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INHOUD

Jack Palance in Bagdad Cafe

door
Thys Ockersen

NIEMAND  haalde het in zijn  hoofd 
om ongevraagd op Jack Palance af te 

stappen. Palance straalde gevaar, kwaadheid 
en ongenaakbaarheid uit. Precies zo was hij 
in zijn rollen. Zijn achtergrond, een Oekra-
iense familie die in de kolenmijnen werkte in  
Pennsylvania. Net als Charles Bronson met 

zijn  Litouwse afkomst, ook een kind van de 
kolenmijnen in Pennsylvania. Daar werd de 
hardheid en meedogenloosheid gecreëerd die 
Palance en Bronson  hun hele leven meedroe-
gen. 

Jack Palance werd als Volodymyr Jack  Pa-
lahniuk op 18 februari 1919 geboren in Ha-
zleton, Pennsylvania. Zijn vader  Ivan Palah-
niuk  kwam uit Ivane Zolote, Zuid-West Oe-
kraine en zijn moeder Anna Gramiak uit Lviv 
Oblast; oorspronkelijk was ze Poolse. Hij was 
een van zes kinderen, die in de jaren dertig 
bokser werd onder de naam Jack Brazzo. Hij 
boekte vijftien overwinningen,  twaalf ervan 
waren knock outs. Hij verloor uiteindelijk van 
de zwaargewicht Joe Baksi en kwam tot de 
conclusie dat je gek moest zijn om je in elkaar 
te laten slaan voor maar  200 dollar. Hoewel 
het landschap in Pennsylvania vervuild was 
door de mijnen bleef er toch nog genoeg over 
om van te genieten. Zijn hele leven lang voel-

JACK
PALANCE

RUWE BOLSTER
ZONDER BLANKE PIT

Er zijn in de filmgeschiedenis bepaalde acteurs 
geweest die ontzag inboezemden. Ze speelden geen 
tough guys; ze waren het. Dat waren bv Charles 
Bronson, Lee Marvin, Humphrey Bogart , Lee van 
Cleef, Broderick Crawford, Robert Mitchum en Jack 
Palance. Ze hadden vaak een armoedige jeugd ach-
ter de rug,  waren oorlogsveteranen en het laatste 
waar ze aan dachten was een imago te creëren 
dat hen sympathiek maakte. Ze waren uitermate 
geschikt om boeven te spelen en dat gaf ze een 
mooie ondergrond voor een acteer carrière die na 
veel B-films en bijrollen zou leiden tot de status 
van grote ster. Vooral toen de tijd van knappe jon-
gens als Rock Hudson, Tony Curtis, Lex Barker en 
Jeffrey Hunter voorbij was.
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de Jack Palance zich aangetrokken door het 
gebied waar hij zijn jeugd had doorgebracht. 
Maar hij had ook een goede opleiding, wat 
voor het gezin van groot belang was. Vandaar 
dat hij veel later gedichten schreef en publi-
ceerde en landschapschilder werd. Als je een 
schilderij van hem kocht, kreeg je en gedicht 
achterop het schilderij erbij. Hij wilde van 
boksen naar acteren switchen, maar de Twee-
de Wereld Oorlog brak uit  en hij kwam bij 
de luchtmacht. Dat duurde tot 1944 toen hij 
met zijn vliegtuig tijdens een training in Ca-
lifornië neerstortte. Hoewel hij uit het vlieg-
tuig schoot toen het in brand vloog, had hij 
behoorlijke brandwonden in zijn gezicht die 
door plastische chirurgie moesten worden 
verholpen. Hij werd er niet knapper door. Hij 
zei hierover: “Persagenten van de studio’s be-
denken van alles en journalisten accepteren 
dat. Iemand creëerde de legende dat ik tijdens 
de oorlog opgeblazen was en dat mijn gezicht 
helemaal verbouwd moest worden. Ik had een 
nagemaakt gezicht.” 

In ieder geval had hij opzienbarende juk-
beenderen en een indringende blik waarmee 
hij beroemd werd.  Hij voltooide zijn training 
en werd handig in het vliegen van een B-24.

JACK PALANCE, DE ACTEUR
Zijn jonge jaren hadden hem een leerschool 

gebracht van mijnwerker, football speler, bok-
ser, piloot en sportjournalist voor The Chro-
nicle. Hij bedacht dat acteren meer geld zou 
opleveren. Maar hij wist ook dat maar weini-
gen echt succes hadden. Hij had vertrouwen 
in zijn eigen capaciteiten. Hij verliet voortij-
dig de Stanford Universiteit, waar hij een keer 
toneel had gespeeld (in 1995 zou hij een ere 
doctoraat van Stanford krijgen). Een eerste 
rolletje was in een episode op tv van What’s 
my line en niemand kon zijn naam uitspreken. 
Het was beter dat hij Palanski zou heten; hij 
vond Palance beter. In 1947 had hij zijn Broad-
way debuut in The Big Two als een Russische 
soldaat. Tegelijkertijd was hij understudy 
voor Marlon Brando die Broadway veroverd 

had in A streetcar named desire. Palance kon 
Brando alleen maar vervangen als deze ziek 
werd, wat onwaarschijnlijk was, want Mar-
lon Brando was een gezonde jongeman. Daar 
vond Jack Palance iets op. Hij trainde met 
Brando op boksballen en sloeg een bal zo hard 
tegen Brando dat deze voor een paar dagen 
was uitgeschakeld . Jack kon zo Stanley Ko-
walski spelen. Het is nooit duidelijk geweest 
of Palance dit met opzet heeft gedaan, maar 
toen hij jaren later onverwachts  Burt Lancas-
ter in zijn gezicht sloeg antwoordde Lancaster 
met een stomp in de maag, zodat Palance over 
moest geven.

Die paar dagen in A streetcar named de-
sire zorgden er voor dat regisseur Elia Kazan 
besloot om Palance in zijn  film Panic in the 
Streets (1950) te gebruiken als voortvluchtige, 
besmette misdadiger. De film maakte hem be-
kend. En typeerde hem meteen als vertolker 
van  gevaarlijke types. Tegen het psychopathi-

sche aan. Richard Widmark zei: ” Hij was de 
hardste man die ik ooit heb ontmoet. Hij was 
de enige acteur waarvoor ik echt bang was.” 
Daar waren goede redenen voor. In een scène 
waarbij Jack Palance Richard Widmark met 
een pistool op zijn hoofd slaat, repeteerden ze 
met een rubberen pistool, maar toen de ech-
te opname kwam had Palance die verwisseld 
voor een echt pistool en sloeg Widmark voor 
20 minuten k.o. 

In een interview uit 1986 zei Widmark:
“Palance kwam in de stemming door te-

genspeler Zero Mostel bont en blauw te 
slaan. Na een week filmen moest Mos-
tel naar het ziekenhuis om bij te komen.” 
Het was duidelijk dat Palance ‘method acting’ 
wel erg  serieus nam. 

De meeste acteurs en actrices hebben een 
langzame start, die na een aantal jaren be-
loond wordt met mooie rollen. Charles Bron-
son moest eerst bekend worden in Europa, 

Panic in the streets

LINKS: Jack  
Palahniu bokste 
in de jaren 
derig onder de 
schuilnaam Jack 
Brazzo.
RECHTS: Jack 
Palance, ruim 
twintig jaar later, 
in Requiem for a 
Heavyweight
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voordat hij Hollywood veroverde. Lee van 
Cleef maakte naam in Italië in spaghetti-wes-
terns in 1965, na dertien jaar ploeteren in klei-
ne rollen. En dan nog alleen omdat Sergio Le-
one Lee Marvin niet kon krijgen. Humphrey 
Bogart speelde acht jaar in bijrollen totdat 
Bette Davis ervoor zorgde dat hij in 1936 de 
gangsterrol van Duke Mantee kreeg in The 
Petrified Forest. Lee Marvin werd een ster, 
toen hij zowel leuk als gevaarlijk kon zijn (na 
vijftien jaar) in de western Cat Ballou. Jack 
Palance had eigenlijk vrij snel succes. Zijn rol 
van  schurk in Panic in the streets leverde hem 
in 1951 meteen een tweede film op in Halls 
of Montezuma. Een oorlogsfilm met Richard 
Widmark  (die hem had opgejaagd in Panic in 
the streets) in de hoofdrol. Weer een jaar later 
was hij de tegenspeler van Joan Crawford in 

de thriller Sudden fear  waarin hij een acteur 
speelde die een toneelschrijfster (Crawford) 
wil vermoorden. Hij kreeg een Oscar-nomi-
natie voor beste bijrol. De jaren vijftig waren 
goed voor de acteur, die in 1949 trouwde met 
Virginia Baker. Hij had drie kinderen met 
haar. Het huwelijk eindigde in 1968.

 
Na wat tv-werk kwam in 1953 de film die 
hem wereldberoemd zou maken: Shane van 
George Stevens, met Alan Ladd als de gun-
fighter die een boerengezin helpt en Palance 
als de sinistere scherpschutter van de te-
genpartij. Compleet met handschoenen en 
zwarte kleding was hij het prototype van de 
bad guy. In een Lucky Luke-stripboek werd 
hij neergezet als Phil IJzerdraad. Om te laten 
zien hoe gemeen hij was, was er een scène, 

waarin de kleine opgewonden Elisha Cook jr. 
(altijd de underdog in films) zich ging verzet-
ten. Palance, die weet dat hij een Southerner 
is ,beledigt hem met de woorden: “Jij ben net 
als Stonewall Jackson en Lee; een lafaard.” De 
wrede grijns op het gezicht van Palance voor-
spelt al de afloop. Cook staat in de modder en 
grijpt naar zijn pistool. Hij heeft dus de `first 
draw,` zodat Palance zich legitiem kan verde-
digen door hem dood te schieten. Vanaf deze 
scène hoeft Jack Palance niet eens meer veel 
te doen. Zijn verschijning hangt als  doem 
over de verdere film. De tweede grote scène 
is natuurlijk als Alan Ladd als de nobele gun-
fighter na grote twijfel toch weer ten strijde 
trekt en snel met Jack Palance afrekent. Het 
verschil met veel vorige westerns is dat deze 
bad guy geen genade kent, hij is koud en harte-

loos. De verpersoonlijking van de duivel. Het 
leverde hem een tweede Oscar-nominatie op. 
Hoewel hij zelf de film niet tot zijn favorieten 
rekent, is het toch dankzij de excellente regie 
van George Stevens een meesterwerk. Hij was 
nog maar begin dertig toen hij die successen 
binnen haalde.

TELEVISIE - TONEEL
De jaren vijftig was in bepaald opzicht een 

creatieve tijd voor de Amerikaanse televi-
sie. Schrijvers werden aangetrokken om tv 
stukken te maken die vaak live werden uit-
gezonden. Rod Serling die later de Twilight 
Zone-serie zou maken schreef Requiem for a 
heavyweight; Reginald Rose schreef 12 Angry 
Men;  Paddy Chayefsky schreef Marty, Mid-
dle of the night  en The bachelor party. Voor 

Shane - Jack Palance ‘verdedigt zich’ tegen Elisha Cook jr.Halls of Montezuma - Jack Palance met Skip Homeier
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deze stukken had men sterke acteurs (en ac-
trices) nodig met een toneelachtergrond, zo-
als verschaft door de Actors Studios. Boven-
genoemde stukken werden allemaal verfilmd. 
Jack Palance, die bokser was geweest, was in 
1952 een natuurlijke keuze voor de tv-versie 
van Requiem for a heavyweight als onderdeel 
van Playhouse 90. Ralph Nelson was de regis-
seur. Toen de film er kwam in 1960 – ook van 
Ralph Nelson – werd Anthony Quinn de bok-
ser met hersenletsel.

.Palance was woedend, toen hij niet de rol 
van de broer van Zapata (Marlon Brando) 
mocht spelen in Viva Zapata. Hij sprak nooit 
meer met Elia Kazan.

In 1955 werd Palance de acteur die gema-

nipuleerd werd in de film The Big Knife naar 
een stuk van Clifford Odets. Jack Palance zat 
in zijn  jonge jaren nog niet helemaal vast aan 
het stigma van de slechte figuren. 

EXOTISCHE ROLLEN
In 1953 had hij de hoofdrol van een schuwe 

bewoner van een pension in Londen in Man 
in The Attic, een remake van Hitchcock’s The 
Lodger. In The Lodger wordt de  geheimzin-
nige man gespeeld door Ivor Novello. De man 
die zich vreemd gedraagt, blijkt uiteindelijk 
niet Jack the Ripper te zijn; dat is de politie-
inspecteur. Deze belachelijke plotwending is 
bij Man in the Attic achterwege gelaten. Jack 
Palance is wel degelijk Jack the Ripper, maar 
hij speelt hem niet geheel onsympathiek; hij is 
slachtoffer van een moeilijke jeugd. 

Amerika begon gewend te raken aan die 
lange man met zijn benige gezicht, die meest-
al onbetrouwbaar was. Dat Slavische gezicht 
maakte hem uitermate geschikt voor oriën-
taalse rollen. In 1954 was hij een natuurlijke 
keuze voor Attila de Hun in Sign of the Pagan 
van Douglas Sirk. Dit leidde in 1955 tot Kiss 
of fire,  waarin Jack Palance een sympathieke 
Mexicaanse Spaanse bandiet speelt, El Tigre, 
die een Spaanse prinses (Barbara Rush) te 
hulp schiet.

In de tijd dat Jack Palance Hollywood ver-
ruilde voor de Italiaanse cinema speelde hij in 
The Barbarians Revak de fictieve Barbaarse 
opstandeling tegen de Romeinen, in I Mongoli 
Alboino Ogatai, zoon van Genghis Khan, in 
Rosmunda e Alboino  de  leider van de Long-
baarden  en in Barabbas een sadistische gladi-
ator, Tovald.

Het waren rollen waarin  Jack Palance zich 

BOVEN: Sudden Fear met Joan Crawfosrd
ONDER: The Big Knife met Ida Lupiono

BOVEN: Sign of the Pagan. ONDER: Kiss of fire



10 Film Fun  #58 Oktober  2018 11

Jack Palance 3 | Jezus in Hollywood 20 | Trouble in Paradise 30 | IM 39

BOVEN:I Mongoli met Anita Egberg. ONDER: Rossmunda and Alboino met Guy Madison (midden), Eleonora Rossi Drago BOVEN: The Barbarians (Revak, the Rebel) met Melody O’Brien. ONDER: Barrabas
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helemaal kon uitleven, zowel als romantische 
(anti)held, met mooie dames als Anita Ekberg 
en Eleanor Rossi Drago, als op hol geslagen 
legerleiders. Maar laten we eerlijk zijn, in Ba-
rabbas, de film die aan Anthony Quinn toebe-
hoorde als de dief  die naast Christus aan het 
kruis was gespijkerd (maar werd vrijgelaten), 
steelt Palance de show. Eerst doodt hij met 
gemak twee zwakke slaven in de arena, maar 
toch is hij interessanter dan Quinn, die ingeto-
gen van hem wint, maar twijfelt (vanwege zijn 
opkomende christelijke gevoelens) of hij hem 
op verzoek van de keizer en het volk moet af-
maken. Palance richt zich zwaar gewond nog 
een keer op met een gebaar van genade, maar 
de duimen gaan omlaag en Quinn  deelt een 
genadesteek uit met zijn korte zwaard.

EUROPESE CARRIÈRE
Noodgedwongen moest Jack Palance New 

York verruilen voor Hollywood omdat daar 
de meeste films werden gemaakt. Hij was 
niet onder de indruk van Tinseltown met 
alle glamour en roddel. Hij ging zo’n hon-
derdvijftig kilomater van LA wonen op een 
ranch in de Tehachapi Bergen met veel vee, 
maar hij bleef vegetariër. Ook keerde hij vaak 
naar Pennsylvania terug, waar zijn  roots la-
gen. Hij vond het fijn daar en had er nog ge-
noeg familie om zich mee bezig te houden. 
Misschien was het wel zijn  belangstelling 
voor cultuur dat hij zich prettig voelde in Ita-
lië. Ten eerste kreeg hij grote rollen aangebo-
den, ook al waren de films vaak belabberd. Dat 
deed hem nooit wat. Hij zei vaak : “Ik zie maar 
zo’n zeven films per jaar en met een beetje ge-
luk zit er niet een van mij bij. Trouwens het 
meeste dat ik doe is rotzooi.” 

Rome met zijn  imposante Cinecitta-studio 
probeerde met Hollywood te concurreren. 
Er zwierven allerlei Hollywood-acteurs rond. 
Om te beginnen acteurs die in de jaren vijftig 
de zwarte lijst probeerden te ontlopen om-
dat ze van sympathie voor het communisme 
werden beschuldigd. Lionel Stander was daar 
een goed voorbeeld van. Voor de gladiatoren-
films had men bodybuilders nodig. Dus wer-
den Steve Reeves, Gordon Scott, Dan Vadis, 
Gordon Mitchell, e.a –—mannen  met veel 
spieren—naar Rome gehaald. Toen die rage 
afgelopen was konden ze aan spaghettiwes-
terns meedoen.

Een absoluut dieptepunt was in 1976 Gods 
Gun (Diamante Lobo) met Jack Palance als 
een outlaw en Lee van Cleef als een priester 
die ooit scherpschutter was. Het ziet er uit als 
een spaghettiwestern, maar het is een matze-
balwestern in Israël opgenomen.

Voor het einde van de opnamen was Richard 
Boone, die de sheriff vertolkte, weggelopen. 
In een interview zei hij: “Ik ben in de slecht-
ste film ooit terechtgekomen. De producers 
zijn Israëli (Golan & Globus), de regisseur is 
een Italiaan (Gianfranco Parolini aka Frank 
Kramer). Ze praten niet met elkaar. Geluk-
kig is dat niet zo belangrijk, want de regisseur 
is  aan beide oren doof.” Jack Palance had al 
eerder besloten dat hij  onzin aan het maken 
was en hij speelde de bandiet als een vrolijke 
vagebond.

Soms zat Jack Palance in Amerikaanse films 
die in Europa gedraaid werden. Zoals Ba-
rabbas, maar  ook Ten seconds from hell in 
1959 van Robert Aldrich met Palance en Jeff 
Chandler als bommenopruimers in Berlijn 
vlak na de oorlog. Jack Palance had eerder on-

der regie van Aldrich The big knife en Attack 
gedaan. Robert Aldrich was filmer van harde 
onderwerpen met  harde acteurs als Lee Mar-
vin, Charles Bronson, Robert Mitchum en 
Ralph Meeker. Hij was een kolos van een man 
die zich niet gemakkelijk liet intimideren. 
Maar bij Ten seconds to hell boterde het niet 
meer tussen Aldrich en Palance. “Ze waren op 
non speaking terms.” volgens co-producent 
Michael Carreras. “Ik moest nu steeds de re-
gie-instructies aan Jack Palance overbrengen 
en dan maar afwachten of hij die opvolgde.”  

Aldrich vroeg toch Palance later voor de rol 
van psychopaat in The Dirty Dozen  (dat werd 
dus Telly Savalas). Hij vond de film onnodig 
gewelddadig en weigerde; waarschijnlijk ook 

beledigd dat Lee Marvin de hoofdrol had.
Lee Marvin, die jarenlang kleine rollen had 

gespeeld o.a. in twee Jack Palance-films I died 
a thousand times en Attack , was in 1965 
doorgebroken met Cat Ballou en werd de 
hoofdrolspeler van The Dirty Dozen. In vol-
gende films The Professionals en Monte Walsh 
had hij top billing boven Jack Palance.

Heel apart was zijn bijdrage aan Le Mepris 
(1963) van Jean-Luc Godard met Brigitte Bar-
dot als een beroemde filmster (wat ze ook 
was), Fritz lang als een legendarische regis-
seur (wat hij was) en Jack Palance als een pro-
ducer. Het bleek een van Bardot’s beste films 
te  zijn. Hij werd omschreven als: “Een van de 

Ten Seconds to Hell met Jeff Chandler
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grote meesterwerken van de 20e eeuw. Een 
uiterste synthese van vorm, inhoud en spel. 
Ook de mooiste film vanwege de locaties, de-
cors, kleur, licht, muziek en de vertolkingen. 
De spanning van ijzige ironie en ingehouden 
emotie  resulteert in Godards meest perverse, 
ontroerende film.”

 Afgezien daarvan is Brigitte Bardot nog 
nooit zo mooi gefilmd (door Raoul Coutard). 
Jack Palance was de verpersoonlijking van de 
bekende Hollywood-producer (die hij maar 
al te goed kende): Brutaal, stom, gek op geld, 
niet geïnteresseerd in cultuur en poëzie. Hij 
mompelt ergens: “Als ik het woord cultuur 
hoor, grijp ik mijn checkboek.” Palance moet 
genoten hebben van die rol. Maar hij genoot 
niet van de samenwerking met Godard die 
bekend stond om  zijn improvisaties. Palance 

was van de oude school. Een script met een 
vast omlijnde dialoog en een regisseur die 
zich daaraan houdt. Godard wilde dat dus 
niet en Palance werd er gek van. Uiteindelijk 
maakte Godard scènes uit het script met een 
camera waar geen film in zat. Deze art house-
film leidde (voorlopig) niet tot meer kunstzin-
nige films. Maar misschien wilde Jack Palance 
dat ook niet.

EEN WESTERN MET EEN TOPCAST
In 1966 was Jack Palance terug in Holly-

wood-films en in 1966 maakte hij The Profes-
sionals, een western met Lee Marvin als leider 
van een viertal beroepsvechters (Burt lancas-
ter, Woody Strode en Robert Ryan) die een 
gekidnapte Claudia Cardinale—Mexicaanse 
vrouw van een miljonair (Ralph Bellamy)—

in Mexico uit handen van een revolutionaire 
bandiet, Raza (Jack Palance), moeten halen. 
Veteraan Richard Brooks, die altijd zijn ei-
gen scripts schreef, had het verhaal bedacht  
en regisseerde het enerverende schouwspel 
met heel veel actie. Palance vond het nogal 
overdreven dat er zoveel Mexicanen wer-
den afgemaakt, maar de Amerikaanse wes-
tern had inmiddels van de spaghettiwestern 
geleerd dat veel doden nooit teveel kan zijn. 
De twist aan het eind was dat de vechtjassen 
ontdekt hebben dat Claudia helemaal niet 
is ontvoerd. maar uit eigen wil voor bandiet 
heeft gekozen. Ze zetten Claudia en Palance 
op een paard en sturen ze naar hun vrijheid. 
Waarmee ze de premie voor hun werk kwijt-
raken. Critici en publiek waren opgetogen 
over de film, een goede stimulans voor Pa-

lances terugkeer in Hollywood en Columbia 
riep tegen Brooks: “ Geef ons nog zo´n film!” 

In 1968 scheidde Jack Palance van Virginia en 
hij vestigde zich weer buiten LA waar hij tot 
zijn dood zou blijven wonen. In 1987 trouwde 
hij met  Elaine Rogers.

In 1970 maakte Jack Palance met alweer Lee 
Marvin als oude cowboys  een ode aan het 
oude wilde westen in Monte Walsh. Net al 
Sam Peckinpah’s The wild bunch (1969) had 
het allemaal te maken met het veranderen van 
het wilde westen in een moderne maatschap-
pij, rond de eeuwwisseling, en de overbodig-
heid van cowboys. De parallel was natuurlijk 
ook de teloorgang van het filmgenre de wes-
tern. In 1972 stond Palance tegenover een 

Le Mepris met Brigitte Bardot The Professionals met Claudia Cardinale
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andere harde jongen  uit de kolenmijnen van 
Pennsylvania, Charles Bronson, die een indi-
aan speelde achtervolgd door  een posse on-
der leiding van een confederatie-officier (Pa-
lance). Tegen het einde van de film komt die 
officier tot de conclusie dat het geen zin heeft 
om nog langer de achtervolging in te zetten 
en hij laat de indiaan lopen. Een film meer in 
overeenstemming met de tijdgeest, waarin in-
dianenproblemen aan de orde kwamen.

TV-STER
In de jaren tachtig werd het filmwerk minder. 

Van 1980-1987 zat hij maar in drie speelfilms. 
Vanaf 1982 zat hij als gastheer in de tv-show 
Ripley believe it or not!  Waarin zijn dochter 
Holly co-host was. In 1987 zat hij in Bag-
dad Cafe, toch weer een (Duitse) art-house 

film opgenomen in een café in een woestijn 
in  Arizona waarin de eigenaresse, Marianne 
Sagebrecht, allerlei mensen ontmoet. Palance 
speelt een excentrieke schilder (zie pag. 2).

Intussen was Jack Palance toch altijd weer 
een graag geziene gast in de talkshows van o.a. 
Jay Leno en Johnny Carson. Als je die oude 
shows nu ziet op YouTube  krijg je een beeld 
van een relaxte Jack Palance die met luid ap-
plaus  door het publiek wordt ontvangen en 
grappige anekdotes vertelt. Tegen Johnny 
Carson over de inmiddels legendarische wes-
tern Shane  hoe cast en crew een bar hadden 
waar ze behoorlijk tekeer gingen.

Palance: “Op een avond had mijn tegenspe-
ler Cookie (Elisha Cook jr)  erg veel gedron-
ken en ik besloot hem naar zijn motel te bege-
leiden. We staken de straat over, maar toen we 

zijn kamer naderde, stopte hij en zei: ‘Je kan 
maar beter niet verder meegaan, je weet wat 
ze zeggen over Hollywood-acteurs en hotel-
kamers.’” Jack Palance lacht luid.

Een andere verhaal is over zijn Emily: Car-
son: “ Wie is Emily?”  Palance: “Emily was een 
kalkoen en ik was erg op Emily gesteld. En zij 
op mij. Ze tikte ‘s ochtends tegen de deur en 
dan wilde ze naar binnen. Ze volgde me overal 
en ging ook bij me op schoot zitten. Ze was 
alleen niet erg zindelijk, ze poepte overal. En 
dat stonk. Toen ze dood ging heb ik haar be-
graven op een klein kerkhof op mijn ranch 
waar mijn lievelingsdieren liggen.”

EINDELIJK EEN OSCAR
 In de late jaren tachtig had hij toch nog aar-

dige, maar kleine  rollen,  in The young guns; 

Tango and cash en Batman. Maar in 1991 kon 
hij de rol van de oude cowboy Curly krijgen in 
de komedie City Slickers. Charles Bronson die 
toen nog hoofdrollen in films had, weigerde 
die rol.City Slickers ging over drie huisvaders 
(Billy Crystal, Daniel Stern en Bruno Kirby) 
die naar een cowboykamp gaan en het wilde 
westen beleven. Hun leermeester is Curly die 
de wijze woorden tegen Billy Crystal zegt: 
“Het gaat maar om een ding, dit….”( hij steek 
zijn vinger op).

Toen ik in oktober in Hollywood was om ex-
tra opnamen te maken voor mijn doc.umen-
taire Roy Rogers, King of the Cowboys  ging 
ik naar de Beverly Center op de hoek van La 
Cienega en Santa Monica Boulevard. Daar te-
genover lag een drugstore waar ik altijd even 

Monte Walsh met v.l.n.r: Lee Marvin, Jim Davis en Jack Palance City Slickers met Billy Crystal
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binnenging om te zien of er nog iets aardigs 
te koop was. Die zonnige middag was het er 
doodstil, maar bij de tabakskiosk stond een 
man in een grijs pak die kleine sigaartjes uit-
zocht. Ik kon mijn ogen niet geloven; dat was 
dus Jack Palance. Met alle verhalen die ik toen 
van hem kende, was dit niet de man waar je 
zo maar op afstapt. Ik ging naar buiten en niet 
lang daarna kwam Jack Palance uit de drug-
store en bleef voor de ingang stokstijf staan. Ik 
keek van een afstand toe hoe hij in zijn  zak-
ken naar iets zocht. Waarschijnlijk een aanste-
ker of lucifers, want een sigaartje bungelde uit 
zijn mond. Op dat moment kon ik alleen maar 
aan Shane denken met Jack Palance wachtend 
op het moment dat hij met Elisha Cook kon 
afrekenen. Als ik lucifers of een aansteker bij 
me had gehad, had ik de stoute schoenen aan-
getrokken en hem van vuur voorzien. Nu kon 
ik niets doen en alleen maar kijken. Hij ging 
weer naar binnen en kwam een paar minuten 
later naar buiten en stak zijn sigaartje aan. 
Toen stapte hij met grote stappen naar een 
oude auto met open dak en  reed snel weg.

Ik had al gehoord dat City Slickers  een film 
was om naar uit te kijken. Toen de film uit-

kwam verscheen Jack Palance voor promotie-
doeleinden in talkshows. Altijd in dat grijze 
pak. Omdat hij op een farm woonde en al 
jaren niet meer deelnam  aan sociale gebeur-
tenissen in Hollywood, had hij waarschijn-
lijk maar één pak. De film was een heel groot 
succes en iedereen had het opeens weer over 
Jack Palance. Bij de Oscar-uitreikingen van 
1992 kreeg hij voor het eerst echt een Oscar 
voor beste bijrol. Op het toneel met de Oscar 
in zijn hand zei hij: “Toen ik mijn eerste film 
maakte zei de regisseur (Elia Kazan): ‘Jij wint 
vast wel de Oscar.’ Nou, dat heeft dus even ge-
duurd, maar hier is ie dan.”

Het bleef niet bij die Oscar; hij kreeg ook: de 
American Comedy Award voor beste bijrol ; 
De Golden globe voor beste bijrol en een no-
minatie van  de Chicago  Film Critics Asocia-
tion Award voor beste bijrol.

Een jaar later kwam hij bij de Oscar uitrei-
kingen (door Billy Crystal) op met een gigan-
tische Oscar en ging  met één hand push-ups 
doen. Om te laten zien hoe fit hij nog was en 
nog kon spelen. Het publiek ging uit zijn dak. 

Jaren later verscheen Billy Crystal in Inside 
The Actors Studio en vertelde dat Palance hem 
na de Oscar-ceremonie van 1972  benaderde 
tijdens een receptie: ”Hij stopte me en sloeg 
zijn  armen om me heen en zei: ‘Billy Crystal, 
wie had kunnen denken dat jij het was…’ Het 
was een grappige manier om ‘dank je’ te zeg-
gen tegen een kleine New Yorkse joodse jon-
gen die hem de Oscar had bezorgd.”

Op 10 november 2006 stierf Jack Palance 
door natuurlijke omstandigheden  op 87 ja-
rige leeftijd in het huis van zijn dochter Holly 
in Montecito, Californië.

Jack Palance doet push-ups bij Oscar-uitreiking

—Thys Ockersen
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Tonny van Renterghem,
researcher voor George Stevens

Tonny van Renthergem was een held van 
het verzet in de Tweede Wereldoorlog. In 
mei 1940 vocht hij als 20-jarige cavalerist 
tegen Duitse parachutisten in de omgeving 
van Den Haag,. Tijdens de bezetting ver-
richtte hij spionagediensten als lid van de 
verzetsgroep Orde Dienst. De groep werd 
verraden, maar als een van de weinigen 
ontkwam hij aan arrestatie. 
Van Renthergem was een van de initiatief-
nemers van ‘De Ondergedoken Camera’. Hij 
werd onderscheiden met onder meer de 
Yad Vashem-medaille voor het helpen en 
redden van joden.
Het verhaal op deze pagina’s gaat echter 
niet over het verzet, maar over de jaren die 
Van Renterghem na de oorlog doorbracht 
in Hollywood als adviseur van regisseur 
George Stevens bij twee grote films: The 
Diary of Anne Frank en The Greatest Story 
Ever Told.
Later woonde Van Renterghem in Zand-
voort.  In 1994 zocht  Bram Reijnhoudt, toen 
redacteur van Flash Back,  hem op voor 
een interview. Hiernaast begint een vrijwel 
ongewijzigde herdruk van zijn artikel.
Tonny van Renterghem overleed  negen 
jaar geleden in de Verenigde Staten.

ONDER de pannen van een voormalig schel-
penvissershuisje in Zandvoort berust het 

resultaat van vier jaar research voor het Holly-
woodiaanse-bijbelspektakel The GreatestStory 
Ever Told. Duizenden feiten en feitjes, verza-
meld en gebonden in ordners en dikke boeken, 
van cultuurstudies en plattegronden tot ver-
gelijkend evangelieonderzoek.De man die dit 
alles bijelkaar heeft gevorst is Tonny van Ren-
terghem, in de jaren zestig researcher voor20th 
Century Fox, nu weer neergestreken aan de 
Hollandse kust die hij kort na de oorlog verliet 
voor een avontuurlijk bestaan in Californië.

Van Renterghem (74) toont met gepaste 
trots de folianten die hij in opdracht van re-
gisseur/producent George Stevens heeft sa-
mengesteld. Jesus Speaks staat met gouden 
letters op de lederen rug van het eerste deel. 
Het bevat een vergelijking van de uitspraken 
van de Heiland volgens  een zestal in de en-
gelssprekende wereld gangbare bijbelvertalin-
gen. De vrucht van bredere en diepergaande 
research is gebundeld in The Four Gospel’s 
Analysis. Hier vind je zowel een schematische 

voorstelling van het uur waarop de haan heeft 
gekraaidvolgens verschillende tijdrekeningen 
(‘Onzin natuurlijk,’ mompelt Van Renterg-
hem), als een plattegrond vande tempel in 
Jeruzalem en de Hof van Getsemaneh (‘Uit 
latere opgravingen is gebleken dat ik er niet 
ver naastzat’).

Verder populariteitscurven van Jezus, met de 
intocht in Jeruzalem als absolute topper en 
de kruisiging als laatste dip; impressies van 
de geluiden die op diverse locaties in Pales-
tina te horen moeten zijn geweest, rationele 
verklaringen van verrichte wonderen en ver-
wijzingen naar situaties die dramatische mo-

gelijkheden bieden voor de sce-
narioschrijvers.

In het Hollywood van eind ja-
ren vijftig, toen de grote studio’s 
met toenemende concurrentie 
van de televisie nog volop in be-
drijf waren, was Van Renterg-
hem de enige op deze schaal nog 
werkzame ‘research consultant’. 
Debefaamde Henry Noerdlin-
ger, die vergelijkbaar werk had 
geleverd voor Cecil B. DeMille, 
was niet langer actief.

Hoe pak je zo’n klus aan?
‘Ik kreeg een kamer in het wri-

ter’s block, een oud gebouw op 
het studioterrein met hele rijen 
kleine kamertjes. Daar kon ik 
onmiddellijk aan de slag. Ik vond 
het geweldig interessant. Ik wist 
niets van Jezus af; was helemaal 
niet gelovig. Het eerste wat ik 
deed was lezen. Om te beginnen 
The Greatest Story Ever Told, een 
verschrikkelijk boek vol stomme 
gelovigheid dat heel populair 
was bij oude dames in Amerika. 
Dan een heel goedartikel van 
George Bernard Shaw: zijn in-
leiding bij het stuk Androcles 
and   the   Lion. En   allerlei   bij-

De populariteit
van Jezus
in Hollywood

Foto: Marius Meijboom

Max von Sydov als Jezus en Tonny van Renterghem als Romeinse centurion in ‘The Greatest Story 
Ever Told’ van George Stevens. Op de achtergrond Telly Savalas als Pontius Pilatus.
De centurion was een rol voor John Wayne. ‘Wayne was maar vier dagen beschikbaar. Voor Stevens, 
die heel langzaam werkte, was dat een verschrikkelijk probleem. Vooral omdat Wayne absoluut 
verbood dat hij een invaller kreeg. Stevens bedacht een slimme oplossing. Er waren twee centu-
rions, een nachtcenturion en een dagcenturion. Hij liet mij de nachtcenturion spelen omdat ik 
ongeveer dezelfde bouwhad als Wayne! Maar officieel was ik geen double.’

door
Bram Reijnhoudt
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bels natuurlijk, en een joods standaardwerk in 
zes delen over Israel in de tijd van Jezus. Alles 
bij elkaar verzamelde ik een bibliotheek van 
zo’n driehonderd boeken.’

‘Toen ik eenmaal goed op gang was, kreeg ik 
drie kamers, een assistent en een secretaresse. 
Regelmatig bracht ik rapport uit aan Stevens, 
vooral in het begin, zodat hij wist waar ik mee 
bezig was. Hij kwam vaak bij me binnenlopen 
of we lunchten samen. Hetwas allemaal nogal 
informeel. Ik kon komen en gaan wanneer 
ik wilde.Stevens vertrouwde me omdat ik oo 
voor hem had gewerkt toen hij The Diary of 
Anne Frank maakte.

VAN MEEGEREN
Tonny van Renterghem was in 1948 met vijf 

dollar op zak in Los Angeles gearriveerd voor 
een film over Van Meegeren, die hij in de ge-
vangenis had geïnterviewd. Maar het projekt-
strandde toen de Vermeer-vervalser plotse-
ling overleed. De berooide Nederlander kreeg 

logies aangeboden door een vroegere vrien-
din uit de oorlog, Ellen Falck, die naar Califor-
nië was geëmigreerd om daar te trouwen met 
regisseur William Castle. Het gaf hem een 
nieuwe kans met mensen uit het filmvak in 
contact te komen. Want de jonge Tonny was 
bezeten van de filmerij. Als amateurfilmer 
enreserve-officier bij de cavalerie had hij een 
documentaire over dit wapen gemaakt, die nu 
een plaatsje heeft in de legerarchieven.

Tijdens de bezetting ging hij in het verzet, 
maakte spionagefoto’s, begon een koeriers-
groepje en werd chefstaf van de Binnenlandse 
Strijdkrachten in Amsterdam Zuid. Hij was 
een van deoprichters van de illegale groep fo-
tografen die na de oorlog bekend werd als ‘De 
Ondergedoken Camera.

Tonny’s vader was tandarts. Een van zijn pa-
tiënten was de internationaal bekende Duitse 
regisseur Dr. Ludwig Berger, die in Cinetone 
Ergens inNederland had gemaakt. De jood-
Berger verbleef op 10 mei 1940 in Amster-

dam. Op zijn onderduikadres in de Vondel-
straat gaf hij, om tijdens de bezetting toch nog 
iets te verdienen, filmlessen aan een uitgele-
zen gezelschap, onder wie Jan de Hartog, Lily 
Bouwmeester, Gerard Rekers, Cees Laseur en 
Mary Dresselhuys. Maar Bergers eerste leer-
ling was de 20-jarige Tonny. Diens filmlessen-
dienden als kwijtschelding voor de tandarts-
rekening. De jonge aankomende actrice Ellen 
Falck volgde de lessen ook.

Na de oorlog, logerend bij de Castles in Los 
Angeles, leek Van Renterghem aanvankelijk 
vorderingen te maken bij zijn pogingen een 
plaatsje te veroveren in het filmbedrijf. Hij 
werkte aan scripts met William Castle en 
raakte zelfs officieel verloofd met starlet Lois 
Maxwell, de latere Miss Money-
penny uit de James Bond-films. Van 
Renterghem: ‘Dat leverde me nog 
een column op van Louella Pars-
ons.Bovendien kon ik lid worden 
van de Golden Globe Association, 
de vereniging van journalisten die 
elk jaar filmprijzen toekent. Ik ver-
tegenwoordigde onder andere het 
Zandvoorts Dagblad! Hetgaf me 
tenminste een voet tussen de deur 
bij de grote studio’s. Ik kon me ook 
presenteren als vertegenwoordiger 
van de Nederlandse filmindustrie, 
omdat producent Rudi Meyer me 
had gevraagd eens te kijken of er 
in Amerika geen interesse bestond 
voor  filmproduktie in Nederland.’ 

Maar al gauw kwam hij er ach-
ter dat Hollywood werd beheerst 
door een ‘oldboys network’ waar je 
niet zo gemakkelijk tussenkomt. ‘Ik 

wilde graag regisseur worden, of cameraman, 
maar dat laatste was in Amerika een vak dat 
van vader op zoon ging en alsbuitenlander 
maakte je geen kans. Schrijven was eigenlijk 
de enige mogelijkheid.’

Acht jaar lang probeerde Van Renterghem 
bij de film te komen.Intussen pakte hij al-
lerlei baantjes aan om aan de kost te komen. 
Hij verkocht auto’s, zwembaden, deed be-
wakingsdiensten, was assistent bij een hui-
zenmakelaar en zette tenslotte, toen ook zijn 
ouders uit Nederland overkwamen, voor hen 
een antiekzaak op poten.‘ Die winkel in Brent-
wood heette ‘The Silver Skate’. Op een dag 
kwam er een echtpaar binnen om rond te kij-
ken. Het waren de Hacketts; ze waren bezig 

In ‘Het dagboek van Anne Frank’ werd het streven naar authenticiteit zo ver doorgevoerd dat bij de arrestatie van de groenteboer de ‘echte’ groente-
boer zichzelf zou spelen. De man kon de scène emotioneel niet aan en moest worden vervangen.                
 Niet authentiek is de naam op de ruit.  Van Renterghem was aan deze productie verbonden als technical adviser.

George Stevens spreekt met Tonny van Renterghem tijdens The Greatest Story Ever Told, waar-
voor Tonny assistent van Stevens was en ’head of research’.

{Photo courtesy Sussanna Severeid/T. van Renterghem Collection)
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een toneelstuk te schrijven naar het dagboek 
van Anne Frank. 

‘Ik heb toen aangeboden daarbij te helpen, 
met mijn kennis van Nederland tijdens de be-
zetting.’

Later, toen een film van het stuk zou worden 
gemaakt, leverde deze relatie hem een baan 
op als ‘technical adviser’.

VAATDOEKEN
Ik kon van alles leveren voor die film. Voor-

namelijk spullen die ik, of mijnouders, uit 
Holland hadden meegenomen. Vaatdoeken, 
vergieten, geëmailleerde emmers en andere 
typisch  Nederlandse  huishoudspullen.’

‘Stevens vond het goed voor de publici-
teit dat hij een ex-verzetsman uitHolland als 
adviseur had. Hij maakte altijd van die rare 

grappen, zoals zijn idee om mij, als ik bij de 
opnamen zat te kijken, een SS-uniform aan 
te trekken. Dat was om de acteurs bang te 
maken. ‘Ze moeten het gevoel hebben dat de 
Gestapo en de SS altijd op de loer liggen om 
hen te arresteren, dus zorg dat je daar de hele 
tijd zit zodat ze dat gevoel ook werkelijk krij-
gen.’ Nonsens natuurlijk, maar Life Magazine 
heeft er een mooie foto vangemaakt.’‘

Hij wilde dat in de kruidenhandel op de be-
gane grond van het huis dat in de studio was 
nagebouwd, echte kruiden voorhanden wa-
ren. De geur van kaneel moest in de studio 
zou hangen. Ook een publiciteitsstunt. Net 
zoals die gimmick met het bombardement.
Het huis was nagebouwd op een toneel dat op 
veren stond, waarin wiggen waren gestoken. 
Voor de opnamen van het bombardement 

werden die wiggen weggetrokken en zakte het 
hele huis plotseling met vier of vijf centimeter, 
om de acteurs die van niets wisten, te laten 
schrikken. Maar dat werkte natuurlijk alleen 
voor het mastershot. Bij de close-ups en de 
two-shots die hij altijd later maakte, was de 
mop er al af.’

‘Stevens fotografeerde elke scène van alle 
kanten; hij maakte zijn films in de snijkamer. 
Voor de buitenopnamen ben ik meegegaan 
naar Amsterdam, waar ik min of meer als ba-
bysit moest optreden voor de regisseur van de 
second unit, George Stevens Junior. Die had 
toen, met zijn 20, 21 jaar, alleen maar interes-
se voor de meiden. Ik zou ook de SS-officier 
spelen die de leiding had van de inval in het 
achterhuis. Op de locatie Staalstraat liep ik in 
uniform op het trottoir naast de troep, maar-
buiten beeld. En bij de inval zelf ben ik achter-
af weggelaten. Bij de montage besloot Stevens 
die scène  te doen met   uitsluitend   de reac-
ties op de gezichten van de onderduikers.’ De 
overgang naar The Greatest Story Ever Told 
was naadloos. Hoewel met de 
laatste draaidag van Het Dag-
boekvan Anne Frank ook zijn 
eigenlijke werk was beëindigd, 
was Van Renterghem regelma-
tig in de snijkamer te vinden, 
‘om zoveel mogelijk van hetvak 
te leren’.

BAARD
‘Ik had in die tijd last van 

huiduitslag en had mijn baard 
laten staan. Op een dag kwm 
Stevens binnen en zei: “What’s 
the matter? Do you want to be in 

my next picture?’ Ik zei dat ik niet eens wist 
wat zijn volgende film was. ’It’s about Jesus,’ 
zei hij en hij vroeg of ik roomskatholiek, pro-
testant, joods of iets anders was? Ik was niks. 
Datkwam goed uit. Als Stevens een researcher 
had aangesteld van een bepaalde overtuiging 
zou hij van alle kanten moeilijkheden hebben 
gekregen.’‘

‘De druk van kerkelijke kant was enorm, 
ook al uitte dat zich subtiel. Ze wilden eens 
kennis maken, een keer praten. Stevens pro-
beerde daar onderuit te komen; hij wilde er 
niets mee temaken hebben. Toen we een ori-
enterende reis maakten door Israël kregen 
we te maken met joodse groeperingen.In LA 
kwam de druk hoofdzakelijk van de katholie-
ken en de protestanten. De fundamentalisten 
hadden kritiek op alles. De katholieken waren 
heel vriendelijk maar toen ze het script onder 
ogen kregen waren ze ontsteld. Ze wilden het 
helemaal traditioneel hebben. Er kwam een 
rapport en een tegenrapport van mij...’

Voor het script was aanvankelijk Carl Sand-

Opname in de S taalstraat

Werkbespreking met George Stevens voor The Greatest Story Ever Told. V. I. n. r.: Tonny van Renterghem 
(met baard), William Hale (associate producer), George Stevens, Carl Sandburg (schrijver), Antonio 
Vellani (associate producer) en George Stevens Jr (idem)
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burg aangetrokken, een schrijver met veel 
prestige wiens biografie van Abraham 
Lincoln tot de klassieken van de Ameri-
kaanse literatuur wordt gerekend. Bij Fox 
kreeg hij prompt de kamer van Marilyn 
Monroe, die in deze periode niet in de 
studio werkte.

‘Sandburg heeft prachtg werk geleverd. 
Zijn script ging over een vieze, vuile Je-
zus, een timmerman, die met zijn volge-
lingen langs de stoffige wegen liep, zwe-
tend als een echtmens. Maar dat was veel 
te radicaal voor Stevens. Vergeet niet, in 
die tijd werd Jezus nog gezien als die fi-
guur in witte kleren met een stralenkrans 
om zijn hoofd. Er werd een andere sce-
narist bijgehaald, JamesLee Barrett, die 
zijn sporen had verdiend met westerns en 
knokfilms. Ik herinner me een passage uit 
het script over de verdrijving van de tolle-
naars uit de tempel: “When Jesus punches 

one of them you can hear the 
crunching ofhis bones”.’

 ‘Stevens moest ik opvoeden 
over de Bijbel want hij wist er 
niets van. Hij had een volkomen 
niet-religieuze achtergrond. 
Ik sprak tapes in— die kon hij 
gemakkelijker absorberen dan 
geschreven rapporten, hij kon 
ze beluisteren als hij in bed lag. 
Dan vertelde ik bijvoorbeeld 
hoe de boeren met hun offe-
randes naar Jeruzalem  gingen... 

Ook gaf ik hem veel beeldmateriaal, foto’s van 
landschappen en gebouwen, platen en pren-
ten die ik overal opdook. Ik heb hem de man 
voor de kostuums aanbevolen, Vittorio Nino 
Novarese. Dat was een van de eerste costu-
miers die de Romeinse tijd goed had begre-
pen en die trouwens ook uit Rome kwam. Met 
hem heb ik veel samengewerkt en later ook 
met andere afdelingen, zoals de decorbouw.’

‘Tijdens de opnamen wist Stevens precies 

wat hij wilde, maar in het stadium van plan-
nen maken was hij heelvaag. Werden er dan 
fouten gemaakt, dan kon hij die op anderen 
afwentelen. Het hoofd van het art department 
wist nooit wat hij moest doen en kon Stevens 
nooit te spreken krijgen. Dan was ik de tus-
senpersoon.’’

‘Ik heb veel moeite moeten doen om de 
kostuumafdeling en ook de actrices ervan te 
weerhouden dat ze die upliftbra’s aantrokken. 

De adviezen van Van Renterghem over authentieke geluiden en etnische 
muziek werden door componist Alfred Newman in de wind geslagen.
Van Renteghem: ‘Die verdomde Newman moest om zijn Oscar te krijgen 
zoveel mogelijk banen geven aan zoveel mogelijk musici. Dus hij wilde altijd 
een symfonieorkest met zeventig violen. Hij was gek op violen. Hij probeerde 
me zelfs om te kopen met een plaats op de eerste rij bij de Oscar-uitreiking. 
“We don’t want this ethnic music in here.” En dan eindig je met Halleluja.’

De uitdrijving van demonen was een van de hete hangijzers bij 20th Century 
Fox.De R.K. bisschop Devlin was pertinent in zijn uitspraak dat de demonen 
wel degelijk zichtbaar en hoorbaar waren als ze het lichaam van stervelin-
gen moesten verlaten. Van Renterghem: ‘De schrijvers wilden weten wat ze 
daarmee aan moesten. Jekon overigens merken dat de bisschop wel de pest 
in had als hij op dergelijke vragen moest antwoorden. De oplossing was: geen 
uitdrijving van demonen in de film.’

LINKS: Het Laatste Avondmaal voltrok zich bij Stevens 
tegen de achtergrond van een open haard, in bijbelse 
tijden een onbekend fenomeen. Van Renerghem pro-
testeerde toen hij de set in aanbouw zag. Maar hij 
kreeg nul op het rekest van decorbouwer Richard Day. 
De haard was nodig voor ‘een belang rijk lichteffect’.
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In die tijd hadden de dames allemaal borsten 
die als punten vooruit staken. Dat kan je niet-
doen in een bijbelse film. Dat moest los ge-
drapeerd zijn, zonder onderkleding. Sommige 
sterren wilden dat per se niet. Dan zei ik, het 
is niet een film over borsten, het is een film 
over Jezus. U moet niet de aandacht van Jezus 
afleiden door uw prachtige figuur.’’

‘Charlton Heston, die Johannes de Doper 
speelde, had ook een probleem. Hij kwam op 
de set met van die metalen armstukken om. 
Ik zei dat die zelfs door de Romeinen niet 
werden gedragen, alleen door boogschutters. 
“Maar mijn armen zijn zo dun!” riep Heston. 
Pas toen Stevens hoog had opgegeven van zijn 
macho uiterlijk gaf hij toe.’

LIJDENSWEG
De produktie werd een lijdensweg. Het 

historische debacle van Cleopatra, ook een 

Foxfilm, was voor de studio reden om zich 
op het laatste moment uit het projekt van 
Stevens terug te trekken. Het duurde ruim 
een halfjaar voor een nieuwe partner werd 
gevonden in United Artists. De opnamen op 
locatie in GlenCanyon in Utah liepen uit en 
de montage duurde eindeloos. Toen The Gre-
atest Story Ever Told in 1965 eindelijk in de 
bioscopen kwam waren de kritieken vernieti-
gend of ironisch op z’n best. ‘Not the greatest,’ 
kopte The New York Times.Het publiek bleef 
weg. Stevens was voor jaren uitgeteld. Pas in 
1970 werd hij in staat gesteld een nieuwe film 
te maken, maar dan in zijn oude stiel, de ko-
medie. The Only Game in Town werd meteen 
ook zijn laatste. Hij overleed vijfjaar later.Niet 
alleen de terugval op een traditioneler, voor-
zichtiger scenario was volgens Van Renterg-
hem de oorzaak van de ellende, ook de casting 
was rampzalig. 

‘Een van de dingen die wel gelukt waren, was 
dat Jezus in de film wordt voorgesteld als een 
jood. De christelijke kerk had dat al eeuwen 
niet gedaan. Maar de man was besneden, had 
zijn bar mitzwe gehad, raakte de mazoezeh 
aan als hij een huis binnen ging en bedekte 
zijn hoofd in de synagoge. Dat was nieuw voor 
Hollywood. Maar Max von Sydow, alhoewel 
een fijn acteur, was verkeerd voor deze rol. 
Een reus met blonde haren en blauwe ogen 
nota bene, zo’n echt Scandinavische kop.’

‘Voor Maria was Dorothy McGuire geko-
zen, een katholieke Ierse dame. Die was veel 
te oud. Er zijn redenen om aan te nemen dat 
Maria ongeveer dertien was toen ze moe-
der werd. De apostelen waren ook vreselijk 
gecast,omdat er zoveel kennelijke homosek-
suelen bij waren.’

‘Een ander probleem was dat iedereen mee 
wilde doen, want het gerucht ging al gauw dat 
dit een van de hele grote films ging worden. 
Pat Boone, heel religieus, kreeg een cameo 
appearance en nog vele anderen. Een grieks-
orthodoxe monseigneur uit L.A. wilde ook 
een rolletje, maar dat ging toch niet door.’

‘Aan het eind, bij de kruisiging, komt John 
Wayne heel even in beeld en zegt dan, als de 
Romeinse hoofdman-over-honderd: “Yes, he 
truly was the Son of God.” Belachelijk.‘

‘Wayne was maar vier dagen beschikbaar. 
Voor Stevens, die heel langzaam werkte, was 
dat een verschrikkelijk probleem. Vooral om-
dat Wayne absoluut verbood dat hij een in-
valler, een double, kreeg. Stevens bedacht een 
slimme oplossing. Er waren twee centurions, 
een nachtcenturion en een dagcenturion. Hij 
liet mij de nachtcenturion spelen omdat ik 
ongeveerdezelfde bouw had als Wayne! Maar-
officieel was ik geen double.’

Tot Van Renterghems grootste ergernissen 
behoort de zelfmoord van Judas (David Mc-
Callum). Judas hangt zich niet op, zoals in de 
Bijbel, maar hij werpt zich in het Heilige Vuur 
van de tempel. ‘De associate producer Anto-
nio Vellani was op dat idee gekomen. Maar 
zoiets is onbestaanbaar en de joodse gemeen-
te was daarover ook zeer ontsteld. Als iemand 
in het vuur gesprongen was, zou het hele al-
taar ontheiligd zijn geweest. Ik heb Stevens 
gezegd, waarom doet u ‘t niet allebei, zowel de 
ophanging als het vuur, dan kan altijd nog een 
keus worden gemaakt. Maar hij was heel kop-
pig op dat punt. Later, bij de postproduction 
kwam hij bij me binnenlopen met een hele 
stapel brieven van mensen die de film hadden 
gezien. Of ik die maar wilde beantwoorden. 

Beschrijving van landschap en klimaat

“Het gaat toch niet over de zelfmoord van 
Judas?” vroeg ik. Hij grinnikte, veel van de 
brieven gingen daar inderdaad over. Toen heb 
ik stapeltje naar hem teruggeschoven. Daar 
moest hij maar een ander voor zoeken.’

‘Maar ach, uiteindelijk was het allemaal niet 
zo slecht als bij DeMille, waar de kar van Ma-
ria Magdalena wordt getrokken door zes ze-
bra’s. Of in King of Kings, waar Jeffrey Hunter 
aan het kruis hangt met geschoren oksels.’

Eigenlijk is er maar één goede bijbelverfil-
ming geweest, Het Evangelie van Mattheus, 
van Pasolini.’

            —Bram Reijnhoudt

NASCHRIFT
In de laatste jaren van zjn leven werkte Van 
Renterghem, bijgestaan door zijn Ameri-
kaanse vrouw Susanne Severeid aan zijn 
memoires. Het boek verscheen in april 2010 
onder de titel De laatste huzaar,Verzet zonder 
kogels, Herinneringen aan de Tweeede We-
reldoorlog bij Uitgeverij Conserve in Schoorl. 
Van Renterghem is ook de auteur van Het 
geheim van Sinterklaas en de Kerstman (When 
Santa was a Shaman, The Ancient Origins of 
Santa Claus and the Christmas Tree).
Tonny van Renterghem overleed 19 juli 2009 
in bijzijn van zijn vrouw op 90-jarige leeftijd.

Tonny van Renter-
ghem met zijn vrouw, 
actrice/schrijver 
Susanne Severeid
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filmwereld, want ze hadden ooit een bioscoop 
in het Zuiden gehad. Die comfortabele baan 
bij de legerfilmdienst stond onder druk, want 
inmiddels was het fenomeen Video uitgevon-
den en kazernes konden veel makkelijker een 
video dan een 16mm-filmkopie afdraaien. 

Daarom begon Otto naar nieuwe filmwegen 
te zoeken, dus ging hij een film distributie-
kantoor starten voor speelfilms in de biosco-
pen en tegelijkertijd video’s voor de videothe-
ken, die als paddenstoelen uit de grond rezen. 
Maar daar bleef het niet bij, hij wilde ook een 
speelfilm produceren want, zo vertelde hij mij, 
Fred Denker, directeur van City film, steunde 
hem daarbij en zou twee ton reserveren voor 
het budget.

Nu nog een filmproject. Hij bracht me een sce-
nario van Chiem van Houweninge (van de tv-
serie Zeg eens A en een aantal afleveringen van 
Tatort). samen geschreven met de Belgische 
regisseur  Robbe de Hert, de flamboyante Vla-
ming, die ik ook op fes-
tivals had leren kennen. 
Robbe zou de film gaan 
regisseren en samen mee 
produceren met zijn land-
genoot Luc Pien. Ik zou 
als vierde producent aan 
het project worden toe-
gevoegd. Het moest een 
politieke thriller worden  
met als groot voorbeeld 
All the Presidents Men, 

In 1988 werd ik gebeld door Otto Wobma die 
me dringend moest spreken. Ik kende Otto 
voornamelijk van het Berlijnse filmfestival 
waar ik jaarlijks kwam om films te zien en hij 
om te kopen. Want hij werkte voor de leger-
filmdienst die een grote hoeveelheid films op 
16mm door Nederlandse kazer-
nes distribueerde. Het was pret-
tig vertoeven in West-Berlijn 
met al die cafés en restaurants en met Otto 
kon je lachen. Nadat we een keer veel gedron-
ken hadden gingen we met een Nederlands 
gezelschap naar een restaurant, waar we aan 
een lange tafel gingen eten. Vlak bij ons was 
een Duits (film)gezelschap, waar de gemoe-
deren hoog opliepen omdat een actrice dicht 
bij een filmcriticus zat, die blijkbaar onaardig 

over haar geschreven had. De actrice ging 
behoorlijk te keer en Otto vond het zijn plicht 
om zich er mee te bemoeien. Hij liep naar 
de tafel en ging de actrice de les lezen en dat 
leverde meteen een behoorlijk conflict met de 
gehele Duitse tafel op. We hebben hem nog 

net op tijd weg kunnen trek-
ken voordat de ruzie escaleerde. 
Dolle pret. Otto’s energie was 

onmiskenbaar. Als een druk baasje rende hij 
op de filmmarkt van de ene filmverkoper naar 
de andere om goede contacten te leggen. Op 
een feestavond van het festival waar gedanst 
werd, ging hij naar de Franse actrice Brigitte 
Fossey en nam haar mee naar de dansvloer 
waar hij zwierig zijn danskunsten vertoonde. 
   Otto en zijn vrouw Mary zaten al lang in de 

maar dan met wat meer actie. Maar zonder 
het kaliber acteurs van een Robert Redford 
en Dustin Hoffman als ‘investigator reporters’. 
   Het script had alle goede bedoelingen die 
Robbe nastreefde als uitermate linkse filmer 
om onrecht aan de kaak te stellen. Maar het 
was niet spannend. Ik uitte mijn bezwaren 
bij Otto, maar die verzekerde me dat er nog 
een rewrite van Chiem en Robbe zou komen. 
Not to worry. Maar ik was wel bezorgd, want 
beide heren hadden bewezen geen goede 
politieke thriller  te kunnen schrijven. En ik 
had een vast vertrouwen dat een film nooit 
goed kan worden als  je geen goede basis hebt, 
het scenario dus. Behalve als je Jean-Luc God-
dard heet, dan kan je van elk flauwekulverhaal 
een interessante film maken, zie Bande a Part. 
Robbe had veel politieke filmpjes gemaakt 
en uiteindelijk met het boerendrama De 
Witte in 1980 veel succes in eigen land gehad. 
Daarna in 1984  weer een lokaal succes met 
de komieken Gaston & Leo in Zware Jon-
gens.Vervolgens kwam in 1989 Blueberry 

 

door
Thys Ockersen

Werkopname van Trouble in paradise. Jules vd Steenhoven achter de camera. 
Robbe de Hert regisseert Beaty Edney.

Thys Ockersen, Otto Wobma en
diens vrouw Mary
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Hill, een ‘coming of age’-film over teenagers 
die waarschijnlijk veel te maken had met 
Robbe’s eigen jeugd. Ook een groot succes. 
   Hij had met drie film in ieder geval bewezen 
in België een succesvol filmer te zijn. Maar 
hij wilde met Trouble in paradise aantonen, 
dat hij ook buiten zijn  grenzen kon sco-
ren. Chiem van Houweninge was dus een tv 
-schrijver en dat is wat anders dan een film-
scenario in elkaar zetten en bovendien is het 
handig om te weten hoe ver je kan gaan met 
spectaculaire  (dus dure) scènes en over welke 
acteurs en actrices in de hoofdrollen je kan 
beschikken. En dat wist dus niemand. Naar 
mij werd in ieder geval niet geluisterd en ook 
de rewrite leverde geen bijzonder scenario 
op. Naar  mijn gevoel was Gerard Soeteman 
(toen) de enige scenarioschrijver in Neder-
land die dit tamme script kon opvijzelen. 
 Niet getreurd, Otto kon het geld wel bij elkaar 
krijgen. De bronnen zijn  beperkt: geld van een 
distributeur (City film), het Nederlands Film 
Fonds (deed niet mee, een omroep in Neder-
land (lukte niet, wat raar is, omdat Chiem van 
Houweninge voor de VARA werkte), een  Bel-
gisch Fonds dat wel meedeed en een Belgische 
privéfinancier. Otto ging als een driftig baasje 
te keer om de financiering rond te krijgen. En 
hij kreeg het rond, al hoorde ik nooit hoeveel 
geld hij bij elkaar had gesprokkeld.

 
De film ging in productie en ik ging de casting 
doen. Van begin af aan had ik te  maken met het 
grillige karakter van Robbe. Hij belde op dat hij 
absoluut Lesley-Anne Down voor de hoofdrol 
wilde hebben. Toe maar, de hoofdrolspeelster 
uit North and South; The first great train rob-

bery en The Betsy. Ik schatte haar salaris in op 
zo´n half miljoen dollar en waarom zou ze een 
Belgisch/Nederlandse film doen zonder een 
spectaculaire Hollywood ster als tegenspeler? 
Ik had haar in 1979 of all places meegemaakt 
in Muiden toen ze Rough Cut maakte met 
Burt Reynolds onder regie van Don Siegel 
over wie ik toen een documentaire maakte. 
Ze was behoorlijk ontregeld (drugs en drank) 
en alleen Burt Reynolds communiceerde met 
haar. De crew hield zijn mond. Reageerde 
niet op haar loze opemerkingen. Niette-
min was ze nog steeds een populaire actrice. 
    Ik zei tegen Robbe dat het onmogelijk zou zijn 
haar te engageren. Hij begon in plat Antwerps 
tegen met uit te halen en ik antwoordde: ‘Kun 
je misschien beschaafd Nederlands spreken?’ 
Hij begon te schelden in het Antwerps. Nou, 
toen had ik het gedaan. Ik belde Otto Wobma 
op om te zeggen dat  het weinig zin had om  
met die op hol geslagen regisseur te werken. 
   De ruzie werd uiteindelijk bijgelegd en de 
volgende kandidate was Pamela Sue Martin, 
bekend geworden door The Poseidon Adven-
ture  en in die tijd nog terend op de roem 
van de serie Dynasty, waar ze  Farrington 
Carrington in speelde. Ook een dure dame. 
   En toen kwam Robbe met Rachel Ward, 
beroemd geworden met haar rol in de Aus-
tralische serie The Thorn Birds, waarin ze de 
tegenspeelster was van Richard Chamber-
lain. Met verder opvallende rollen in Sharky´s 
Machine  met Burt Reynolds, Dead men don´t 
wear plaid met Steve Martin en Against all 
odds met Jeff Bridges. Alle drie eersteklas-
films. Dus ook aan Rachel Ward hing een 
hoog prijskaartje. Maar ik kreeg van iemand 
te horen dat ze in de Plaza Hotel in New York ONDER: De hoofdril ging uiteindelijk naar Beaty Edney. BOVEN: Beaty Edney op de set van Trouble in Paradise in gesprek met Robbe de Hert.

CASTING DE FILM
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zat met haar echtgenoot/acteur Bryan Brown 
(ook uit de Thornbirds). Het is een ongewone 
weg om een acteur of actrice rechtstreeks te 
bellen en niet het management in te scha-
kelen. Maar het ging hier om Australiërs, 
die misschien  andere regels hanteerden. 
   Ik belde en vroeg naar de kamer van mijn-
heer Brown, hopende dat hij niet zo bekend 
in Amerika was en gemakkelijk te bereiken. Ik 
heb eens in Hilversum  een hotel gebeld om 
Christopher Lee te spreken te krijgen en glas-
hard werd  ontkend dat hij daar verbleef. Maar 
ik zei dat ze toch maar even een berichtje 
moesten achterlaten dat zijn vriend Thys 
Ockersen had gebeld. En hij belde me terug. 
   Ik werd echter soepel in de Plaza doorver-
bonden en kreeg Bryan Brown aan de lijn die 
me vriendelijk te woord stond en zei dat ik het 
scenario maar naar de Plaza Hotel moest stu-
ren. En dat gebeurde, maar Rachel Ward bleek 
niet geïnteresseerd te zijn. Redenen werden 
niet gegeven.

Een paar jaar later toen ik in Hollywood naar 
het bekende restaurant Mousso & Frank 
ging voor een lunch zat twee tafeltjes verder 
Pamela Sue Martin met een paar mensen. Ik 
had toen behoefte om naar haar toe ten gaan 
en te zeggen: “Hallo Pamela, ik had enig tijd 
geleden een leuke rol voor je in een Neder-
landse / Belgische film, jammer dat ik je niet 
kon bereiken.” Maar zoiets doe je niet. Ove-
rigens is het niet veel meer geworden met 
haar acteercarrière, maar wel is ze vier keer 
getrouwd.

De rol ging uiteindelijk naar de Britse actrice 
Beaty Edney,  die toen 27 jaren jong was en 

een beetje succes had gehad met een rol in 
Highlander. Verder was ze in Engeland bekend 
als de dochter van Sylvia Syms, een bekende 
actrice uit de jaren zestig. Ze had beslist geen 
naam die mensen naar de bioscoop zou trek-
ken. Ik geloof dat Robbe haar persoonlijk had 
uitgezocht en ze was niet duur. Toen ik haar 
tijdens een persconferentie terzijde nam en 
vroeg waarom ze Trouble in paradise had 
gekozen zei ze heel eerlijk: “Er zijn niet veel 
aanbiedingen van hoofdrollen voor mij.”

Robbe bepaalde zelf de acteurs voor de twee 
onderzoeksjournalisten. De equivalenten van 
Woodward en Bernstein (dus Robert Redford 
en Dustin Hoffman).Als het aan mij lag waren 
dat de Belg Jan Decleir en de Nederlander 
Peter Faber ( of Huub Stapel) geworden. Maar 
mij werd niets gevraagd en het werden—hou 
je vast—de Vlaamse tv-sportjournalist Carl 
Huybrechts en de uit de Friese klei getrok-
ken Freark Smink… Toen ik dat hoorde wist 
ik dat de film gedoemd was ten onder te gaan. 
   Maar goed we gingen moedig door. Robbe 
zag wel iets in Hein Boele, maar die zou hij 
persoonlijk benaderen. Okay with me. Het 
toeval wilde dat Hein Boele op een avond in 
het Nieuw de la Mar Theater naar een toneel-
stuk kwam kijken en naast me ging zitten. Ik 
dacht, laat ik me maar even voorstellen, want 
ik krijg later toch met hem te maken.  Ik kwam 
niet meer van hem af. Als een klit bleef hij 
aan me vastzitten. Tijdens de voorstelling, in 
de pauze en daarna moest ik horen hoe goed 
hij het script vond en hoe graag hij mee wilde 
doen. Het zal wel, maar ik had daar niets over 
te zeggen. Dat kon alleen maar Robbe bepa-
len. Hij kreeg geen rol in Trouble in paradise Carl Huybrechts en Freark Smink als de onderzoeksjournalisten met Sonja Barend in een cameorol als eindredactrice van ‘een krant’.
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en toen ik hem een paar maanden later tegen 
kwam op een verjaardag van Peter Hoeksema 
(die wel in de film meespeelde) kende hij me 
niet meer.

Audities doen voor film en tv is een noodza-
kelijk kwaad, nodig om een regisseur kennis 
te laten maken met acteurs en  actrices die hij 
nodig heeft voor zijn productie. We zaten in  
een zaal van de Brakke Grond in de Nes en ik 
liet ze dus komen. Robbe besliste niet alleen, 
hij had besloten dat de cameraman, Jules van 
den Steenhoven, mee zou beslissen. Onge-
woon. Robbe had eerder met hem gewerkt 
aan een documentaire over Henri Storck. 
Maar hij had weinig speelfilmervaring en veel 
praatjes. Herhaaldelijk hoorde ik de Robbe 
zeggen: “En wat denkt gij er van, Juulleke ?”

Mijn taak was ‘t ook om de telefoontjes te 
maken met de mededeling dat iemand was 
aangenomen of afgewezen. In het geval van 
oude pro’s Rudi Falkenhagen en Kitty Jansen 
was dat geen enkel probleem. Maar er was 
een acteur van een  lager niveau, Lex de Regt, 
die al geprobeerd had zijn vriendin aan mij 
te slijten voor een rol, die de afwijzing slecht 
opnam en kwaad werd. Ik kon alleen maar 
zeggen dat ik niet over de eindbeslissing ging.

Er was een rol van een spionne en het leek mij 
goed om daar Willeke van Ammelrooy voor 
te vragen. Dan hadden we in ieder geval een 
bekende actrice in de film. Maar volgens Otto 
was ze te duur en het werd ene Alexandra van 
der Noot. Een vreemde casting was ook de 
Britse acteur Peter Firth, die korte tijd in de 

Edmond Classen,  Gees Linnebank, Peter Hoeksema  en  Adriaan van Dis in Trouble in Paradise

belangstelling stond vanwege Equus, Tess en 
Joseph Andrews.Hij had een uitermate kleine 
rol van een parlementariër, die opgeblazen 
werd. Er kwam ook nog een Amerikaanse 
moordenaar in voor en ik kon Bobby Di Cicco 
krijgen, die ik had leren kennen bij The Big 
Red One, maar de Belgische financier had 
zijn eigen (onbekende) Amerikaan, ene Jack 
Coulter. Toen Trouble in Paradise (herge-
monteerd) bij een Amerikaanse distributeur 
terecht kwam was de titel Deadly Triangle met 
Beaty Edney en Peter Firth in de hoofdrollen. 
   Robbe was gek op het casten van bekende 
mensen in cameo rolletjes. Bij thrillers werkt 
dat alleen maar afleidend. Alfred Hitchcock 
die altijd een cameo had, probeerde dat zo 
vroeg mogelijk in zijn  films te laten passeren. 
Robbe had Sonja Barend uitgekozen voor een 
rol van eindredactrice van een krant (dat lag 
tenminste in de lijn van haar journalistieke 
werk), maar Adriaan van Dis  als ober (!) sloeg 
werkelijk nergens op. Het leidde alleen maar 
af. Chiem van Houweninge speelde een par-
lementariër; Cees van Ede dook ergens op en 
ik—geen BNer—speelde een barkeeper voor-
namelijk om wat geld uit te sparen. Robbe zag 
Linda de Mol (toen nog geen actrice) wel zit-
ten als sexy secretaresse; dus belde ik John de 
Mol (iemand had me zijn privé nummer gege-
ven), maar na het lezen van het script wei-
gerde ze. Het werd toen de onbekende Patty 
Pointier die onbekend is gebleven.

‘TROUBLE IN PARADISE’
GAAT IN PRODUCTIE
Het geld was er, een crew en cast. Er kon 
gedraaid worden. De film startte in Antwer-
pen en na twee weken besloot ik een kijkje te 

gaan nemen. Ik kwam op het productiekan-
toor terecht, waar op een gegeven moment 
een nogal vreemd kreupel type binnenkwam, 
leunend op stokken met zilveren handvaten. 
Niemand legde uit wie hij was. Toen Otto 
arriveerde om me naar de set (het Antwerpse 
treinstation) te rijden was het even stil in de 
auto. Toen vertelde hij mij dat die vreemde 
figuur de Belgische financier Paul Breuls was. 
Hij voegde eraan toe dat hij het gevoel had 
dat deze sinjeur niet over de brug kwam met 
de 700-duizend gulden die hij had beloofd bij 
te dragen. Dat had nogal wat consequenties, 
want zonder dat geld kon je de film niet pro-
duceren. Otto kon dus twee dingen doen. De 
film stopzetten en zijn verlies nemen of door-
gaan en een grote schuld op zijn nek nemen 
totdat hij een andere financier had gevonden. 
Hij koos voor het laatste; hij ging moedig door. 
   Paul Breuls die toch nog altijd vermeld 
staat als producer van een groot aan-
tal films, werd door het Belgische film-
fonds op het matje geroepen. Hij beloofde 
te betalen, maar deed dat nooit. Ik geloof 
dat Matthijs van Heijningen dezelfde pro-
blemen heeft gehad in 1991 met Eline Vere. 
   Ondanks alle problemen toonde Otto talent  
om een film te produceren, maar ik zag hem 
in één jaar tien jaar ouder worden. Cast en 
crew waren solidair en werden voorlopig niet 
betaald. Pas een jaar later in Cannes, waar ik 
toen ook was, vond Otto een Amerikaanse 
distributeur die de film kocht waardoor de 
financiële problemen werden opgelost en 
iedereen keurig werd betaald. Tijdens de geld-
problemen had Otto niets aan Robbe de Hert 
en Luc Pien, die waren niet aanspreekbaar.
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DE ‘PREMIÈRE’  
In de CIC-bioscoop op het August Allebe 
plein in Amsterdam werd de eerste voorstel-
ling van Trouble in Paradise gegeven voor 
medewerkers en belangstellenden. Je zou 
het een première kunnen noemen, maar dan 
zonder alle feestelijkheden. Otto Wobma liet 
me weten dat hij met tien kopieën uitkwam. 
Dat was moedig en kostbaar, want zo’n kopie 
kostte plusminus 8000 gulden. De film was 
uiteindelijk net zo middelmatig als het script 
al had aangegeven en zonder een aantrekke-
lijke, bekende cast moeilijk te verkopen. En  
dat zou ook blijken, want na een week waren 
er nog maar drie bioscopen die de film wil-
den draaien en al heel snel geeneen meer. 
   De Nederlandse recensies hielden ook niet 
over. Ik  vond nog een oude kritiek van 25 mei 
1989 van Dick van de Heuvel in de Telegraaf:  

Het scenario van Trouble in Paradise  ram-
melt aan alle kanten. Buiten het gestrooi met 
de hoofdrollen worden allerlei tussenverhaal-
tjes slordig en onaf verteld. Weet je bij de helft 
van de dialogen niet waar de mensen het over 
hebben en wordt er voortdurend geschoven 
met onbestemde foto’s en paperassen. Het had 
beter gekund. Het had beter gemoeten. Wie 
zulke zware aantijgingen in de mond neemt 
(volgens de film zijn er Nederlandse ministers 
betrokken bij deze wapenhandel) dient een 
perfecte film af te leveren. Da’s niet gelukt.

Misschien dat het in België beter zou gaan, 
maar in Nederland flopte de film.

Een paar jaar later zijn Otto en ik op het zelfde 
moment in Hollywood. We  gaan eten in een 
restaurant in Santa Monica en ik vraag Otto: 
“Waarom heb  je niet naar me geluisterd toen 
ik je zei dat het geen goed scenario was? “

Het antwoord is: ‘Tja, Mary en ik vonden je 
nog al eigenwijs…’

Otto heeft nooit meer een film geprodu-
ceerd. Maar hij zou via zijn distributiebedrijf 
Three Line Pictures veel films uitbrengen in 
de bioscopen, op video en DVD. Robbe de 
Hert maakte nog een paar speelfilms. Hij 
beschouwde Trouble in Paradise toch als een 
van zijn favoriete films.

—Thys Ockersen

DUDLEY SUTTON  
N Surrey 6-4-1933 ? 15-9-2018 
Volgde een opleiding at RADA, maar werd voortijdig weggestuurd vanwege wangedrag. Hij 

vond die opleiding vervelend en zat liever in Soho in koffiebars en 
las Camus en Sartre. Sutton hield de Elizabethaanse zienswijze aan 
van vagebonden en kwajongens.  Hij werd omschreven vanwege zijn 
babyface als een bedorven cherubijn of een gevallen engel. Hij kon 
soms te keer gaan als een boertige WC Fields. Logisch dat Dudley 
Sutton een onconventionele acteur was . Hij bewonderde de rebelse 
Ierse toneelschrijver Brendan Behan in wiens stuk The Hostage hij 
speelde in 1959 en hij waardeerde ook hellraiser Richard Harris bij 
wie hij in het stuk Macbeth zat. Na wat kleine filmrolletjes zat hij in 
twee films van Sidney Furie: The boys (1962) en The leatherboys. (1964). 

De eerste film had met de doodstraf te maken, in de tweede speelde hij een homoseksuele 
motorrijder. Taboebrekende films voor die vroege jaren zestig en Dudley Sutton vond die rol 
van homoseksuele jongen belangrijk omdat hij gezien had dat homojongens die hij kende een 
erg moeilijk leven hadden. 
Gezien zijn  toch wel aparte uiterlijk was Dudley Sutton uitermate geschikt voor bizarre 
figuren in films en op tv. Hij was in The Devils van Ken Russell een  baron; in The Island een 
piraat; in Casanova de Hertog van Wurtemberg; in de tv-film Great Expectations een misda-
diger; in Madame Sin een monnik; in Smiley’s people (tv) een Russsische spion; in Edward 2 de 
Bisschop van Winchester; in Orlando Koning James 1; in Ripper Tour Jack the Ripper. Kortom 
inzetbaar voor allerlei aparte bijrollen. Tot op het laatst; er moeten nog drie films met hem 
uitkomen. Hij was ooit kort getrouwd met actrice Marjorie Steel; ze hadden een dochter. Zijn 
filosofie was: “Ik hou er van om met woorden te spelen. Mijn 
hele leven heb ik onbewust tegen fatsoenlijkheid gevochten. 
Dat is mijn reden van bestaan of hoe je het verdomme wil 
noemen. Acteren was voor mij altijd een reactie…een neu-
rotische reactie op het leven. Als het leven te ingewikkeld 
wordt, begin ik te acteren.” Hij overleed aan kanker..

FENELLA FIELDING  
N Fenella Marion Feldman, Londen, 17-11-1927 ? 11-9-2018, LONDEN 
Bekend om haar verleidelijke blik en hese stem. Ze was het kind van een Roemeens joodse 
moeder en een Litouwse vader. Haar vader runde een bioscoop in Oost Londen. Ze speelde 
amateurtoneel met Ron Moody  (later bekend als de vertolker van Fagin in de musical Oli-
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The leatherboys
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ver). Deze nam haar mee naar een auditie. Haar rol in de musi-
cal Valmouth in 1958 maakte haar een ster. Ze kwam op tv in een 
episode van Hancock’s Half Hour. Ze kreeg in 1966 haar eigen tv 
programma Izeena. Ze kreeg niet de vrouwelijke hoofdrol in de 
eerste The Avengers-serie tegenover Patrick MacNee; dat werd 
Honor Blackman, maar ze had wel gastoptredens in die serie en in 
Danger Man. Ze zat ook vier keren in The Morecomb and Wise Show 
en in twee Carry On-films: Carry on Regardless en Carry on Scream-
ing. Ook deed ze vier Dokter-films. Ze was altijd het gekke, sexy 

meisje, maar op het toneel zat ze in stukken van Ibsen, Shakespeare, Henry James, Tsjechow 
en Sheridan. Federico Fellini wilde haar graag hebben voor een film, maar ze zat vast in een 
stuk in Chichester. Haar laatste werk was een voice-over in 
de korte film Francula. Ze trouwde nooit en had geen kin-
deren. Een  artikel in de Times in 2007 meldde dat een van de 
mysteries van het Britse leven was dat Fenella Fielding, die 
humor en een mooie toneelpréséance had, die bewonderd 
werd door grootheden als Kenneth Tynan, Noel Coward en 
Federico Fellini niet meer gewaardeerd werd en in de vergetel-
heid raakte. Haar vertolking van Hedda Gabler was een van 
die ervaringen die je maar zelden tegenkomt. Ze overleed aan 
gevolgen van een beroerte.

LIZ FRASER 
N Elizabeth Joan Winch - Londen 14-8-1930 ? 6-9-2018, Londen 

Leuke blonde dame die in Engelse komedies werd neergezet als het 
domme blondje. Ze ging naar de London School of Dramatic Art en 
kreeg een klein rolletje in 1955 in Touch and go. Twee jaren later was 
ze in de succesvolle komedie The smallest show on earth  waar ze voor 
het eerst in speelde met Peter Sellers. De makers waren de Boulting 
Brothers, experts in komedies. Ze waren haar niet vergeten, want in 
1959 speelde ze Peter Seller´s dochter in I´m all right Jack. Ze kreeg 
een BAFTA nominatie voor beste veelbelovende nieuwkomer. Ze zat 
in de vroege Carry On-films, maar werd ontslagendoor producer Peter 

Rogers toen ze opmerkingen maakte over de slechte marketing van de films. Het maakte 
niets uit; er bleef genoeg film- en tv-werk over als tegenspeelster van Peter Sellers in Two way 
stretch, van Tony Hancock in Hancock´s Half Hour (tv)  en The rebel, van Norman Wisdom in 
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Janette Scott en Fenella Fielding in 
The old dark house

The Bulldog Breed, van Ian Carmichael in Double Bunk en 
The amorous prawn en van Sidney James in Citizen James 
(tv) . Op latere leeftijd was ze vaste medewerkster aan o.a. 
Last of the summer wine en in 2018 een keer in  Midsom-
mer Murders. Liz was twee keer getrouwd. Eerst met Peter 
Yonwin , een handelsreiziger, daarna met Bill Hitchcock, 
een tv-regisseur. Ze overleed als gevolg van complicaties bij een operatie.

MARCELINE LORIDAN-IVENS  
N Marceline Rosenberg, Épinal, Fr. 19-3-1928 ? 18-9-2018, Parijs 

Zat al heel jong (16) bij het Franse verzet in WO2, werd gepakt in 1944 en 
naar Auschwitsch, Bergen-Belsen, en  Theresienstadt gezonden. Ze trou-
wde in 1952 met Francis Loridan en in 1976 met Joris Ivens. Ze werkte met 
Ivens samen als co-regisseur en co-scenariste aan de documentaires  De 
17e Parallel; Hoe Yung Kung de bergen verzette; Les  ouigours en Les Kazaks. 
Na Iven’s dood in 1989 was ze de bewaak-
ster van Ivens erfgoed. Ze maakte nog zelf 
in 2003 La petite prairie  aux bouleaux, een 

speelfilm met Anouk Aimée, die als holocaustoverlevende 
zestig jaar na haar gevangenschap in Auschwitz terugkeert,  
naar haar kamp, om zich met haar pijnlijk verleden te con-
fronteren. Een autobiografie dus.

CHARLES AZNAVOUR  
N Chahnour Varinag Aznavourian - Parijs, 22-5-1924 ? 1-10-2018, 
Mouris 

De kleine man van Armeense afkomst, die een van de grootste en 
populairste  zangers was. Zijn vader was een baritonzanger en zijn 
moeder naaister. Ze vluchtten met twee kinderen naar Frankrijk begin 
jaren twintig. Hij zat in  veel Franse en internationale films. Hij schreef 
ook filmmuziek. Hij had al een klein rolletje in 1936 in Laguerre des 
gosses, maar viel in 1960  op tussen de grote Franse acteurs Pierre Bras-
seur en Pierre Meurisse in  La tete contre les murs van Georges Franju,  
over een psychiatrische inrichting waarin ook de jonge Anouk Aimée 
meespeelde. Een jaar later had hij zijn eigen film onder regie van Fran-

cois Trufffaut, de film noir Tirez sur le pianiste met  de memorabele scéne waar hij in bed 
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Liz Fraser met Kenneth Williams in Carry on cruising

Marceline Loridan en Anouk Aimée in
Auschwitz  voor La petite prairie aux bouleau 
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springt met de mooie, grote, naakte Michele Mercier (nog niet bekend van haar Anglique-
films). In die tijd ook twee belangrijke oorlogsfilms Le Pasage du Rhin en Taxi pour Tobruk. De 
laatste met Lino Ventura met wie hij meerdere keren zou samen spelen. Hij werd soms ook 
gecast als joodse man o.a. in Die Blechtrommel. Een andere opvallende film was Les Fantomes 
de Chapelier  naar een roman van Georges Simenon onder regie van Claude Chabrol, waarin 
Aznavour de wat schlemielige buurman is van een hoedenmaker die in werkelijkheid een 
serial killer is. Deze bedreigt de buurman voortdurend en vermoordt hem. 
Charles Aznavour bleef tot op hoge leeftijd zingen en wisselde dat af met filmwerk. Ararat 
in 2002 was eindelijk dan een film over de Armeense geno-
cide waaraan hij meewerkte. Die film was gemaakt door de 
Canadese regisseur - van Armeense afkomst, Atom Egoyan. 
In 2008 werd Charles Aznavour de Armeense ambassadeur 
voor Zwitserland, waar hij toen woonde en hij kreeg de 
Armeense nationaliteit. Hij was drie keer getrouwd en had 
zes kinderen.

ARNOLD KOPELSON 
 N NYC, 14-2-1935 ? 8-10-2018, Beverly Hills 

Hij produceerde 29 speelfilms  die 17 Oscar nominaties oplev-
erden. In de jaren tachtig en negentig zaten daar de meest suc-
cesvolle speelfilms bij: Platoon (1986); Falling Down (1993); The 
Fugitive (1993); Outbreak (1995); Seven (1995); Eraser (1996);  
Murder at 1600 (1997); The Devil’s Advocate (1997); US Marshalls 
(1998); Twisted (2004). Hij werkte dus met acteurs als Arnold 
Schwarzenegger, Harrison Ford, Al Pacino; Tommy Lee Jones, 
Samuel L. Jackson en Brad Pitt. De succesvolle films die hij met 
hen maakte droegen bij tot hun successtatus. Hij had een film-
maatschappij met zijn tweede vrouw (zijn voormalige secreta-
resse) Anne Feinberg. Hij gaf ook les aan diverse filmfaculteiten. 

SCOT WILSON 
 N Atlanta, 29-3-1942 ? 6-10-2018, LA 
Kreeg een klein rolletje in 1967 in In the heat of the night van Norman Jewison dat leidde tot 
een hoofdrol datzelfde jaar in de misdaadfilm In cold blood. Het waar gebeurde verhaal over 
twee inbrekers die bij een inbraak een echtpaar en hun twee kinderen vermoorden. Uitein-
delijk kregen ze de doodstraf. Inbreker nummer twee werd door Robert Blake vertolkt, die 

Charles Aznavour in Tirez sur le pianiste 
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jaren later zelf beschuldigd werd van moord op zijn ex-vriendin. 
Scott Wilson zou in volgende films (o.a. The Right Stuff; The Great 
Gatsby; The Aviator; The Excorcist 3; Dead man Walking) terugkeren 
als solide bijrolspeler, maar nooit meer echt opvallend. Totdat hij 
in 2011-2014 in de populaire zom-
bie serie The Walking Dead terecht-
kwam en opviel. Hij was vanaf 1977 
getrouwd met Heavenly Koh, een 
advocate, artieste en schrijfster. Hij 
overleed aan leukemie

VENANTINO VENANTINI 
 N Fabriano, It 17-8-1930 ? 9-10-2018, Lazio. It. 
Filmde al in 1959 met o.a. een niet genoemde rol in Ben Hur. Had in 1963 een rolletje in de 
Franse misdaadkomedie Les Tontons Flinguers met Lino Ventura. Kwam in 1965—als gang-

ster—terecht in de megahit Le corniaud (De eend  en de Cadillac) met 
Louis de Funès en Bourvil. Dit leidde tot populariteit in zowel de Franse 
als de Italiaanse cinema. In 1966 was hij de love-interest van Mireille 
Darc in de romantische film Galia. 
Venantini beantwoordde duidelijk aan het beeld van de knappe, roman-
tische Italiaan. In 1966 terug bij Louis de 
Funès in Le Grand Restaurant. Hij bleef 
later tot 2017 in voornamelijk Italiaanse 
films spelen met af en toe een Ameri-
kaanse film die in Italië werd gedraaid 

(Anzio; The Assisi Underground en Ladyhawke). Zijn zoon Luca 
Venantini is ook acteur. Overleden als gevolg van een val.
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The Walking Dead
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