartoe ‘leende’ hij een twintigtal anekdoten 
uit het volksboek, die hij ten dele in een ande-
re volgorde overnam en soms enigszins aan-
paste. Tijls snoeverij dat hij kan vliegen vindt 
nu in Antwerpen plaats, waar Filips II tot het 
publiek behoort. Uilenspiegel zegt ook hier 
dat hij had gedacht de enige gek in de stad te 
zijn, maar nu een hele menigte gekken voor 

zich ziet die zo stom zijn om te geloven dat een 
mens zonder vleugels kan vliegen. De Coster 
schrijft dan: ‘Les uns riaient, les autres jurai-
ent, mais tous disaient: ce fou dit pourtant 
la verité. Mais le roi Philippe demeura roide 
comme un roi de pierre.’ Deze typering van de 
koning verraadt de agenda van De Coster.

Aan de overgenomen fratsen voegt De Cos-
ter nieuwe schelmenstreken toe en ook nieu-
we personages, zoals Nele, Lamme Goedzak, 
Tijls vader Claes, Katelijne. Tijl is deze keer 
geboren in Damme, dat hem als toeristentrek-
ker in het hart heeft gesloten. Zo ontstond La 
Légende et les Avontures héroïques, joyeuses et 
glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak 
au pays de Flandres et ailleurs. De eerste editie 
hiervan, met illustraties door onder meer Fé-
licien Rops, kost nu een vermogen. De Coster, 
wiens vader uit Luik kwam, heeft er tien jaar 
aan gewerkt. Boek Een telt 85 hoofdstukjes, 
de vier Boeken hierna zijn nogal metaforisch 

De legende van De Coster

De Coster
(Brussel

1942)
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en hoogdravend, nadat Tijl een echte Geus is 
geworden sinds zijn vader op de brandstapel 
is geëindigd wegens hulp aan een ketter. Dit 
staat dus niet in het volksboek. De Coster 
werd buiten een kleine kring pas beroemd na-
dat er goedkope heruitgaven in het Frans en 
vanaf 1896 vertalingen in het Nederlands wa-
ren verschenen, met als vijfde die van Theun 
de Vries (1947). Er waren ook al vroeg Duitse 
vertalingen. Bij een ervan heeft Frans Mase-
reel 150 houtsneden gemaakt.

De aanvankelijke rode draad is dat Tijl voor 
straf op bedevaart naar Rome moet, nadat hij 
had beweerd dat het geld voor een dodenmis 
alleen aan de clerus ten goede komt. Geleide-
lijk veranderen de fratsen in verzetsdaden, de 
toon wordt grimmiger, de legende verandert 
in een allegorie over vrijheid en verlossing van 
een heel volk. Al in Boek Een (hoofdstuk 5) 
voorspelt Katelijne hoe het verder zal gaan: 
‘Uilenspiegel zal altijd jong zijn en nooit ster-

ven. En hij zal over de wereld dwalen zonder 
zich ergens te vestigen. Hij zal boerenpummel 
zijn, edelman, schilder, beeldhouwer, en dat 
alles tegelijk. Zo zal hij overal rondgaan, met 
lof voor het mooie en goede, en met openlijke 
spot voor onzin. Claes is je moed, goed volk 
van Vlaanderen [zegt Katelijne dus tegen het 
volk van Vlaanderen], en Soeteken is je korda-
te moeder. Uilenspiegel is je esprit. Een beval-
lig en lief meisje, vriendin van Uilenspiegel en 
evenals hij onsterfelijk, zal je hart zijn, en een 
echte dikzak je maag. Ergens hoog bevinden 
zich de uitvreters van het volk, ergens laag de 
slachtoffers; boven stelende steekwespen, on-
der werkbijen, en in de hemel zullen de won-
den van Jezus bloeden.’ 

Dit alles staat niet in het oude volksboek, 
evenmin als het verdere lot van Katelijne zelf 
(hoofdstuk V). Ik citeer hier een groot deel 
om het enorme contrast aan te tonen tussen 
de toon van het gemoedelijke volksboek en 
het pregnante epos van De Coster.

Katelijne genas in die dagen met simpele krui-
den een os, drie schapen en een varken die 
aan Speelman behoorden, maar kon een koe 
van Jan Beloen niet genezen. Hij beschuldigde 
haar van toverij. Hij zei dat ze het dier behekst 
had door het tijdens het toedienen van de 
kruiden te strelen en zacht toe te spreken, on-
getwijfeld in een duivelse taal, want een eerlijk 
christenmens praat niet met een dier.
[…] Ze werd verhoord door een schout die 
continu woedend was, want hij dronk de hele 
dag brandewijn. Hij liet, tussen hemzelf en de 
vierschaar, Katelijne op de bank voor de eer-
ste ondervraging leggen. De beul kleedde haar 

Het verhaal van Katelijne

De brandstapel. Houtsnede van Frans Masereel
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uit, daarna schoor hij haar hoofd en haar hele 
lichaam om zeker te weten dat ze geen tover-
middelen verborg. Nadat hij zich daarvan had 
vergewist, bond hij haar met touwen vast op 
de pijnbank.
Ze zei: “Ik schaam me dat ik in aanwezigheid 
van deze mannen naakt ben, heilige vrouwe 
Maria, laat me doodgaan!”
De beul legde stroken nat linnen op haar 
borst, buik en benen, waarna hij de bank op-
richtte en haar zo veel heet water in de maag 
goot dat ze ervan opzwol. Toen liet hij de pijn-
bank weer zakken.
De schout vroeg Katelijne of ze haar misdaad 
wilde bekennen. Ze gebaarde van nee. De beul 
begon weer heet water naar binnen te gieten, 
maar Katelijne braakte het meteen uit.
Daarna werd ze op advies van de chirurgijn 
losgebonden. Ze sprak geen woord, maar 
klopte op haar borst ten teken dat het hete 
water haar van binnen verbrand had. Toen de 

schout zag dat ze van deze eerste marteling 
hersteld was, zei hij:
“Beken dat je een heks bent en dat je de koe 
betoverd hebt.”
“Dat beken ik niet,” zei ze. “Ik houd van alle 
dieren, voor zo ver het in mijn zwakke ver-
mogen ligt, en ik doe liever mezelf pijn dan 
schepsels die zich niet kunnen verdedigen. 
Om de koe te genezen heb ik gewoon gedaan 
wat nodig was.”
Maar de schout zei: “Je hebt haar vergif gege-
ven, want de koe is dood.”
“Meneer de schout,” antwoordde Katelijne, 
“ik sta hier voor u, geheel in uw macht. Toch 
durf ik u te verzekeren dat een dier aan een 
ziekte kan sterven, net als een mens, ondanks 
hulp van chirurgijns en dokters. En ik zweer 
bij onze heer Christus, die aan het kruis heeft 
willen sterven voor onze zonden, dat ik dit 
dier geen kwaad heb gedaan, maar met ge-
wone kruiden wilde genezen.”

Gérard Philipe (tweede van links) en achter 
hem (gedeeltelijk zichtbaar) Joris Ivens 
tijdens de opnamen voor Les Aventures de 
Till L’Espiègle.
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De schout ontstak in woede:
“Dit duivelse mormel blijft maar ontkennen, 
leg haar op de volgende pijnbank!”
En hij sloeg een fors glas brandewijn achter-
over.
De beul deed Katelijne toen neerzitten op 
het deksel van een eikenhouten lijkkist die op 
schragen rustte. Dit deksel was dakvormig, 
messcherp als een kling. Er brandde een laai-
end vuur in de haard, want het was november.
Terwijl Katelijne op het deksel zat, als op een 
braadspit, werden haar te krappe schoentjes 
van gloednieuw leer aangetrokken, waarna 
ze voor het vuur werd geplaatst. Ze voelde 
de scherpe bovenkant van het deksel als een 
houten braadspit in haar naakte vlees snijden, 
en het haardvuur verhitte het leer van haar 
schoentjes en deed ze verder krimpen.
“Ik lijd duizend pijnen!” riep ze uit. “Wie wil 
me zwart vergif geven?”
“Zet haar dichter bij het vuur,” zei de schout.
Daarna ondervroeg hij haar verder.
“Hoe vaak,” vroeg hij, “heb je schrijlings op 
een bezem gevlogen om naar een sabbat te 
gaan? Hoe vaak heb je tarwe in de aren doen 
rotten, en fruit aan de bomen, en kleintjes in 
de buik van hun moeder? Hoe vaak heb je van 
twee broers gezworen vijanden gemaakt en 
van twee zussen wraakzuchtige rivalen?”
Katelijne wilde iets zeggen, maar kon het niet, 
en ze bewoog haar armen om een nee aan te 
duiden. De schout zei toen:
“Ze zal pas praten wanneer ze al haar heksen-
smeer voelt wegvloeien in het vuur. Zet haar 
dichterbij!”
Katelijne gilde. De schout zei: “Bid Satan dat 
hij je komt verkoelen.”
Ze gebaarde dat ze haar schoenen uit wilde 

doen. Die walmden nu in de hitte van het 
haardvuur.
“Bid Satan dat hij ze komt uittrekken,” zei de 
schout.
Het sloeg tien uur, tijd voor het avondmaal 
van de wreedaard. Hij vertrok samen met de 
beul en de griffier en liet Katelijne alleen ach-
ter voor de haard in de folterschuur.
Om elf uur keerden ze terug. Ze troffen haar 
stil en stijf zittend aan. De griffier zei: “Ik denk 
dat ze dood is.”
De schout beval de beul Katelijne van de kist 
te tillen en haar schoenen uit te trekken. Toen 
het laatste niet lukte, sneed hij ze los. Katelij-
nes voeten waren rood en bloederig.
De schout dacht terug aan zijn maaltijd en zei 
geen woord. Maar na een poosje kwam ze bij 
bewustzijn en zakte ze op de grond. Ondanks 
haar inspanningen kon ze niet opstaan. Ze zei 
tegen de schout:
“Je hebt me vroeger als vrouw gewild, maar 
nu kun je me niet meer krijgen. Vier keer drie, 
dat is het heilige getal, en de dertiende is de 
echtgenoot.”
Toen de schout haar wilde onderbreken zei ze:
“Zwijg! Er is een gehoor dat nog scherper is 
dan dat van de aartsengel die in de hemel de 
hartenkloppen der rechtvaardigen telt. Waar-
om kom je nu pas? Vier keer drie is het heilige 
getal, het doodt degenen die me willen.”
“Ze ontvangt de duivel in haar bed,” zei de 
schout.
“Ze is waanzinnig geworden door de pijn van 
de foltering,” zei de griffier.
Katelijne werd teruggezet in de gevangenis. 
Drie dagen later kwam de kamer der schepe-
nen als vierschaar bijeen en werd Katelijne na 
beraad veroordeeld tot de dood door het vuur.
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Breugheliaanse dorpsscène en Tijl met Spaanse schone



Juli  2018 41

Hollywood 3 | Bruce Dern 12 | Jason Clarke 17 | Buurtbios 19 | Uilenspiegel 33 | IM 44

De film
Katelijne krijgt een soort gratie, maar verliest 
haar verstand en wordt uit de stad verjaagd. 
Hoewel de Franse film niet het volksboek, 
maar De Coster volgt, vanaf het moment dat 
Tijls vader in Damme op de brandstapel ein-
digt, waarna Tijl de stad en Nele verlaat, komt 
deze marteling er niet in voor. Ook andere 
gruwelijke momenten ontbreken. De urgentie 
van Tijls strijd voor de vrijheid van geweten 
en zijn zelf gestelde taak om de Vlaamse be-
volking tot verzet op te stoken, blijkt bijna al-
leen uit zijn tirade tegen het einde. Daar pro-
beert de burgemeester van Damme hem om 
te kopen met wat goudstukken, wat Tijl tot 
een woedende repliek brengt.

Toen ik de film eindelijk zag, pas enkele ja-
ren geleden, bleek hij tot mijn verrassing in 
kleur te zijn— kleding in het felle coloriet van 
Brueghels ‘Boerenkermis’ en ‘Spreekwoor-
den’. Het is een onderhoudende actiefilm, met 
massa’s figuranten, opnamen in een winter-
landschap (er wordt veel en snel geschaatst), 
special effects in molens, kerktorens en kaste-
len. Moet behoorlijk veel gekost hebben. He-
laas zijn de acties van Tijl als vrijheidsstrijder 
wel virtuoos, maar slapstickachtig en onge-
loofwaardig. Zorro-achtig, zeg maar. Hij duikt 
links en rechts op, overwint alles en iedereen, 
maar er vallen geen doden. De nar houdt de 
Spaanse bezetters voor de gek en geeft de 
burgers moed. De film verdrinkt ergens tus-
sen ernst en luim. In de IMDb haalt hij slechts 
een score van 5,6 (bij 102 stemmen).

In de begintitels staat dat dit een coproduc-
tie met de DEFA in Babelsberg was (de DDR-
versie van de UFA). Joris Ivens wordt niet als 
coregisseur genoemd, er staat alleen dat hij de 

DEFA ‘vertegenwoordigde’. Dat kan van alles 
inhouden. In elk geval heeft hij goedgevonden 
dat Willem van Oranje een sympathieke, pro-
minente rol speelt als leider van de edelen en 
het verzet. We zien hem in drie grote scènes, 
waaronder die waarin Alva, de slechterik in 
het verhaal, hem in Brussel de zetel van land-
voogd aanbiedt. ‘Die is nog warm,’ zegt Alva. 
‘Nee, hij staat in brand,’ zegt Willem, die wil 
dat de Staten Generaal het gezag krijgen. Tijl 
bewondert hem, volgt hem en redt hem van 
een (eerste) huurmoordenaar. Hoe de Op-
stand afloopt, wordt niet vermeld, maar Tijl 
wordt op een vage, eeuwige manier herenigd 
met zijn jeugdvriendin Nele. En Gérard Phi-
lipe stief in 1959 aan leverkanker, 36 jaar oud.

Het zijn toch vaak de feiten die de wildste 
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fantasie overtreffen. Als iemand een film als 
Fitzcarraldo (1982, IMDb 8,1) kan beden-
ken en zelfs máken—ik wil daar ooit iets over 
schrijven—dan schreeuwt de samenwerking 
tussen een geharde Stalinist als Ivens en een 
jeune premier als Gérard Philipe toch eigen-
lijk ook om een film. Dialogen over vrijheid en 
gelijkheid met hoogstandjes van marxistische 
dialectiek. Cameo’s van Sartre, De Beauvoir 
en Juliette Gréco.

Over feiten gesproken: in de Spaanse Ne-
derlanden moest volgens een decreet van Fi-
lips II uit 1570 permissie voor de marteling 
gevraagd worden aan een hogere rechtbank 
met beroepsjuristen. Een bekentenis onder 

marteling verkregen, kon daags erna her-
roepen worden. In 1592 kwam Filips II met 
een nieuw decreet waarin die bescherming 
voor de beschuldigden niet meer voorkwam. 
Volgens J. Monballyu, gespecialiseerd in dit 
onderwerp, zijn tussen 1459 en 1684 in het 
graafschap Vlaanderen 206 ‘heksen’ verbrand. 
Misschien ben ik de enige die hierbij toch 
even aan de processen tijdens Stalins bewind 
moet denken. En aan zijn Riefenstahl.

—Peter Cuijpers

Tijl en Nele (Nicole Berger) …eindshot

De film is in zijn geheel op YouTube te zien 
(Frans gesproken, zonder ondertitels)

Klik hier:
 Regarder Film Les Aventures de Till l’espiegle » 

https://www.youtube.com/watch?v=V8MJPXA74B4
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MARTIN BREGMAN 
N NYC, 18-5-1926 ? 16-6-2018 

Martin Bregman startte als manager van Al Pacino, Woody Allen, Alan 
Alda, Candice Bergen, Faye Dunaway, Bette Midler  en Barbra Streisand.
Bregman’s productiewerk was heel erg verbonden met de films van 
Michael Caine en Al Pacino. Zijn eerste twee films waren met Pacino: 
Serpico (1973) en Dog day afternoon (1975), beiden geregisseerd door 
Sidney Lumet  waarbij Pacino  zich plaatste als een topster. Tien jaar later 
maakten ze Scarface  en weer tien jaren later Carlito’s Way.  In 1976 

ontmoette hij  actrice Cornelia Sharpe toen hij met Sean Connery The Next Man maakte. Zij 
werd zijn  tweede vrouw  die daarna nog maar zelden in films optrad. In 1986 zat Michael Caine 
in Sweet Liberty en dat startte een samenwerking met Bregman in 1992 onder de naam M & M. 
Hij produceerde voor Alan Alda: Sweet Liberty, A New Life en 
Betsy’s wedding. In 2005 produceerde hij voor het laatst —voor 
de videomarkt—Carlito’s Way : Rise to power met Jay Hernan-
dez in de Carlito rol. Zoon Michael  werd ook producer en zoon  
Christopher acteur, o.a. in de films van hun vader . Zij waren de 
kinderen uit Bregmans huwelijk met  Elizabeth Driscoll.  Doch-
ter Marissa (met Cornelia Sharpe) is actrice.

HARLAN ELLISON 
N Cleveland, OH, 27-5-1934 ? 28-6-2018, LA 

Schrijver van sciencefiction en fantasy verhalen en winnaar van veel 
prijzen. Hij stond aan de wieg van de eerste Star Trek series en hij was 
adviseur voor de series The Twilight Zone en 
Babylon 5. De eigenwijze Ellison had uitge-

sproken meningen over de verfilmingen van sciencefictionboeken en 
het triviale  niveau  van veel SF-series. Hij schreef de op- en ondergang 
van een Hollywoodster met zijn scenario The Oscar  en zijn andere 
filmbijdrage was de novelle A boy and his dog die door acteur L.Q. 
Jones werd verfilmd. Dat verhaal krijgt nu een nieuwe verfilming. Hij 
schreef verder als scenarioschrijver voor tv-series Route 66; Ripcord, 
Voyage to the bottom of the sea; The Alfred Hitchcock Hour; The 
Outer Limits; The man from UNCLE, maar aangezien het  in die vijf-
endertig jaar maar tot een enkele aflevering voor een serie bleef, kan 
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je vermoeden dat de samenwerking  vaak niet vlekkeloos verliep. Ellison was meer een schrijver 
voor de lezers.

LILIANE MONTEVECCHI 
N Parijs, 13-10-1932 ? 9-6-2018, NYC 

Liliane was primair een danseres die in Parijs haar opleiding had en 
daar danste. Ze was o.a. in 1949  aanwezig om te dansen bij de kro-
ning van prins Rainier 3 van Monaco. Omdat in de jaren vijftig de 
filmmusicals zo populair waren kwam ze in The Glasslipper ( tegen-
over Michael Wilding) en Daddy Long Legs ( tegenover Fred Astaire) 
terecht, maar niet in de hoofdrollen ,die waren bestemd voor land-
genote Leslie Caron die een grote vedette werd. Toch had ze door 
haar contract bij MGM werk in diverse films zoals Moonfleet, de Jerry 

Lewis film The Sad Sack; tegenover Elvis Presley in King Creole en in de oorlogsfilm (met Mar-
lon Brando en Dean Martin) The Young Lions. Uiteindelijk verliet ze in 1958 Hollywood om in 
de Folies Bergere in Las Vegas op te treden en daarna in de Folies Bergere in Parijs. In de jaren 
tachtig trok ze aandacht met musicals op Broadway  (Nine en Grand Hotel) en ze won Tony’s. 
Musicals zou haar latere carrière bepalen hoewel ze nog incidenteel gastrollen op de Ameri-
kaanse tv en in films had.

ROBBY MULLER 
N Willemstad, Curacao, 4-4-1940 ? 3-7-2018, 

Amsterdam 

Hij studeerde van 1962-1964 aan de Nederlandse Film 
Academie, maar fotografeerde maar een korte Neder-
landse film in 1968 Toets. Het jaar daarop was hij in 
Duitsland cameraman van Alabama ( 2000 lightyears) 

van Wim Wenders; het begin van een langdurige samenwerking die vruchtbaar was. Robby 
hield er van om zich door de locatie en omstandigheden te laten inspireren. Iets wat  niet van te 
voren vastgelegd kon worden in een script. Hij vond zijn plaats in de nieuwe Duitse cinema ( de 
Neue Welle) en maakte met Wenders o.a. : Summer in the City; Die Angst des Tormanns beim 
Elfmeter; Alice in den Stadten; Falsche Bewegung; Im Lauf der Zeit; Der amerikanische Freund  
en (in Amerika) Paris Texas. In Nederland deed hij in 1982 voor Erik van Zuylen de fotografie 
van Een Zwoele Zomeravond ( 1982) en Hoogste Tijd voor Frans Weisz in 1994. Toch leek Robby 
Muller voor Nederland verloren te zijn gegaan want zijn carrière verplaatste zich steeds meer 
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naar Amerika, ook door de teloorgang van de Duitse 
cinema. Hij deed Repo Man voor Alex Cox;  To live 
and die in LA voor William Friedkin; Mad dog and 
glory voor John McNaughton; Mystery Train en Dead 
Man voor Jim Jarmusch en in Zweden:  Breaking the 
waves en Dancing in te Dark  voor Lars van Trier. Om 
zijn  eigen stijl te hanteren werkte hij voornamelijk 
met onafhankelijke regisseurs. In 2006 werd hij in 
Polen onderscheiden voor zijn gehele werk. In 2009 kreeg hij de Bert Haanstra prijs ( als enige 
niet-regisseur) en in 2013 kreeg hij de International Achievement Award 2012 van de American 
Society of Cinematographers. Muller stond niet bekend om een persoonlijke stijl, in elke film 
bracht hij een improvisatie met licht en beweging aan.

CLAUDE LANZMANN  
N Parijs, 27-11-1925 ? 5-7-2018, Parijs 
Filosoof, journalist en hoogleraar in documentaire  films aan de Euro-
pean Graduate School in  Saas-Fee (Zwitserland). Hij was ook redac-
teur van het tijdschrift Les temps modernes.  In 1974 maakte hij de 
documentaire Israel, Why? Het duurde daarna elf jaar voor hij met 
de negen uren durende documentaire Shoah 
kwam, over de geschiedenis van de Holo-
caust met uitgebreide interviews van slacht-

offers en getuigen. Het meest omvattende werkstuk ooit gemaakt over 
de vernietiging van de joden in de kampen in WO2. Het onderwerp liet 
hem niet los want in 1997 maakte hij Un vivant qui  passe (een inter-
view overgehouden van Shoah met een Rode Kruis man die tijdens de 
oorlog een positief rapport over Theresienstadt had geschreven) en 
daarna in 2001 Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures. Toen Steven Spiel-
berg in  1993 met de fictiefilm  Schindler’s List kwam uitte Lanzmann 
zich in sterke bewoordingen dat Spielberg Hollywood-kitsch had gemaakt. In 2015 werd Shoah 
door het British Film Institute als een van de vijftig belangrijkste documentaires uitgeroepen.

TAB HUNTER 
N Arthur Andrew Kelm, NYC, 11-7-1931 ?  8-7-2018, Santa Barbara 

Op zijn vijftiende ging hij bij de Kustwacht. Hij kreeg daar de bijnaam “Hollywood” omdat hij 
nooit naar bars ging, maar liever naar films keek. Hij ontmoette acteur Dick Clayton die hem 
introduceerde bij agent Henry Wilson, die gespecialiseerd was in knappe jongen zoals Robert 
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Wagner en Guy Madison. Wilson veranderde zijn naam in Tab 
Hunter. Hij debuteerde in 1950 in The lawless, maar twee jaren 
later zat hij in Island of desire tegenover Linda Darnell. Al snel 
werden zijn rollen groter en hoorde hij tot die generatie van 
knappe jongens als Rock Hudson, George Nader, Van Johnson en  
Anthony Perkins die uit alle macht verborgen dat ze homoseksu-
eel waren en die gevoelige, romantische rollen speelden met de 
mooiste vrouwen van Hollywood in hun armen.  In The burning 
Hills en The girl he left behind was dat Natalie Wood; In Battle 
Cry: Dorothy Malone;  in Return to Trea-

sure Island: Dawn Addams en in That Kind of Woman niemand minder 
dan Sophia Loren. Om te voorkomen dat de Hollywood roddelbladen 
hem zouden ontmaskeren als gay moest Tab Hunter zoveel mogelijk 
jonge actrices daten naar de party’s. Hij probeerde ook nog eens een 
zangcarrière met o.a. het liedje Young Love. Maar dat was van korte 
duur. Toen hij zijn contract bij Warner Bros. kwijt raakte kwam hij in 
minder goede films te staan en uiteindelijk reisde hij langs de theaters 
met diner. Hij had een comeback in de film Lust in the Dust tegen-
over Divine. De producer van die film was Alan Glaser met wie hij een 
langdurige relatie had. Overleden aan een hartstilstand.

CARLO  VANZINA  
N Rome, 13-3-1951 ? 8-7-2018, Rome 
Maker en schrijver van zo’n 
66 tv-producties en speelfilms 
(o.a. Gran Casino), meestal 
komedies voor de lokale 
markt, hetgeen verklaart dat 

hij buiten Italië een onbekend persoon is ondanks zijn grote pro-
ductiviteit  van 40 jaar. Hij was de zoon van de bekende regisseur 
Steno en van 1969- 1976 was hij assistent–regisseur van o.a. zijn 
vader en Mario Monicelli ( o.a. bij diens La Mortadella met Sophia 
Loren). 
Een enkele keer gebruikte hij internationaal bekende acteurs en 
actrices zoals in 2001 Rupert Everett en Elle McPherson in South 
Kensington en Darryl Hannah in 2006 in Ole. Hij werkte veel samen met zijn boer Enrico die 
schrijver en producer is.  Hij was getrouwd met actrices Ely Galleani  en  Marina Straziota.

 I N M E M O R I A M

Met Linda Darnell in Island of Desire
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