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Haar jonge leven was spannender dan welke 
horrorfilm die ze maakte ook. Ingousha  

Petrov werd op 21 november 1937 op het 
Czechtochowa treinstation in Polen geboren. 
Haar ouders waren op de vlucht voor de 
nazi’s op weg naar Engeland. Haar vader was 
een echte Pruisische officier van 67, van Rus-
sische afkomst, en getrouwd met haar der-
tig jaar jongere moeder, die van Litouwse 
afkomst was en joods bloed in de aderen had. 
   Haar vader had lang in Engeland gewoond, waar 
hij had gewerkt aan de ontwikkeling van vliegtui-
gen. Hij voelde zich bijna Engels, maar toen de 
Eerste Wereldoorlog uitbrak, eiste de Keizer dat 
hij terugkwam naar Duitsland om in het Prui-
sische leger te dienen. Omdat hij ingenieur was, 
wilden de nazi’s hem in 1937 niet laten gaan. Ze 
konden hem gebruiken in de raketindustrie. 
   

INGRID
PITT
                      

SEXY
QUEEN
OF HORROR

door
Thys Ockersen
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Ingrid Pitt had nog allerlei herinnerin-
gen aan haar vader die ze lang voor zich-

zelf hield, maar later in haar autobiogra-
fieën prijsgaf. Ze woonde met haar ouders 
lang in Polen, maar een van de verschrik-
kelijkste herinneringen is toch wel wat ze 
meemaakte toen ze vijf jaren jong was. Tij-
dens een treinreis die ze maakten om weg 
te komen, sloeg een Duitse bewaker haar 
vader, die bloedend neerviel. Hij was toen 72. 
   Ze werden naar het Strutthof Concentra-
tiekamp in Sztutowo (Danzig) gebracht waar 
ze drie jaren verbleven. Daar gebeurde de 
meest verschrikkelijke dingen, waaronder het 
afvoeren van haar grootouders die ze nooit 
meer zou zien en de mishandling van een iets 
ouder meisje, Rachel, die in haar bijzijn stierf. 
   De kamptijd van drie jaar is in dit kort 
tijdsbestek niet weer te geven. Zelf zegt ze er 
over: ‘’Ik kwam door die dagen heen terwijl 
ik wachtte op mijn moeder die elke dag in de 
wasserette van het kamp werkte. Ik heb geen 
idee hoelang dat allemaal duurde. De ang-
sten vielen van me af en ik werd steeds bru-
taler. Zelfs de ratten deden me niets meer.”  
  Uiteindelijk kwam aan die horror een einde 
toen de Russen het kamp bevrijdden. Ze 
kwam met haar moeder onder de hoede van 
het Rode Kruis. Wonder boven wonder had 
haar vader, inmiddels 77 en uitgemergeld, 
de oorlog overleefd, terwijl jongere en ster-
kere mannen er onderdoor waren gegaan. Ze 
maakte nog gelukkige dagen met haar vader 
mee, die haar voor het eerst in haar leven 
films liet zien in de bioscopen. Ze herinnert 
zich The Jungle Book en Elephant Boy. Het 
kampleven en de drang naar overleven had-
den haar vroegtijdig zelfstandig en mondig 

gemaakt. Dit zou haar in haar verdere leven 
goed van pas komen. Haar vader stierf op 83 
jarige leeftijd; het was opnieuw een grote klap. 
Ze raakte hem eigenlijk voor de tweede keer 
kwijt en was wanhopig

Ze kwam met haar moeder in Oost-Ber-
lijn te wonen. Daar raakte ze geïnteresseerd 
in toneel en ze wilde zich aanmelden bij het 
Berliner Ensemble, waar de toneelstukken 
van Bertold Brecht werden gespeeld. Maar 
ze had geen enkele ervaring of opleiding. 
Helene Weigel, de vrouw van Brecht, was in 
ieder geval onder de indruk van haar lef en 
uitstraling. Ze kon een baantje als schoon-
maakster krijgen, zo´n beetje manusje-van-
alles. Maar als er een piepklein rolletje was, 
waar maar één zin gezegd moest worden, 
dan mocht Ingrid dat doen. En zo werkte ze 
zich langzaam omhoog naar bijrolspeelster. 
   Haar leven bleef ook zonder die oorlog een 
rollercoaster-rit. Misschien omdat ze een 
enorme drang had om zich te manifesteren. 
Ze schudde Vopo’s van zich af die haar wilden 
spreken en ze reed met de auto in de rivier de 
Spree. Daar werd ze weer uitgehaald door een 
jonge Amerikaanse officier, Pitt, die haar later 
opspoorde en er voor zorgde dat ze Oost-
Duitsland uitkwam. Ze trouwde met hem in 
Amerika en ze kregen een dochter Steffanie. 
 Het huwelijk hield verder geen stand en 
Ingrid, die zich nu Pitt had genoemd, reisde 
overal naar toen waar ze maar werk kon krij-
gen. Een figurantenrol als gypsydanseres 
in Spanje in Dr. Zhivago. Ze blijft langer op 
de set om David Lean aan het werk te zien. 

OOST BERLIJN 
EN HET BERLINER ENSEMBLE
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Als ze ergens karateles neemt ontmoet ze 
Elvis Presley. Ze heeft een diner met Toshiro 
Mifune  en omdat ze heeft leren pokerspe-
len wordt ze door John Wayne aan de poker-
tafel geaccepteerd. Ze is duidelijk niet het 
type voor zijn westerns. Na afloop wenst 
hij haar veel succes met haar filmcarrière. 
   Ze dringt zich op aan Orson Welles die in 
een restaurant zit te eten. Ze weet dat hij 
Chimes at Midnight in Spanje gaat maken, 
maar Welles is ontstemd dat hij haar bij zijn 
maaltijd lastig valt. Ze blijft volhouden en hij 
nodigt haar naar zijn hotelkamer uit. Als ze 
daar later komt beleeft ze haar ‘Harvey Wein-
stein’-moment. Welles komt uit de badkamer 
alleen in zijn onderbroek. Dat moet nogal een 
gezicht zijn, die kolossale, bijna naakte man 
die haar naar het bed dirigeert waar hij op 

haar springt. Ze weet zich van hem los te ruk-
ken en rent weg.

Ik kom in de begin jaren zeventig regelmatig 
in de Engelse filmstudio’s om interviews te 
maken en sets te bezoeken. Ik tref Jan Rofe-
kamp, een leerling van de NFA die ik ken en 
die het geregeld heeft dat hij stage mag lopen 
in de Elstree Studio’s. Hij mag er niet wer-
ken— alleen rondkijken. Hij heeft daar Ingrid 
Pitt leren kennen en mooier nog, hij heeft een 
relatie met haar. En zo gebeurt het dat ik een 
interview met haar maak in mijn hotelkamer 
in de Regent Palace Hotel op Piccadilly, waarbij 
zij op het bed zit en ik aan haar voeten in een 
stoel met mijn recorder. Ik ben onder de indruk 
van dat brok seks op mijn bed, en zenuwach-
tig. Later zal ze zeggen je was nerveus, hè? 

   Ik hoef niet veel vragen te stellen want 
ze babbelt er vrolijk op los. Ik heb dan 
vier van haar films gezien: Countess 
Dracula;The vampire Lovers; The house 
that dripped blood en The wicker man.

Na het interview stel ik haar voor aan 
de Schotse filmer Bill Douglas die ik 
op het filmfestival van Edinburgh heb 
leren kennen. Die stelt ons weer voor 
aan Mammoun Hassan, hoofd van het 
British Film Institute en de man die de 
films van Bill heeft gefinancierd. Ieder-
een die met film te maken heeft, is inte-
ressant voor Ingrid: je weet maar nooit. 
   Ingrid gaat in 1974 met Jan naar het 
Rotterdamse horror festival waar ze 
eregast is en ze gedraagt zich als een 
echte diva

Thys met Ingrid Pitt op het Rotterdamse Horrorfestival 1974.
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Redacteur: De actrice Ingrid Pitt zal het horrorfestival in Rotterdam enkele dagen met haar 
aanwezigheid opluisteren. Dat deze omschrijving in dit verband terecht gebruikt kan worden 
zal iedereen die haar ooit eens heeft zien spelen of heeft ontmoet volledig beamen. Zij is een bij-
zonder aantrekkelijke verschijning  die menig mannenhart sneller laat kloppen. Het mijne ging 
althans reeds snel over op een hoger toerental bij het zien van de film The Vampire Lovers en 
Countess Dracula, twee films uit het horrorgenre waarin ze de hoofdrol speelt.

Thys Ockersen is een van die bevoorrechte mensen die haar persoonlijk kennen. Uit een inter-
view dat hij met haar maakte en dat wij hieronder gedeeltelijk weergeven blijkt dat zij ook een 
bijzonder pittige vrouw is die er met betrekking tot verschillende dingen uitgesproken meningen 
op nahoudt:

Ovr haar leven en werk: 
“Ik ben in Polen geboren uit Russische 
ouders en opgegroeid in Oost-Duitsland. In 
Polen en Spanje heb ik gewoond. 
   De indrukken die je voor je zestiende 
jaar opdoet zijn, dacht ik, verschrikkelijk 
belangrijk voor de rest van je leven; voor de 
vorming van je karakter. En a;s ik dan terug-
denk aan Polen met zijn bossen, velden, zijn 
groen, de heerlijke lentegeuren…. 
   Natuurlijk ons leven daar was nou niet 
bepaald een pretje. We leden vaak honger 
en zo. Maar toch, ik ben gewoon verliefd 
op het land, de aarde, op aardse dingen. 
   Vanaf mijn tiende jaar heb ik in West- 
Berlijn gewoond. Ik wilde bij het Berliner 
Ensemble werken. Dat was heel goed 
mogelijk , maar toen de muur gebouwd 
werd moest ik een keus maken. Ik bleef 
toen maar in Oost-Berlijn. Ik werkte drie 

jaar bij het Berliner Ensemble en daar heb 
ik het vak geleerd. In Moeder Courage; de 
Kaukasische Krijtkring en Arturo Ui. Daarna 
verbleef ik in Spanje en Amerika, zonder 
ook om maar iets te doen. Een tijd lang 
leefde ik in een Indiaans reservaat en toen ik 
dat niet meer zo zag zitten keerde ik terug 
naar Spanje, waar ik per ongeluk bij de film 
terechtkwam. Ik speelde er in Los Duendes 
de Andalucia (De wonderen van Andalucia) 
waarvoor ik mijn tekst fonetisch moest leren, 
omdat ik geen Spaans sprak. Verschrikkelijk 
was dat. Later leerde ik heel langzaam Spaans 
spreken, met een zwaar Anda lusisch accent  
en dast leverde me een rol op in een toneel-
stuk van Garcia Lorca: La boda de sangra. 
Daarna speelde ik Moeder Courage negen 
maanden lang in het Spaans.”

Er volgde en tijd met veel ups-and-downs. 

INGRID PITT. KONINGIN DER HORRROFILM 
door Thys Ockersen

Interview Ingrid Pitt (1974) in het horrortijdschrift DRAB
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Een rol in de film The Omegans van Willie 
Wilder (een talentloze broer van de grote Billy 
Wilder). Drie maanden in de jungle en nie-
mand heeft die film ooit gezien. Ze schreef en 
regisseerde 52 afleveringen van Aqui Espana, 
een programma voor de Spaanse arbeiders in 
Duitsland en speelde daarna in Hollywood in 
de tv-serie Dundee and the Culhane (hoofdrol 
John Mills), die zo slecht was dat hij al gauw 
weer van het scherm verdween. Een paar afle-
veringen van Ironside volgden waarna ze zelf 
de serie Wonderful world of women maakte.

“Ik moest oorspronkelijk het commentaar 
doen bij de opnamen over een meisje dat uit 
Oost-Duitsland gevlucht was, maar toen ik 
het zag vond ik het zo slecht dat ik de pro-
ducent vroeg of ik er iets aan mocht doen. Ik 
ging toen reizen om stukken film bij elkaar 
te verzamelen en het werd daardoor een heel 

andere show. Het werd een symbolisch ver-
gelijk tussen Oost en West, zonder dat het 
discriminerend was ten opzichte van een van 
de twee blokken. Ik kreeg er een prijs voor, 
een beeldje van Henry Moore.”

In de voorbereidingsperiode van Where 
Eagles Dare was Ingrid haar stem kwijt. Daar 
ze echter beslist een rol in de film wilde heb-
ben, besloot ze het risico te nemen om Holly-
wood te verlaten en naar Londen te gaan. Ze 
legde een test af waarna ze wekenlang door-
bracht in het Londense Hilton. Toen ze door 
haar geld heen raakte, had ze het geluk in 
een nabijgelegen Casino 500 pond te winnen. 
Ze kon toen nog twee weken blijven en haar 
hotelrekening betalen. Uiteindelijk wilde ze 
zelf wel eens zien wat ze van haar test gebrou-
wen had.

Publiciteitsfoto voor Los Duendes de Andalucia (1966) Als Heide in Where Eagles Dare (1968)
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“Ik sloop stiekem het zaaltje binnen waar 
mijn screentest gedraaid werd en ik werd sta-
pelgek. Het was een verschrikking ! Ik ging 
naar Brian G. Hutton, de regisseur en zei: 
‘Mijn God, het was afschuwelijk.’ Hij zei: ‘ Ja, 
vind je ook niet? Het is een goede les voor je. 
Volgende keer weet je wat je moet doen.’”

Toch kreeg ze de rol. In de veronderstelling dat 
ze het toen ‘gemaakt’ had trok ze zich terug in 
Spanje waar ze een huis kocht en bloemen ging 
kweken. Maar helaas, de filmwereld vergat haar. 
Berooid keerde ze terug naar Londen, waar ze 
begon met en promotietour door de hele wereld 
voor Where Eagles Dare. 
   Nadat ze haar huis in Spanje verkocht had, 
ontmoette ze in Engeland de ‘big bos’ van Ham-
mer, James Carreras.

“Hij zei: ’Wat gebeurt er alzo? ’Ik: ’Niets’. 
Hij: ‘Kom me morgen om tien uur opzoe-
ken’. Ik ging er heen, gekleed in een lange 
zwarte Maxi, waarover mijn haar losjes naar 
beneden viel. Hij haalde diep adem en zei: 
‘Ingrid, wat wil je? Bloed?’ Dus probeerde 
ik hem ervan te overtuigen dat ik voor alles 
geschikt was. Ik kon alles. De gebochelde 
van de Notre Dame spelen als dat moest. Hij: 
‘Je speelt een vampier’ Ik dacht dat hij een 
grapje maakte.”

Ze kreeg de hoofdrol in 1970 in The Vampire 
Lovers en in dat zelfde jaar speelde ze ook 
nog in Countess Dracula en in een aflevering 
van Jason King. In 1972 werkte ze verder mee 
aan de tv-serie The Adventurers en zette ze 
twee films op stapel. Een hiervan werd nooit 
gemaakt omdat de geldschieter zich terugtrok, 

maar de omstandigheden voor de ander leken 
zeer gunstig. Ze ging er even tussenuit voor 
de opnamen van The Wicker Man en toen ze 
daarvan terugkeerde was ze inmiddels vervan-
gen.

“Ik had het script en geld gevonden, maar ik 
was er uitgewerkt!”

Over leven. liefde en kinderen: 
“Ik heb over de hele wereld gezworven en 
gezien dat iedereen au fond hetzelfde is. Ze 
lachen op dezelfde manier om het zelfde; 
ze huilen, hopen, wanhopen om hetzelfde. 
Ze vormen een gerote eenheid, als ze het 
nu maar zouden erkennen. Als een persoon 
zichzelf zou vinden in zich zou realiseren 
wat hij is, dan zou hij doen wat hij werkelijk 
wil doen. En hij zou zich geen zorgen maken 
om iets dat hij niet wil doen en er vervelend 
door worden. Neem de liefde bijvoorbeeld. 
Wie heeft het vermogen om werkelijk lief 
te hebben ? Maar heel weinig mensen. Van 
iemand houden om die iemand zelf, niet 
om er iets mee te winnen. Niet: Houd van 
me, ik wil je bezitten, ik wil bij je zijn. Vertel 
me wat je gedaan hebt. Ik wil weten waar je 
geweest bent. Ik houd van je, ik houd van je. 
Deze bezitterige manier van liefhebben is 
geen liefhebben. Slechts heel weinig mensen 
weten wat liefde betekent , wat het zou moe-
ten betekenen, wat het is.” 
   “Ik geloof dat er zonder liefde geen leven is. 
Een wereld zonder zon. Je hebt een geweldige 
hoeveelheid innerlijke discipline en kracht 
nodig om zo lief te hebben. Je moet niet den-
ken aan het hebben en het krijgen. Liefde is 
volledig geven. Het heeft ook niet met seks te 
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BOVEN: met Richard Burton in Where Eagles Dare (1968). ONDER: in de Hammer-film Countess Dracula (1971)
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BOVEN: Met Madeline Smith in The Vampire Lovers (1971). ONDER: In The Wicker Man (1973)
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BOVEN: in The House that Dripped Blood (1971). ONDER: Met Rosalind Lloyd (boven) in Who Dares Wins (1982).
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maken. Er moet een eenheid zijn van geest en 
lichaam. Ik begrijp ook niet waarom mensen 
dit niet zien. Ik zou niet willen leven zonder 
naar die eenheid te zoeken. En je vindt die 
niet zomaar. Je moet je er verdomd hard voor 
inspannen en als je eerst maar jezelf begrijpt. 
Dan is het misschien mogelijk een ander te 
begrijpen. Zonder dat kun je niet eens begin-
nen. Het is het grondbeginsel van alles. Daar 
heb je nu zo’n probleem waar ik me sterk mee 
bezig houdt.”

Waarom heb je eigenlijk de Engelse nationali-
teit aangenomen ? 

“Omdat ik er geen had. Ik was stateloos. Het 
is goed om geen nationaliteit te hebben, want 
dan heb je die onzin over ‘het vaderland’ 
niet. Men moet tot overeenstemming konen 
met de hele planeet. Anno 1974 kun je niet 
meer praten over landen, dat is ridicuul. Er 
zijn mensen in Engeland die zeuren over de 
EEG. Mijn God, waarom? Ze denken dat 
Groot Brittannië een heel ander continent 
is. Voor mij heeft Engeland altijd tot Europa 
behoord. Dat beetje water, nou en? Hoe kun 
je een ruimtereis maken en aan de andere 
kant kleine landjes hebben met grenzen. 
Waarom geen internationale school; waarom 
gen internationaal wetenschappelijk centrum 
waar mensen samen hun ontdekkingen kun-
nen bespreken? Het begint met kinderen, dat 
is waanzinnig. Hoe kunnen ze ooit vrij zijn 
als we ze opvoeden met vlaggen en grenzen?”

Wil je je werk daarin betrekken ?

“Oh ja, ik vind dat kinderen de grootste 

wezens op aarde zijn en we verpesten ze. 
We hebben geen geduld en we hebbend de 
wijsheid en kennis niet. We leren ze lezen 
en schrijven, maar we vertellen ze niet wat 
ze moeten lezen en schrijven. En dan die 
Woman’s Lib, dat is weer wat anders. Daar 
heb je al die vrouwen schreeuwend en krij-
send om te vertellen hoe ze zich vervelen. 
Ze hebben ongelijk. Het is een volledige 
taak een man blij te maken. Het is werkelijk 
niet gemakkelijk; het vereist veel controle en 
zelfdiscipline om je taak als vrouw te vervul-
len. Kinderen verantwoordelijk opvoeden en 
begeleiden en ze uit te leggen wat het leven 
is. Voor mij is het belangrijk dat ieder kind 
zoveel mogelijk aandacht, liefde, uitleg en 
begeleiding krijgt. Er zouden minder kinde-
ren moeten zijn en die we hebben moeten 
in de goede richting geleid worden om deze 
bloedige wereld tot vrede te brengen. Ik kan 
die namaak mensen niet uitstaan! Ze zijn 
eenzaam door zichzelf, ze grijpen zich aan je 
vast en trekken je daarom omlaag. Je moet 
daaraan niet toegeven. Ik heb geleerd van 
me af te schudden. Niemand heeft het recht 
zoiets te doen; alleen vampiers… “

We komen op ons oude onderwerp terug…

“Ja, ze serveren me nog steeds Bloody 
Mary’s in het Hilton Hotel. Ik zei dat ze dat 
niet moesten doen, maar ze staan er op. De 
schatten. Ik woonde er zeven maanden . Die 
mensen zijn familie van me. oed hoor; ter-
wijl het jaren geleden is…Er is nog hoop.”
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Als ik na bijna vijf en veertig jaren het inter-
view teruglees moet ik constateren dat het 
behoorlijk oppervlakkig is. Met de weten-
schap van nu (en de hulp van haar boeken 
en het internet) heeft Ingrid veel informatie 
achtergehouden. Misschien had ze toen al in 
haar hoofd dat ze de beste dingen ooit zelf 
kon gebruiken voor haar autobiografieën. En 
misschien heeft ze bewust destijds niet dieper 
willen ingaan op die verschrikkelijke oorlogs-
jaren. Ze was in 1974 eigenlijk al over de top 
van haar roem heen. Ze teerde echt op haar 
griezelfilms, maar die hielden op. Hammer 
was in zijn nadagen met de gotische horror-
films. Christopher Lee had twee Dracula-
films gemaakt die in het Londen van de jaren 
zeventig speelden. Bovendien had hij geen 
trek meer om de graaf nog langer te vertol-
ken. Dus het idee wat Ingrid had om een film 
te maken waarbij de Koning van de Horror de 
Koningin van de horror zou ontmoeten, had 
geen enkele kans. Ik heb haar nog een paar 
jaren lang ontmoet. Ik ben zelfs een keer bij 
haar thuis geweest in de buurt van Hounslow.  
   Jan Rofekamp vertrok naar Canada waar 
hij in films ging handelen. In 1982 was ik in 
Edinburgh op het filmfestival toen ik in de 
krant las dat Ingrid ook in de stad was voor 
de première van Who dares wins, een film 
over de SAS die terroristen bestrijdt. Gepro-
duceerd door Euan Lloyd die Ingrid ooit had 
ontmoet toen ze kandidate was voor een 
rol in de western Shalakoo die ze voorbij 
zag gaan omdat Honor Blackman die kreeg. 
   Euan lloyd zou zich ontpoppen als maker 
van behoorlijk reactionair entertainment. In 

HOE HET VERDER MET INGRID GING

1978 had hij The Wild Geese en in 1980 The 
Sea Wolves gemaakt met oude knarren als 
Roger Moore, Gregory Peck, Trevor Howard 
en Richard Burton als huursoldaten. Dit was 
bepaald niet het gedachtegoed dat Ingrid uit-
straalde in haar interview, maar ze was nu in 
bijrollen terechtgekomen als Duitse of Rus-
sische dame. (ze had ook Smiley’s People voor 
tv gedaan). Lloyd’s laatste film was The Wild 
Geese 2 waarin de huursoldaten Rudolf Hess( 
Laurence Olivier) uit de Spandau gevangenis 
willen bevrijden (het waarom is niet duidelijk). 
Ingrid had op een reünie met Richard Burton 
gehoopt, maar die stierf vlak voor de opna-
men. Hij werd vervangen door Edward Fox.  
   Ik kwam Ingrid uiteindelijk nog een keer 
tegen op een Londense filmmarkt—eind jaren 
negentig—in Westminster Hall waar ze met 
haar man, een voormalig autocoureur, achter 
een tafel zat om haar boeken en foto’s te signe-
ren. Het was een vrolijk weerzien en ze vroeg 
meteen of ik nog ooit wat van Jan hoorde. Dus 
niet; ze was teleurgesteld dat ze het contact 
had verloren. Ik heb toen een geregeld dat ze 
naar Heerlen kon komen, waar ene Kees Blok-
ker filmmarkten organiseerde. Ze heeft toen 
Caroline Munro meegenomen die ook niet 
meer acteerde en aan dit soort evenementen 
meedeed.

In 2011 toen de BAFTAS voor de BBC 
werden uitgereikt, hoorde ik van haar 
overlijden (door hartfalen) op 23 novem-
ber 2010. De koningin van de vampiers 
had helaas toch niet het eeuwige leven. 

—Thys Ockersen
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DE film Fitzcarraldo (1982) 
van Werner Herzog is een 

hooggewaardeerde klas sieker, 
waarvan George Sluizer de Produktions leitung 
in Brasilien had. Dat moet a hell of a job zijn 
geweest. Hij gaat over een project van een 
avontuurlijke zakenman, eigenlijk Fitzgerald 
geheten, die na een mislukte aanleg van een 
spoorlijn door de jungle een nieuw idee heeft. 
Deze keer wil hij een deel van het oerwoud 
ontsluiten voor de lucratieve exploitatie van 
rubberbomen. We zijn in 1910 of daaromtrent. 
Fitzcarraldo heeft de rijke bordeelhoudster 
Molly als trouwe vriendin – een nette dame 
met keurige meisjes en schone bedden - en 
zoekt in Manaus meer financiers om een 
oude stoomboot te kopen. Daarmee wil hij 
via de ene rivier stroomopwaarts varen om 
ergens diep in de jungle, waar het wemelt van 
vijandige indianen, een paar honderd meter 
over land te gaan. Let wel: met medeneming 

van de boot, want hij wil via een 
andere rivier stroomafwaarts 
naar Manaus terugkeren. Zo 

zou de exploitatie van rubberplantages daar 
rendabel kunnen worden. De tocht door het 
Amazonegebied, in een gammel schip met 
een kleine, bizarre bemanning (Cardinale is 
niet aan boord), wordt fantastisch in beeld ge-
bracht. De expeditie is enerzijds een succes, 
maar anderzijds, op de terugweg, een misluk-
king. Het epische deel van de film laat ik nu 
buiten beschouwing. De metafoor is natuurlijk 
die van een droom die je onverzettelijk kunt 
najagen als je maar ballen hebt. Niet voor 
niets zegt Molly tegen een van de financiers, 
dat alleen dromers in staat zijn om bergen te 
verzetten. Dus nu naar de opera.

Fitzcarraldo heeft namelijk naast de 
zakelijke nog een zoetere droom. Zijn 
levensdoel is om de schoonheid van de opera 
tot in de jungle van Brazilië te propageren. 

Aan het begin komen Klaus Kinski en Claudia Cardinale zeer gehaast aan in Manaus (Brazilië, 
zeg maar de eerste grote stad ten zuiden van Suriname) na een tocht van meer dan duizend 
kilometer, helemaal door de jungle. Ze willen op tijd in de opera zijn om Caruso te horen optreden, 
maar ze zijn te laat en hebben geen kaartje. Ze moeten smeken om de laatste minuten achter in 
de zaal te mogen staan. Dit zijn de minuten twee tot en met vijf van de film. Ze verglijden tijdens 
het afrollen van de titels, hetgeen de aandacht afleidt en dat is jammer, want die vier minuten 
zijn heel bijzonder.

door
Peter Cuijpers
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Hij wil ergens midden in 
het verre oerwoud het 
mooiste operagebouw 
van heel Zuid Amerika 
laten bouwen en daar 
zal Caruso tijdens de 
opening komen zingen. 
Ondertussen sleept 
Fitzcarraldo alvast een 
grammofoon en een paar oude platen van 
de zanger met zich mee, die hij te pas en te 
onpas laat horen. Het mooie operagebouw in 
Manaus was geopend in 1897 en Fitzcarraldo 
had kennelijk nóg iets mooiers voor ogen. 
De film maakt Fitzcarraldo’s ultieme droom 
twee keer tastbaar, helemaal aan het begin 
en helemaal aan het eind, telkens met een 
operafragment van ongeveer vier minuten 
film.

Het werk waarvan Fitzcarraldo en Molly 
aan het begin nog net het einde te zien 
krijgen is Ernani van Giuseppe Verdi, nog 

echte belcanto, in 1844 
zijn eerste grote succes, 
ondanks het chaotische 
scenario. De tenor Leo 
Slezak, een bijna even 
beroemde tijdgenoot van 
Caruso, schreef hierover 
in een van zijn geestige 

autobiografische werkjes 
(Der Wortbruch, 1928): ‘Fortuinlijke lezer, ik 
ben jaloers op je, want jij zult nu vernemen 
waar het in deze opera om gaat. (…) Ik ben 
de titelheld, Ernani, de rover. In de laatste 
akte verkondig ik de hertog van Segorbia en 
een grande van de Troon te zijn. Dat is een 
dubbelheid die uitleg verdient. Het spelen van 
de figuur Ernani is zeer gecompliceerd, omdat 
de rol bij mensen die iets dieper nadenken een 
luchtje van een komische bijbetekenis heeft. Je 
moet al een begenadigd kunstenaar zijn, zoals 
ik dat ben, om vanuit het publiek niet met 
scherp beschoten te worden.’ 

Het operagebouw in Manaus
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Ernani is zijn leven verschuldigd aan zijn liefdesrivaal 
Gomez da Silva, die hem ooit gespaard heeft. Tijdens 
een gemaskerd bal ter gelegenheid van het huwelijk 
tussen Elvira en Ernani komt deze Gomez opeisen wat 
Ernani hem destijds heeft beloofd: dat hij zichzelf zal 
doden als hem dat wordt gevraagd. Wel mag hij kiezen 
tussen een dolk en vergif. Ondanks de smeekbeden 
van Elvira, in het trio Ferma crudele, doorsteekt Ernani 
zich. Zeer theatraal dus, deze slotscène van de theatrale 
opera over een rover die eigenlijk een hertog is. En hoe 
de ontdane Elvira van de trap af komt wankelen, alsof 
ze een waanzinsscène speelt, is nog theatraler. Toch kan 
het nog bonter: Elvira zingt niet zelf en maar voert een 

soort zwijgende krankzinnigheid 
ten tonele. Ze is een als diva verklede 
man, terwijl de echte zangeres in 
de orkestbak staat. We hebben 
hier te maken met superkitsch in 
de overtreffende trap, ook in de 
gekozen camerastandpunten. De 
achterliggende gedachte moet zijn 
geweest dat Elvira al bij voorbaat 
gek werd van verdriet en dat ze dit, 
omdat ze toch niet hoefde te zingen, 
niet-lineair te kennen gaf door een 
stomme-film-mimiek en –motoriek, 
zoals die in de oude operatraditie 
niet ongewoon was.

Dus ik was helemaal niet verbaasd 
toen ik in de titels zag staan dat 
dit een enscenering door Werner 
Schroeter (1945-2010) was. Van hem 
kende ik zijn debuut, Eika katappa 
(1969), gefilmd in zwart-wit en op 
16 mm, waaraan later de verklaring 
‘eine Kollage aus Spielszenen und 
Musik’ is toegevoegd, en dat was 
nodig ook. Daarna kwamen Der Tod 
der Maria Malibran (1972) en Willow 
Springs (1973). Dit waren films waar 
ik toen niets van begreep, en nog 
steeds niet, maar die op mij wel een 
hallucinerende invloed hadden. Zijn 
manier van filmen werkte vooral 
goed in Willow Springs, het verhaal, 
niet geheel lineair verteld, van drie 
vrouwen in een afgelegen huis in 

BOVEN: Magdalena Montezuma in Willow 
Springs. ONDER: Nontezuma (rechts) met 
Anette Tirier in Der Tod der Maria Malibran 
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het Amerikaanse westen die de mannen en 
de dollar hebben afgezworen. Het ging bij 
Schroeter om een grotendeels onderbewuste 
wederzijdse beïnvloeding van beeld, tekst 
en geluid. Het leek alsof het zichtbare en het 
hoorbare met opzet niet synchroon liepen, 
figuurlijk dan. Alsof ze twee kanten van één 

en hetzelfde ongrijpbare fenomeen waren. Ze 
riepen het soort gemengde gevoelens op dat ik 
herkende van het beroemde totaalcircus van 
en met Gerard Reve in de Vondelkerk (1969), 
waar het sacrale, het banale en het theatrale 
elkaar relativeerden, uitdaagden of van repliek 
dienden, zeg maar. Es darf gelacht werden.  Of 

Twee screengrabs van de opvoerig van Ernani in Werner Herzogs Fitzcarraldo.
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het heilige vuur waarmee mijn dochter en 
haar vriendinnetje later de liedjes en dansjes 
van Abba nadeden.

In mijn autobiografische uitstapjes wil ik 
illustreren dat ik vaak pas decennia na dato 
begrijp wat van belang is geweest, of althans 
een schijn van oorzaak en gevolg lijkt aan te 
duiden. De ene herinnering haalt de andere 
op, ik kan er niets aan doen. De eerste films 
van Schroeter en Herzog kende ik wegens 
een bezoek aan het filmfestival in Mannheim 
in 1971. Na 1980 heb ik de Duitse cinema 
nauwelijks meer gevolgd, alleen soms via 
het ZDF, maar in de jaren dat ik bij de 
Bioscoopbond werkte was er een Filmweek 
Arnhem, die in 1973 ook een ‘artistieke’ 
afdeling had, onder leiding van Hans Saaltink. 
Daar draaide Malibran. Of misschien was het 
al Willow Springs. Misschien heb ik dat toen 
zelf gesuggereerd, ik weet het niet meer, want 
ik had in die tijd natuurlijk niets te vertellen. 
Het kan zijn dat Hans me een plezier wilde 
doen, hij was zeer sympathiek. Wel weet ik 
zeker dat ik heel behoorlijk Duits sprak. Ik kan 
dat bewijzen.

In de vierde klas moest ik van de leraar Duits 
voor straf de 32 verzen van Erlkönig van buiten 
leren en opzeggen. Hierin moet de declamator 
vier stemmen vertolken: de verteller, de 
vader, het kind en de Erlkönig zelf, ‘meine 
Töchter wiegen und tanzen und singen dich 
ein’, waarna de verteller afsluit met ‘in seinen 
Armen das Kind war tot’. Voor mij was het 
daarna nog maar een fluitje van een cent, of 
eigenlijk twee tientjes, om voor een kennis van 
mijn moeder de gebruiksaanwijzing van haar 
Miele wasmachine te vertalen. In 1962 kreeg 
ik een prijs van de Duitse ambassade wegens 
het beste eindexamen Duits van onze school. 
Puur voor het geld heb ik in 1967 een boek van 
Karl May (Kanselier en prairiejager) vertaald 
voor Het Spectrum.

Dus het was voorbestemd dat ik in 1973 
werd aangewezen om te dineren met Werner 
Schroeter zelf en Magdalena Montezuma 
(1942-1984), die bij hem was. Zij had zeer 
lange, roze of lila gelakte nagels. Misschien juist 
daardoor maakte ze een androgyne indruk op 
mij, zoals trouwens ook in haar films. In Willow 
Springs was ze een radicale sekteleidster. Zij 

Werner Schroeter Werner Herzog
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beiden waren bescheiden en beleefd, maar 
ze zagen er artistiek uit. Wij drieën waren 
leeftijdgenoten, en Hans had zich gedrukt. Het 
was heel gezellig. We spraken elkaar natuurlijk 
met Sie aan, dat weet ik zeker, maar van onze 
conversatie weet ik niets meer. Hoe graag zou 
ik die seance nog eens overdoen, met de kennis 
van nu. Dan kon ik hem vragen of hij heeft 
overwogen Erlkönig te laten mimen (zang van 
Dietrich Fischer-Dieskau buiten beeld) door 
iemand in een Beiers jagerskostuum en met 
een Barbie in de hand op de trappen naar de 
enorme Germania bij Rüdesheim. Of ergens 
tussen de schoorstenen van BASF, de sponsor 
van het festival in Mannheim/Ludwigshafen. 
Dat soort dingen.

Generatiegenoot Werner Herzog heeft 
bewust voor Schroeters versie van Ernani 
gekozen als een supertheatraal contrapunt 
tegenover het realisme van de rest van de film. 
De tenor daar in Manaus moest Caruso (1873-
1921) voorstellen en de niet-zingende Elvira 
verbeeldde Sarah Bernardt (1844-1923), die 
toen oud en slecht ter been was. In het echt 
zijn ze nooit in dat theater geweest.

Fitzcarraldo vertrok daarna met zijn boot. 
Onderweg bestreed hij de dreigende stilte in het 
oerwoud door op het dek platen van Caruso te 
draaien, echte opnamen uit de jaren 1902-1906. 
De indianen werkten met hem mee, vooral 
tijdens het over land slepen van de boot, maar 
bleven onvoorspelbaar en gehoorzaamden aan 
ongeziene signalen van hun goden en priesters. 
Een operagebouw hadden ze niet nodig, ze 
hadden het oerwoud al.

In de finale van de film weet Werner Herzog 
de operaliefhebbers opnieuw te verrassen. 
Het gebeurt in een wending die hij tot vijf 

minuten voor het einde verborgen houdt. 
Na de woelige terugreis is de boot ondanks 
de stroomversnellingen als door een wonder 
nog intact. Gelukkig wil de vorige eigenaar het 
vaartuig terugkopen, waardoor Fitzcarraldo 
niet opnieuw failliet gaat. Om dat te vieren 
bedenkt hij een cadeau voor Molly. Nog één 
keer laat hij de stoomboot langs de kade varen, 
terwijl Molly tussen de stadsbewoners langs de 
kant staat. Fitzcarraldo kijkt vanaf een fauteuil 
op de boot toe, zoals vaak met een sigaar in 
de mond, terwijl op het verhoogde dek een 
stukje opera wordt opgevoerd: orkest, koor en 
solisten zijn aangekomen in roeiboten, allen in 
de juiste kostuums. Dit operagezelschap was 
in Manaus te gast en is namens Fitzcarraldo 
voor dit optreden te water ingehuurd. Een 
soort Prinsengrachtconcert, maar dan zonder 
designerbrilletjes in het publiek.

Op zich al een grandioos idee voor de finale. 
Wie verzint zoiets? Een dure en bewerkelijke 
scène, en dat voor nog geen vijf minuten film 
(het hele epos duurt 157 minuten). Maar 
wat spelen ze dan? La Wally, La Traviata, La 
Gioconda? Keuze genoeg uit spectaculaire aria’s 
en duetten. Is het trouwens niet opvallend hoe 
weinig opera’s de bioscoop hebben gehaald? 
Behalve Porgy and Bess (Preminger, 1959) en 
Carmen (Rosi, 1984) weet ik zo snel niets te 
noemen. Woyzeck (1979) van Herzog, ook al met 
Klaus Kinski, bracht niet de opera van Alban 
Berg, maar het oorspronkelijke toneelstuk van 
Georg Büchner. Maar dit terzijde.

Voor de finale van Fitzcarraldo koos Herzog 
I Puritani van Vincenzo Bellini (1801-1835). 
Er kunnen praktische redenen zijn geweest. 
Misschien had het ter plekke optredende 
gezelschap uit Lima dit werk toevallig in 
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productie. Maar ik hoop dat het opzet was. 
Deze componist, een keizer van het belcanto, 
heeft in Italië tot de komst van de euro op 
het biljet van 5000 lire gestaan. Zijn portret 
siert meer Italiaanse postzegels dan zelfs dat 
van Verdi en zijn leven is twee keer verfilmd. 
Bellini is al heel lang een van mijn grote 
helden. Ik kan dat bewijzen. Op 24 juli 1961 
hoorde ik I Puritani via de draadomroep bij 
ons thuis vanaf 21.05 uur in een uitgesteld 
relais vanuit Palermo. Bellini kwam trouwens 
ook van Sicilië; hij wordt vereerd in Catania. 
Joan Sutherland en Gianni Raimondi zongen 
als Elvira en Arturo onder leiding van Tullio 
Serafin. Ik weet dit, omdat ik het knipsel uit 
de radiogids heb bewaard in Elseviers Groot 
Operaboek (1959) van Leo Riemens. Het zou 
mooi zijn geweest, gezien het voorafgaande, 
als Maria Malibran (1808-1836) in I Puritani 
had gezongen, maar in elk geval excelleerde 
ze in minstens twee eerdere opera’s van 
Bellini, I Capuletti ed i Montecchi en Norma. 
Alles hangt met alles samen, als je maar vanaf 
een flinke afstand kijkt. Geen wonder dat ik 
van niet al te dynamische tableaux vivants 
houd, in de stijl van stomme films, dus met 
een trage montage, een stilstaande camera, 
weinig zooms en overdreven expressie van de 
gezichten en gebaren van de handen en armen. 
Dit uiteraard aangevuld met de klanken van 
Franse en Italiaanse opera’s vanaf oeroude 
krakende platen, al schroomde Schroeter niet 
om ook Maria Callas, Caterina Valente en de 
Andrews Sisters in te zetten. Steeds zonder 
credits.  

Maar wat zongen ze dan op die boot? In 
het oude puriteinse Schotland wil Arturo met 
Elvira trouwen, maar dan opeens verdwijnt 

hij. Het publiek begrijpt dit, maar Elvira niet 
en zij wordt tijdelijk krankzinnig. Waanzins-
scènes waren in die tijd populair in de opera. 
Arturo legt haar na zijn terugkeer uit dat hij 
als edelman verplicht was zijn koningin, die 
incognito aanwezig was, onopgemerkt weg te 
brengen. Wegens die hulp wordt Arturo ook 
nog eens ter dood veroordeeld. Eind goed, al 
goed, maar op het nippertje. Een beroemd 
duet uit I Puritani is Suoni la tromba e intrepido 
van de bas en de bariton, ofwel de mars der 
puriteinen, op welke melodie zes toppianisten 
in 1837 ieder een variatie componeerden: 
Liszt, Thalberg. Pixis, Herz, Czerny en Cho-
pin. Maar dat nummer werd op Fitzcarraldo’s 
boot niet uitgevoerd. Ook niet Arturo’s triom-
fantelijke slotaria, Vieni fra queste braccia, noch 
het voorafgaande klaagensemble, Credeasi 
misera. Nee, de keuze viel op het liefdesduet A 
te, o cara, wanneer Arturo zijn geliefde Elvira 
ontmoet in het kasteel van haar vader, te mid-
den van een koor van puriteinen, in het derde 
toneel van de eerste akte. Er zijn dan nog geen 
donkere wolken aan de lucht. Op YouTube zijn 
ettelijke versies te zien en te horen.

De varende operabühne is dus een liefdes-
verklaring van Fitzcarraldo aan zijn mooie, 
steeds onberispelijk geklede Molly, die op de 
kade blij naar hem staat te zwaaien. Tussen 
het lokale publiek, jong en oud, arm en rijk. 
Zij is de ‘cara’. Maar ook het publiek als geheel 
is de geliefde. En dan lijkt de boodschap toch 
vooral te zijn dat opera’s en nette bordelen als 
voorposten van de beschaving gezien kunnen 
worden.

O ja, voor ik het vergeet, de boot heet Molly-
Aïda.

—Peter Cuijpers

https://www.youtube.com/watch?v=3DGTTNcN-oQ
https://www.youtube.com/watch?v=_VQFP9apG5I
https://www.youtube.com/watch?v=PMnC0W26Hkw
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Screengrabs van I Puritani in Werner Herzogs Fitzcarraldo.
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In 1965 ging ik naar de 
Nederlandse Film Aca de-
mie (NFA), waar  ik  kennis 
maakte met onder anderen 
Gert van der Meer. Over 
die academietijd en over de 
twee korte speel films die 
ik met hem maakte, Sleutel 
(1967) en Barkeeper (1968) 
zal ik t.z.t nog schrijven. 
Gert deed het camera-
werk en ik regisseerde. 
Het bracht Gert op het idee om zaken groot-
ser aan te pakken; hij wilde een echte lange 
speelfilm maken, wat nog al wat kostte. Dus 
schreef hij een thriller, Een ongeluk wordt ge-
vreesd, over een jongetje dat gekidnapt wordt 
uit handen van zijn ouders en een politie-in-
specteur die er achteraan gaat. 
Niet bijster origineel, maar er 
was tenminste een verfilmbaar 
scenario waarmee gewerkt 
kon worden . Het budget bleek Fl 3000.- te 
zijn waarvan het meeste geld opging aan het 
filmmateriaal en het ontwikkelen daarvan. Ik 
wist niet waar dat geld vandaan kwam, maar 

dat bleek van Gerts va-
der te komen. Pas jaren 
later hoorde ik dat die 
vader een koekjesfabri-
kant was in Rotterdam 
en dat de familie goed in 
de slappe was zat. In de 
zomer van 1968 zouden 
wij de film in de omge-
ving van Aerdenhout en 
IJmuiden opnemen. Mij 
werd de taak toebedeeld 

de productieleiding te doen, wat ik na deze 
film nooit meer wilde doen. Ik hielp ook met 
de casting, want ik kende nogal wat mensen 
die amateurspelers waren of echte acteurs en 
actrices. Ik had op school toneelgespeeld en 
bij de Haarlemse toneelclub.

De crew was snel bij elkaar. 
Dirk Jan Bijker die bij mijn film 
Sleutel geluid had gedaan en die 

met Gerts zuster omging, zou de cameraman 
zijn. Hij zat een klas lager van ons, net als 
Theo van de Sande die de cameraman werd 
en Kees Linthorst die geluid deed. Jeannet 

EEN ONGELUK WORDT GEVREESD
Poging tot een speelfilm

De crew van 
Een ongeluk wordt gevreesd 

op het srand van Zandvoort. 
Camera -assistent Theo vd Sande; DP 

(director photography) Dirk-Jan Bijker en 
regisseur Gert van der Meer met

Marina Schapers

Tekst en foto’s
Thys Ockersen
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Pontier, Gerts vriendin, werd scriptgirl. Alle 
apparatuur werd van de NFA aangesleept 
en was dus gratis. Je zou kunnen stellen 
dat we allemaal weinig ervaring hadden 
met het maken van speelfilms, laat staan 
een lange, maar enthousiasme was er wel 
en eerlijk gezegd was het maken van een 
lange speelfilm gewoon wat meer dagen 
draaien. Niet gehinderd door alle onkunde en 
onervarenheid gingen we aan het werk.

Het was mijn taak om acteurs en actrices te 
zoeken, Gert had geen enkele kennis daarvan. 
Voor de vaderrol vond ik Piet Domhoff. Hij 
regisseerde toneel op een middelbare school 
in Haarlem, maar hij speelde toneel bij de 
Haarlemse Toneelclub (HTC) waar ik ook 
korte tijd na mijn schooltijd had gespeeld. Hij 
was een zware man van achter in de dertig,  
geschikt om een vader te spelen. Voor de 
moederrol kreeg ik Marina Schapers die ik 
ook ontmoet had, omdat ik haar wilde hebben 
voor een kleine rol in Sleutel, maar ze kon toen 
niet. Ze was een bloedmooie vrouw van 30 die 
furore had gemaakt met een naaktrol in een 
korte film van Pim & Wim, Heart Beat Fresco 
(1966) waar ze (dus naakt) in bed lag met een 
schilder die het ook deed met een naakte Cox 
Habbema. Twee spectaculaire dames waar 
heel Amsterdam voor uitliep om die korte film 
te zien in voorprogramma’s in de bioscoop. In 
1967 zat ze in Liefdesbekentenissen van Pim & 
Wim. Hoewel ze moeder was (met een kind 
van de homoseksuele componist Peter Schat) 
was ze bepaald niet het moederlijke type, 
maar ik kon niemand anders bedenken.

DE SPELERS

Piet Domhoff en Marina Schapers speelden de vader en 
de moeder.

Pieter de Wijn was politie-inspecteur

Pieters dochter Elsje de Wijn speelde een werkster.
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De inspecteur die de misdaad moest oplossen 
werd Pieter de Wijn, ook een ‘acteur’ van 
de HTC. Zijn dochter Elsje de Wijn was 
toen net van de toneelschool af, ze kwam 
langs en speelde ook even mee als werkster. 
Andere acteurs en actrices die ik voor niks 
wist te strikken, waren Tatiana Radier, Mieke 
Lelyveld, Etha Coster en Jan van Rooyen. Voor 
het kind dat gekidnapt zou worden, koos ik 
mijn buurjongen van negen, Wim de Oude. 
En dan was er Leen Jongewaard, mijn grootste 
aanwinst. Ik had gelezen in een weekkrantje 
dat als er enthousiaste jongelui bij hem langs 
kamen om hem te vragen aan een film mee 
te doen, dat hij dit dan deed. Ik liet me dat 
geen twee keer zeggen. Ik spoorde hem op. 
Hij woonde toen op de Singel, het gedeelte 
bij de Munttoren waar de bloemenmarkt is. 
Hij nodigde me uit. Leen was in die tijd op 
het hoogtepunt van zijn roem, dankzij de 
kinderserie Ja zuster, nee zuster waarin hij 
Gerrit en Opa speelde. Leen was een groot 
talent. Ik had hem bij Toneelgroep Centrum 
op toneel zien staan. Maar Ja zuster nee zuster 
had hem roem en geld gebracht. Ik was in zijn 
huiskamer aanwezig toen er gebeld werd. Hij 
werd uitgenodigd om een winkel te openen; 
als opa natuurlijk. Ze boden hem vast een 
vorstelijk bedrag aan, maar hij weigerde. 
Toen werd er een nog hoger bedrag geboden. 
Hij stemde zuchtend toe. Leen: ”Zo gaat het 
steeds. Ik wil het niet doen en dan bieden ze 
een hoger bedrag dat ik niet kan weigeren. 
Die roem is trouwens niet altijd leuk. Ik lag 
in Spanje op het strand en dan komt er zo’n 
echt Amsterdams wijf op me af, begint om me 
heen te dansen en zingt: ’Mijn Opa ,mijn opa, 
mijn opa…!!’.Wat denkt zo’n mens wel; dat ik 

Regissuer Gert was onder de indruk dat ik Jongewaard 
had gestrikt.

Wim de Oude was het kind dat gekidnapt werd.
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overeind kom en met haar mee ga zingen ? 
”Leen wil graag mee doen aan Een ongeluk 
wordt gevreesd in de rol van beeldhouwer, 
maar eerst wil hij ons aan het werk zien of het 
er wel serieus aan toe gaat. Wat mij betreft is 
dat goed. Gert is onder de indruk dat ik zo’n 
bekend acteur heb gestrikt

 
Ik had een afspraak met het politiebureau in 
IJmuiden. Een aardige commissaris stond me 
te woord en wilde wel helpen met de film. Hij 
zei: “Geen probleem, dit is mijn vervanger voor 
de zomer, want ik ga op vakantie.” Een jonge 
inspecteur moest me begeleiden. In de loop 
van de productie als er wat mis ging zei die 
inspecteur vrolijk: “Dat had ik wel gedacht.” 
We mochten ook in een kamer op het bureau 
filmen. Een ondervragingsscène. De locaties 
waren niet zo’n probleem. Iedereen werkte 
mee. Wat wel een probleem is bij films waar 
men gratis aan mee werkt, is dat je alleen 
van de crewleden en professionele acteurs 
op aan kunt. Zij zijn gemotiveerd en weten 

wat het betekent om niet op tijd te komen of 
dubbele afspraken te maken. Amateurspelers 
die onder een professionele, gedisciplineerde 
regisseur hebben gewerkt, zoals de HTC-
spelers onder regie van oude rot Wim Pauw, 
begrijpen ook wel iets van de regels van het 
spel. Maar het zijn de losse medewerkers die 
denken dat film maken glamour is en niet 
tegen het lange wachten kunnen; en dat zijn 
degenen die snel afhaken en je in de kou laten 
staan.De opnamen gingen van start. Hier en 
daar in een Aerdenhoutse tuin of met een 
kleine dialoogscène in een huis. Toen kwam 
de dag dat we in een mooi huis in Soest gingen 
filmen. Het was het huis van de grootouders 
van Dirk-Jan Bijker en je zag meteen uit wat 
voor een milieu hij kwam: religieuze high 
society. Hij had ze niet voorbereid op wat 
er gebeurt als er een filmploeg over de vloer 
komt: Totale chaos. Antieke bordjes werden 
op de kussens van een bank gelegd en het 
hondje van Janet Pontier wandelde er vrolijk 
overheen. Kabels door de salon en grote 
lampen in alle hoeken van de kamer. Opa en 

Flip Brandon was portier van de Filmacadenie NFA en 
speelde in menige academiefilm.

De begeleidende inspecteur: “Dat had ik wel gedacht!”

PRODUCTiEWERK EN OPNAMEN
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oma were not amused. Leen Jongewaard was 
gekomen om te kijken of we er iets van terecht 
brachten. Hij lachte zich rot. Dolle pret vond 
hij het al die troep en misverstanden. We 
maakten een shot in de tuin en een crewlid 
schreeuwde naar opa verderop dat hij weg 
moest; hij stond in het shot. De arme man 
zocht een veilig heenkomen. Maar het 
hoogtepunt van de dag was Marina Schapers 
die boven alle kleren uitgooide om een bad te 
nemen, voor de film. Opa zag haar ’toute nue’. 
en kreeg een hartverzakking. Oma stuurde 
hem subiet naar beneden, hoewel ik het idee 
had dat hij nog graag naar al dat moois had 
willen blijven kijken. Leen Jongewaard genoot 
enorm van die draaidag in Soest en besloot 
mee te doen. Zijn opnamen vonden plaats 
in een soort atelier buiten Rotterdam en wat 
ik me daarvan herinner is dat hij de slappe 
lach kreeg en met moeite zijn scène kon 
spelen. Maar ook die draaidag vond hij leuk.
De filmopnamen bleken redelijk voorspoedig 
te verlopen totdat we in het politiebureau 
een  scène in een kamer draaiden waar veel 

dialogen in voorkwamen. Terwijl Gert zich 
door de  scène worstelde, hield ik beneden in 
een kelder iedereen kalm die nog niet aan de 
beurt was om te spelen. En dat duurde uren. 
We gingen van de voormiddag naar de avond 
en de onrust nam toe. Gert had natuurlijk 
nauwelijks ervaring met het regisseren van 
acteurs. Hij had op de middelbare school geen 
toneel gespeeld; hij had nog nooit een acteur 
of amateurspeler geregisseerd. Hij had wel 
een grote lef om in iets te duiken. Toen ik mijn 
eerste 16mm-speelfilm ging maken, deed hij de 
camera- voor het eerst en ook bij mijn tweede 
film. Hij bracht het er erg goed vanaf, maar nu 
ging alles mis.Naarmate de uren verstreken 
werd de onrust onder de wachtenden groter. 
Gelukkig kon een avondmaaltijd die ik 
liet aanslepen de gemoederen tot bedaren 
brengen, maar vooral een man, Carel Mum, 
die er alleen maar was om wat mensen naar 
huis te rijden, begon te muiten. Acteurs en 
actrices die moeten wachten hebben altijd 
wel een boek of een script bij zich om te lezen. 
Ze zijn gewend om tijdens filmopnamen 

Marina Schapers gaat in het bad, voor de film. De regisseur onderzoekt of het water op temperatuur is.
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te wachten. Mieke Lelyveld, een nogal 
spiritistische dame, begon de kaart te leggen. 
Dat doodde de tijd. In mijn geval lieten de 
kaarten zien dat er veel chaos in mij leven was 
en dat het tijd werd om mijn ouderlijk huis te 
verlaten. Ik volgde later dat jaar haar raad op 
en ging op een kamer op het Thorbeckeplein 
in Amsterdam wonen. Goede raad.Wat een 
gemakkelijk dagje zou worden op het strand 
van Zandvoort werd een dag van problemen. 
Iedereen die die dag nodig was zou om circa 10 
uur bij mijn ouderlijk huis zijn. Ik was gewend 
dat Gert nooit echt op tijd kwam, maar de 
tijd verstreek en hij en cameraman Dirk-Jan 
verschenen niet. In die tijd woonde men vaak 
op kamers en had men geen telefoon. Op z’n 
minst dat ik gebeld zou worden. En wat die 
ochtend helemaal moeilijk maakte was dat er 
een dame van een organisatie was verschenen 
die kinderarbeid kwam controleren. Er was 
een groot artikel over de film in het Haarlems 
Dagblad verschenen en de Kinderarbeid 
Inspectie was gealarmeerd. Mijn moeder bleef 
koffie schenken en koekjes uitdelen, maar de 
grote vraag was waar zijn Gert en Dirk-Jan ? 
Pas om 12 uur kwam er een telefoontje van 
Dirk-Jan die kwam meedelen dat Gerts vader 
die nacht was overleden en dat Gert naar 
Rotterdam was afgereisd. Dirk-Jan zou alleen 
die strandopnamen komen maken. Ergens om 
1 uur die middag gebeurde de opnamen. De 
dame van de Kinderinspectie had er begrip 
voor, tenslotte werd de kleine Wim nauwelijks 
belast. Hij ging gewoon naast ons huis in 
zijn eigen huis wachten op de dingen die te 
gebeuren stonden.De ingewikkeldste  scène 
die Gert had bedacht, was de ontknoping 
van de film (kidnap) in de haven van 

Mieke Lelyveld als bevallig lijk in een gymzaal.

Marina Schapers, Piet Domhoff en in de hoek geluidsman 
Kees Linthorst 

De politie onderzoekt een moord. In het midden Poly-
goon-cameraman Kees Kerkhoff als recherscheur.  
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IJmuiden. Daar werd een vissersboot door 
de havenpolitie aangehouden. Vervolgens 
kwamen er politieauto’s om de boeven te 
arresteren. Een massascène die zich tegen de 
avond afspeelde. Dus wilde de cameraman dat 
er wat spots op de vissersboot werden gericht. 
Nauwelijks waren er een paar lampen aan of 
we kregen de autoriteiten van de haven op ons 
dak. Of we gek geworden waren. De lampen 
zouden het waterverkeer van ingaande en 
vertrekkende boten in het Noordzeekanaal 
ontwrichten. Onze politie-inspecteur zei: “Dat 
had ik wel gedacht.“ (de haven viel niet onder 
zijn bevoegdheid). Dus namen we de  scène 
met daglicht op. Communicatie was moeilijk. 
Er waren geen walkie–talkies, dus het was 
schreeuwen en heen en weer lopen. Bijna de 
hele cast was aanwezig. Een politieboot lag 
geduldig aan de kant om mee te doen,, maar 
toen ik een handbeweging maakte van ‘ga opzij’ 
interpreteerden ze dat dat ze klaar waren en 
konden vertrekken. Ze voeren af en ik kreeg ze 
niet meer terug; een stem achter mij zei: ”Dat 
had ik wel gedacht.” Maar we kregen het voor 
elkaar om die massascène te doen. We waren 
klaar met de opnamen en vierden dat door in 
een havenrestaurant te gaan eten.

DE ‘PREMIÈRE’  
Gert monteerde zijn film op de filmacademie 
in de zomer. Daarna werd er een première 
gehouden wat alleen maar op de NFA kon, 
want de film had een gemonteerde beeldband 
en een losse perfo geluidsband. Daar was 
speciale apparatuur voor nodig. Gert wilde 
eerst wel eens zien of hij voor een copy moest 
gaan. Dat betekende negatiefmontage en een 
copy maken, dat kostte weer een paar duizend 

Gertneemt een scèbe door met Pieter de Wijn en Marina
Schapers

Leen Jongewaard wordt ondervraagd door Pieter de Wijn

Gert met de politie van IJmuiden
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gulden. Cast en crew plus wat belangstellenden 
kwamen op een avond naar de NFA om het 
eindresultaat van plusminus zestig minuten 
te bewonderen. Door een communicatiefout 
van mij was Leen Jongewaard er niet bij en 
hij heeft helaas de film nooit meer gezien. 
De ontvangst was niet slecht, maar het was 
duidelijk dat er niet echt een spannende film 
was uitgekomen (dat was het scenario ook 
niet) en dat het wegsnijden van een paar  
scènes het verhaal niet ten goede kwamen. Je 
kan nu eenmaal geen  scènes in een thriller 
weghalen, dan klopt het verhaal niet meer. 
Gert realiseerde zich toen hij de film in 
projectie zag dat het eindresultaat beneden 
de maat was en dat verder geld uitgeven geen 
zin had. Het was een voortkabbelende film. 
Hij had er eigenlijk actie in moeten brengen, 
dat hoort bij dit soort films. Nu was het een 
matige Maigret of Tatort. Ik kon meevoelen 
met zijn teleurstelling; Ik had hetzelfde gehad 
toen mijn tweede korte film Barkeeper op een 
avond in elkaar werd gemonteerd door een 
cutter van Cinecentrum. Ik zag meteen dat het 

een grote mislukking was. Gert 
probeerde nog een keer bij 
een oefening onder supervisie 
van Fons Rademakers een  
scène uit Rosemary’s Baby te 
regisseren en ook dat mislukte. 
Niet erg geholpen door coach 
Rademakers die—na lange tijd 
geen film te hebben gemaakt—
stond te popelenen om over 
Gerts schouders Maxim 
Hamel en Karin Meerman 
aanwijzingen te geven. Voor 
Gert was dit een signaal om de 

rest van het eindexamenjaar alleen nog maar 
productiewerk te doen en na het eindexamen 
meteen naar Hollywood te vertrekken om aan 
de University of Southern California (USC) 
opnieuw een (nu professionele) filmopleiding 
te volgen. Die NFA faalde in elk opzicht.

HOE HET VERDER GING MET SOMMIGE 
CAST- EN CREWLEDEN

PIET DOMHOFF zou leraar blijven, 
schooltoneel regisseren en amateurtoneel 
spelen. Hij is inmiddels overleden.

ELSJE DE WIJN zou nog een glanzende tv- 
theater en filmcarrière hebben met films als 
Frank en Eva; Heb meelij Jet; De stille oceaan; 
Gebroken Spiegels; en Het 14e Kippetje. Op tv: 
Citroentje met suiker; Merijntje Gijzens Jeugd; 
De lemmings; Max Laadvermogen: beterweter; 
Ik ben je moeder niet. Ik kwam haar een paar 
jaar geleden tegen in Theater Bellevue. waar 
ze een lunchvoorstelling had geregisseerd.

PIETER DE WIJN bleef amateurtoneel spelen 

Het slot van de film: een Porsche van de politie bij de vissersboot IJM32
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en had kleine- of figurantenrolletjes op tv. Hij 
is overleden.

WIM DE OUDE heeft nooit meer in een film 
gespeeld en is nu om en nabij de zestig.

MIEKE LELYVELD ging van actrice naar 
bewerkster van theaterstukken.

MARINA SCHAPERS zou nog in een paar 
films en op tv spelen. Op 26 juli viel ze in 
Skyros van een balkon en stierf. De verdachte 
omstandigheden rondom haar dood werden 
door Connie Palmen in 2007 beschreven in 
haar roman Lucifer.

LEEN JONGEWAARD had nog een lange, 
glansrijke carrière op tv, in films en in het 
theater. Hij ontving twee keer de Gouden 
Televizier Ring en één keer de Johan Kaart-
prijs. Als ik hem in de stad tegenkwam dan 
was het een hartelijk: ”Hoe gaat het, pik?” Hij 
vertelde me een keer in de Kalverstraat dat hij 
het toneel niet meer op kon; toneelvrees. Dat 
was bij een voorstelling met Robert Long. Hij 
kreeg op 4 juni 1996 een fatale hartaanval op 
vakantie in Frankrijk.

KEES LINTHORST Hij werd een belangrijke 
geluidsman, editor en soundmixer. Hij was een 
pionier op het gebied van de geluidsmontage. 
Werkte aan veel Scorpiofilms (van Pim en 
Wim) en van Fons Rademakers. In 1981 kreeg 
hij een Gouden Kalf voor zijn gehele oeuvre. 
Andere films o.a. Hector; Rooie Sien; Heb meelij 
Jet; Vroeger kon je lachen; De Grens; De Anna en 
Iris. Hij overleed in 2010.

THEO VAN DE SANDE Was eerst camera-
assistent van Jan de Bont en werd daarna een 
belangrijk cameraman van Nederlandse films. 
In 1981 was het hoogtepunt Het meisje met het 
rode haar, wat grote indruk in Amerika maakte. 
In 1988 was zijn eerste US-film Crossing 
Delancey. Dat leidde tot meer Hollywood-
werk en ook documentaires. Hij zou nooit 
meer die artistieke vrijheid hebben die hij in 
Nederland had, maar als goed vakman tot op 
vandaag bezig zijn.

DIRK-JAN BIJKER. die altijd de mond vol had 
van seks, deed vlak na de NFA camerawerk voor 
een seksdocumentaire van de Krohnhausers 
en (her)vond opeens God. Hij meldde zich bij 
de EO en werd cameraman, daarna regisseur 
en vervolgens producer. Hij stierf in 2001.

GERT VAN DER MEER noemde zich in 
de USA Gerrit en ging na USC werken 
in de filmindustrie en ook nog even in de 
kledingindustrie. Keerde terug als accountant 
bij films om financiële problemen op te lossen 
en werd daar line-producer van o.a. Sleepers 
en Jimmy Hollywood van Barry Levinson 
en The Sunshine Boys van John Erman. Was 
zelfstandig producer voor tv van Only love 
die hij in Amsterdam opnam en was vanaf 
2007-2014 een van de producers van de tv-
serie House met Hugh Laurie. Daarna was hij 
nog producer bij de tv-series The Blacklist, 
Hemlock Grove en Greenleaf. Inmiddels 
gepensioneerd. Bij een bezoek aan Nederland 
overhandigde ik hem de rollen film van Een 
ongeluk wordt gevreesd die jaren lang op de 
plank in de filmacademie hadden gelegen.

—Thys Ockersen
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Zijn de Dikke en de Dunne terug?

Vanaf 10 januari in de Nederlandse bioscopen
en een heel bijzondere voorpremière op maandagavond 7 januari als in de Grote Zaal van Tuschinski

Stan & Ollie zal worden vertoond in één programma met Way Out West uit 1937.
Voor kaarten klik hier.

https://www.pathe.nl/film/24419/bijzondere-voorpremiere-stan-ollie?bioscoop=tuschinski
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NICOLAS ROEG 
 N Londen 15-8-1928 ? 23-11-2018 Londen 

Hij begint zijn  carrière in het camera departement van de Maryle-
bone Studios in Londen die tegenover zijn  huis lag. Hij was een tijdje 
camera operator bij films als The Sundowners en The trials of Oscar 
Wilde. Hij was cameraman van de second unit ploeg bij Lawrence 
of Arabia en dit leidde tot de job van cameraman bij David Leans 
volgende film Dr.Zhivago, maar hij had zulke eigenwijze visies ten 
aanzien van de fotografie van die film dat hij vervangen werd door 
Freddie Young. Daarna was hij nog cameraman van Roger Cormans 
The masque of the red death, Francois Truffauts Fahrenheit 451, John  

Schlesingers Far from the madding crowd en Richard Lesters Petulia.

In 1970 maakte hij met Donald Cammell Performance over een gangster (James Fox) die bij 
een destructieve rockstar (Mick Jagger) intrekt en er onderdoor gaat. Roeg had nu vrij spel 
om helemaal zijn  eigen visie in een film te leggen en zou daar mee doorgaan. Geïnspireerd 
door rocksterren gebruikte hij David Bowie voor de rol van ‘alien’ in The man who fell from 
earth  en Art Garfunkel in Bad Timing voor de rol van een man die verantwoordelijk is voor 
de dood van zijn vriendin (Teresa Russell). Walkabout over een tiener meisje dat met haar 
broertje achterblijft in de woestijn, was een succes bij de critici, 
niet bij het publiek. Wat wel een succes werd, was de horror film 
Don´t look now waarin expliciete seks te zien was tussen Donald 
Sutherland en Julie Christie. Roeg zou altijd blijven provoceren 
qua onderwerp en uitwerking, zonder concessies te doen. Teresa 
Russell die zijn muse en zijn vrouw was, zat in veel van zijn films. 
Wat wel een succes was, was The witches, een Roald Dahl-verhaal 
over heksen  (geleid door Angelica Huston) die kinderen in mui-
zen veranderen. Hij had opeens een kinderpubliek erbij. In 1996 
werd Nicolas Roeg uitgeroepen tot Commander in de Order of 
the British Enpire.

BERNARDO BERTOLUCCI 
Parma, 16-3-1941---26-11-2018,It 

Hij begon al heel jong met schrijven en kreeg prijzen. Zijn vader had Pier Paolo Pasolini 
geholpen bij het publiceren van diens boeken en zo kreeg Bernardo een baantje als assis-

 I N M E M O R I A M

David Bowie in The Man Who Fell to Earth
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tent bij Accatone. Op zijn eenentwintigste maakte hij 
zijn filmdebuut La commare secca (Het gebeurde aan 
de Tiber). Dat succes leidde tot  Prima della rivoluzi-
one (1964) die grote aandacht trok. Het verhaal over 
een jongeman die een gepassioneerde affaire met zijn 
tante (Adriana Asti) heeft, werd gezien als een autobio-
grafische vertelling. Na nog een paar films kwam hij in 
1970 met de opzienbarende film Il Conformista waarin 

Jean-Louis Trintignant een meeloper van de nazi’s speelde. Het werken met Trintignant, 
Dominique Sanda en Pierre Clementi liet zien dat Bertolucci met zijn liefde voor de Nouvelle 
Vague-films graag met Franse acteurs werkte. Il Conformista bracht Bertolucci internatio-
nale erkenning. Maar Last Tango in Paris in 1972 was 
meer een exhibitionistisch verslag van Marlon Brando’s 
seksleven dan een interessante film. Hij revancheerde 
zich met een van de beste Italiaanse films ooit gemaakt, 
Novecento, met Gerard Depardieu als een boerenzoon 
en Robert De Niro als een zoon van een herenboer. Een  
vriendschap die uiteindelijk door het klassenverschil 
niet haalbaar is. Bertolucci had daarna nog een keer een 
groot succes met The Last Emperor,  waarvoor hij veel 
Oscars kreeg maar die film kon toch niet verbloemen dat het om een uiterlijk vertoon ging 
van kleding en decor (de verboden stad) en weinig verhaal en dramatiek had. Tegen het einde 
van zin leven werd Bertolucci erop aan gekeken dat hij Maria Schneider te hard  had aange-
pakt bij de seksscènes met Brando in Last Tango in Paris, waardoor ze voor altijd beschadigd 
was.  

VAN DOUDE 
Doude van Herwijnen, Haarlem, 28-5-1926---18-8-2018) 

Nederlands acteur die even in ons land toneel speelde en toen naar 
Frankrijk vertrok, waar hij in 1949 al een klein filmrolletje had als 
cabaretbezoeker in Mission à Tanger van André Hunebelle. In 1957 
had hij een respectabele rol als musicus die verliefd is op Audrey 
Hepburn in Love in the afternoon van Billy Wilder. Datzelfde jaar had 
hij ook een aardige rol als politieagent op motor in The happy road 
van en met Gene Kelly. Meestal was Van Doude (zo noemde hij zich 

 I N M E M O R I A M

Gerard Depardieu enRobert de Nirog in Novecento
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al heel snel) in bijrollen in Franse films of in Amerikaanse 
films die in Frankrijk werden opgenomen.(The day of the Jac-
kal, Crack in the mirror  en Bobby Deerfield). Hij keerde drie 
keer naar Nederland terug voor films: Als twee druppels water 
en Dans van de reiger (van Fons Rademakers) en Kort Ame-
rikaans (van Guido Pieters). Zijn laatste film was in 1992 Un 
coeur en hiver  van Claude Sautet. Hij was de oom van Carol 
van Herwijnen. 

MANFRED DE GRAAF 
Manfred Macel Derman, Amsterdam, 8-1-1939---27-11-2018, Fr) 

Acteur met een charmante uitstraling, maar weinig acteertalent. 
Speelde al op zijn vijftiende bij het Rotterdams Toneel in De merk-
waardige meneer Pennypacker. Hij had een kleine rol van nozem in 
Makkers staakt uw wild geraas  in 1960 van Fons Rademakers. Fons 
gaf hem opnieuw een rolletje in 1966 in Dans van de Reiger. Andere 
films waarin hij niet opviel: The 

little Ark; Turks Fruit; Dokter Vlimmen; Twee vorstin-
nen en een vorstinnen; Ik ben Joep Meloen en De lift. Zijn 
rol van Dokter Hans Lansberg in de tv serie Zeg ’ns Aaa 
(1981-1993) zorgde voor grote bekendheid. Zonder die 
serie zou hij een voetnoot in toneel/tv-geschiedenis zijn 
geweest. 
Overleden aan kanker.

KEN BERRY 
Illinois, 3-11-1933---1-12-2018, Burbank, Ca 

Acteur/danser die door Lucille Ball onder contract werd genomen bij 
Desilu. Zijn doorbraak kwam in 1965 met de tv-sitcom FTroop. Daarna 
kwam in 1968 de serie Mayberry R.F.D. (als opvolger van Andy Grif-
fith). Na veel tv-werk had hij succes met een hoofdrol in de Disney films  
Herbie rides again en The cat from outer space. Maar zijn  filmcarrière 
slaagde verder niet; tv was toch het terrein waar hij altijd zou blijven wer-
ken. Hij had in 1972 zijn eigen programma: The Ken Berry “Wow“ Show. 
Hij bleef voornamelijk een bekendheid in eigen land. 

 I N M E M O R I A M

Met Audrey Hepburn in  Love in the Afternoon

In Zeg ‘ns Aaah
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GEOFF MURPHY 
Wellington, New Zeeland, 10 -1938---3-12-2018, New Zeeland 

Hij had een filmcarrière in New Zeeland 
achter de rug toen hij naar Hollywood 
werd gehaald. Hij maakte Red King White 
Knight en Freejack. Daarna volgde een epi-
sode van de tv-serie The Magnificent 7 en 
de vervolgfilm Under Siege 2  met Steven 
Seagal in 1995.Daarna weer een vervolg-
film Fortress 2 met Christopher Lambert. 
Hij zou geen pretenties hebben met het 

maken van actiefilms; hij deed gewoon zijn werk. Dat ging een 
paar jaar zo door totdat hij naar New Zeeland terugkeerde en nog 
een paar films maakte. Hij was getrouwd met actrice/producer 
Merata Mita.

In Under Siege 2

 I N M E M O R I A M

Alle zestig  
tot dusver verschenen nummers van het

gratis digitale maandblad
 

FILM FUN
zijn online te downloaden 

KLIK HIER 
www.filmfun.online

http://filmfun.online


36 Film Fun  #60

5 JAARGANGEN FILM FUN vanaf januari 2014 t/m december 2018 (nr. 1 t/m 60)
De ‘lange’ artikelen en bijdragen, zowel van Thys Ockersen zelf (geen nadere aanduiding),  als 
van gasten + aantal pp per nummer.. Alle  nummers zijn hier te downloaden.

01 Jack Palance; Jerry Lewis [18]
02 Tirools seksvertier; Heinz Rühmann [19]
03 Hollywood ad Amstel; John van Dreelen [23]
04 Eddie Constantine, James Whitmore [30]
05 Blacksploitation, Pam Grier, zwarte acteurs/actrices [34]
06 Spaghetti-westerns; Ton van Duinhoven [36]
07 Sam Fuller (hele nummer) [47]
08 De Lach [27]
09 Bruce Dern; IM George Sluizer; Ryan O’Neal [28]
10 Duitse krimi’s [30]
11 Wendie Jo Sperber (IM); Philip Bloemendal [25]
12 George Sanders [Wim Jansen]; MeToo-acteurs; film Exodus [34]
13 Charles Bronson; Een brug te ver [35] IM Anita Ekberg; Gert Froebe 
14 Jayne Mansfield; Jo van Fleet; knippen door Ernst Beneder [38]
15 Robert Mitchum; interview Ernst Beneder [39]
16 Christopher Lee (bijna hele nummer);  column [Jan Meng] [49]
17 Robert Shaw; Karl Valentin [Thomas Leeflang]; Jean Marais [Meng] [34]
18 Burt Reynolds; Simon van Collem [Leeflang]; Royal [Meng] [37]
19 Don Siegel (hele nummer) [57]
20 Deanna Durbin [Willem Nijholt]; Woody Allen [Leeflang]; Liev Schreiber [37]
21 Roy Rogers (bijna hele nummer); Lee Marvin [Meng] [41]
22 Britse acteurs spelen nazi’s; Johannes Smits [Leeflang] [40]
23 Anthony Perkins; Marilyn Monroe [Meng]; Filmfreaks [Manouk vd Meulen];
  Vista Vision [Leeflang] [28]
24 George Formby; Fantasia [Meng] [44]
25 Diamonds are forever; Cineac [Leeflang]; blad Filmfan [Meng]; Pim de la Parra [35]
26 Tom & Jerry tot Flinstones [Leeflang] ; Jerry Lewis [Meng]; George Segal [32]
27 The Three Stooges [Leeflang]; Alhambra [Meng] [32]
28 James Coburn; Schindler’s list [Leeflang]; Heston, Garbo en Freud [Meng] 40
29 P. Sellers [Leeflang]; Return Pink Panther; Shakespeare [Meng]; Blue Movie & [Parra] 
  [31] 
30 Donald Pleasence; Hoffman’s honger [Meng]; Boris Morros [Bram Reijnhoudt];
  Parra; (black) Hallelujah [Leeflang] [39]
31 David Warner; Sinatra [Meng]; Spoorbio [Leeflang]; column Parra;
  Mae Busch [Reijnhoudt en Leo Brooks] [45]
32 Mary Pickford [Leeflang]; Goede & slechte films [Guus Luijters]; Jimmy [Brooks];
  Column Parra; IM Ab van Ieperen [38]
33 Tombstone; Herinneringen [Luijters]; column Parra; Charles Judels [Reijnhoudt] [39]

http://www.filmfun.online/index.php/nummers/
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34 Harold Lloyd [Leeflang]; Bueno de Mesquita [Meng]; column Parra;
  IM Tjitte de Vries [Ruud den Drijver] [47]
35 Aanslag op Heydrich; Kapitein Rob [Leeflang]; Filmjournalistiek [Den Drijver];

Warhol [Meng] [46]
36 Serials van Republic [Reijnhoudt]; Amsterdamse bioscopen [Leeflang]; IM Etaix [43]
37 Gloria Grahame, lang artikel [Jansen]; over Bertolucci & [Parra] [42]
38 Buster Keaton [Leeflang]; Wim Lindner 1 [45]
39 Engelse beul; Lindner 2 [32]
40 Stanley Baker; Lindner 3; Mido Hamada [Kevin Buisman] [28]  sonnet Ninotchka

41 W.C. Fields [Leeflang]; Lindner 4  [32]
42 Audie Murphy; Eric Campbell, de Nemesis v Chaplin [Reijnhoudt] [45]  sonnet Brigitte Bardot  
43 James Cagney; Lindner 5; Mijn stille liefde (Marcelle Derrien) [Peter Cuijpers]  [39]
44 Marx Brothers [Leeflang]; Lindner 6; Mijn stille liefde (Vera Ellen) [Reijnhoudt] [45]
45 Steve McQueen; Jacht op celluloid [Michael Helmerhorst]; Studio in Ter Heijde
  [Reijnhoudt]  [41]  sonnet Clint Eastwood 
46 Ron Perlman; Lindner 7; Mijmeren over Dominique Wilms [Cuijpers];

O’Neal Compton [Helmerhorst]  [34]  sonnet Willeke van Ammelrooij

47 Lucille Ball [Leeflang]; Lindner 8; Willem vd Hout [Leeflang] [39] sonnet Marilyn Monroe

48 Tarzan [Reijnhoudt]; Dick Tracy [Leeflang]; Met dank aan de KFC [Cuijpers] [44]
49 Diana Dors; Sieg des Glaubens van Riefenstahl [Leeflang]; Baby Face, een pre-code film

  [Helmerhorst]; Laurel & Chaplin [Reijnhoudt] [39]
50 Bette Davis [Reijnhoudt]; Doc Savage [Leeflang]; Seymour Nickatelli [Helmerhorst];  
  column Parra [42]
51 Lee Marvin; Griekse sandalenf.  1 [Cuijpers]; Harry Palmer [Helmerhorst]; column 
  Parra [41]
52 Abbott & Costello [Leeflang]; Charlie Hall [Reijnhoudt]; Griekse sandalenfilms 2  
  [Cuijpers]; La Metamorphose [Helmerhorst] [48]
53 Warner Bros: gangsterfilms 1 [Reijnhoudt]; IMDb-scores [Cuijpers]; Meer korte    
  ontmoetingen  [41] IM E.C. Dietrich 
54 Doris Day [Leeflang]; Warner Brothers: gangsterfilms 2 [Reijnhoudt]; Blade Runner  
  [Helmerhorst] [38] Victor Buono, gedicht.

55 Terug naar Hollywood; Bruce Dern; Jason Clarke; Amsterdamse bioscopen, familie Van  
  Royen  [Leeflang]; Joris Ivens en Tijl Uilenspiegel [Cuijpers] [48]
56 Ben Johnson; Tijuana bijbels 1 [Cuijpers]; Inflight entertainment [Helmerhorst]; Festival 
in   Ashford, Oregon [36]
57 Alcatraz in films; Tijuana bijbels 2 [Cuijpers]; Ruud van Hemert [37] IM Burt Reynolds

58 Jack Palance; Tonny van Renterghem, de populariteit van Jezus [Reijnhoudt]; Trouble in  
  Paradise [44]
59 Terry-Thomas; Bioscoopjournaals jaren ‘30 [Leeflang];Twee Vrouwenen The Vanishing       
  (George Sluizer) [39]
60 Ingrid Pitt; Fitzcarraldo en de opera [Cuijpers];Een ongeluk wordt gevreesd: poging tot          
  een speelfilm; IM Bertolucci, Nicolas Roeg [34]



VOLGENDE MAAND 
IN FILM FUN #61

Laurel & Hardy


