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SUSANNAH YORK
ONSCHULD MET DUBBELE BODEM

door
Thys Ockersen

DE JAREN ZESTIG brachten een omwenteling in der gezapige Britse 

filmcultuur. De ‘swinging sixties’ waren aangebroken en niet alleen 

muziek vernieuwde, maar ook toneel en film. Er kwamen kitchen-sink 

toneelstukken van schrijvers als  John Osborne, Keith Waterhouse en 

Harold Pinter. Toneelstukken over het alledaagse leven met acteurs en 

actrices, ontdaan van glamour. De  nieuwe acteurs waren o.a. Albert 

Finney, Tom Courtenay, David Hemmings, John Hurt, Terence Stamp. 

De actrices: Julie Christie, Rita Tushingham, de zusjes Vanessa en Lynn 

Redgrave, Sarah Miles, Charlotte Rampling. Die gingen allemaal films 

maken en werden grote sterren. Ze kwamen van de Royal Academy of 

Dramatic Arts (RADA).

En dan was er dat hele gewone, vriendelijke meisje dat ogenschijnlijk 

een doorsnee typetje was. En zo werd ze vaak in het begin gecast:  

Susannah York.

INHOUD
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HET BLAUWOGIGE BLONDE MEISJE 
Susannah Yolande Fletcher werd op 1 januari 1939 
in Chelsea, Londen, geboren, maar ze groeide op in 
Schotland, omdat haar ouders op haar zesde gin-
gen scheiden. Ze keerde terug naar Londen om te 
studeren aan RADA en ze viel op, want in 1959—
twintig lentes jong—stond ze tegenover de toen 
onbekende Sean Connery op tv in Arthur Miller’s 
The Crucible. Ze kreeg meteen filmaanbiedingen 
en zo stond ze in 1960 in There was a crooked man 
als tegenspeelster van komiek Norman Wisdom 
en nog veel belangrijker dat jaar, als lieve dochter 
van Alec Guinness in het militaire drama Tunes of 
Glory met John Mills als de militair die niet op kan 
tegen Guinnes en er onderdoor gaat. 

Vergeet de Norman Wisdom film— Tunes of Glory 
bracht haar bekendheid als je tussen twee giganten 
staat. John Mills kreeg een prijs in Cannes en de 
film bleek een klassieker te zijn.  Het volgende lie-
ve meisje moest ze zijn in The Greengage Summer 
waarin ze op jonge leeftijd de liefde leert kennen 
aan de Franse kust bij een oudere man (Kenneth 
More, toen 47).

In tegenstelling tot de onbezorgde meisjes (Julie 
Christie, de Redgrave zusjes, Charlotte Rampling) 
was er toch iets meer aan de hand   met Susannah 
York. Er was een diepgang die nog aan de opper-
vlakte moest komen als de juiste film en de juisterol 
zich zouden aanmelden..

FREUD 
Dat zou de film Freud worden in 1962, voor com-
merciële redenen getiteld Freud: the secret passi-
on.  Regisseur was John  Huston die zich meestal 
bezig hield met actiefilms met Humphrey Bogart. 
Het was een zwart-wit film om de periode—de 
jaren tachtig van de negentiende eeuw in We-
nen en Duitsland—mooi weer te geven. En dat 
bleek uitstekend gelukt. De neurotische acteur 
Montgomery Clift speelde Sigmund Freud en ik 
begreep uit artikelen dat Huston zijn  handen vol 
had  aan de lastige acteur. In de rol van een jonge 
patiënte had hij Susannah York gekozen. Huston 
zag blijkbaar meer in haar dan de gemiddelde 
kijker. Dat kwam misschien ook omdat we nooit 
het tv-werk van Susannah York konden zien. Die 
onderlaag was absoluut nodig om het  getrauma-
tiseerde meisje uit te  beelden dat zich ’s avonds 
op straat als prostituee presenteerde.  
Huston had goed gezien dat onder het onschul-
dige uiterlijk  meer verborgen lag en dat ze een 
talentvolle actrice was. De clou van haar psy-
chose was dat ze haar vader dood had gezien in 
een ziekenhuis, maar dat was helemaal gen zie-
kenhuis, het was een bordeel. Vandaar dat rare 
gedrag. Wat Huston presteerde was de moeilijke 
psychoanalyse terug te brengen tot een heldere 
en simpele uitleg. Mijn leraar film en literatuur,  

Met Kenneth Moore in The Greengage Summer (1961) Met Montgomery Clift in  Freud (1962)
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Rein Bloem, legde later op de filmacademie uit 
dat John Huston eigenlijk een soort Classics 
stripboekje had gemaakt. Die boekjes die ik op de 
Botermarkt in Haarlem kocht en verslond,  waren 
een versimpeling van beroemde literaire verhalen 
of van belangrijke historische gebeurtenissen. 
Ik zag Freud  in de arthouse bioscoop Studio in 
Haarlem en was diep onder de indruk. Maar het 
was geen succes, ondanks de toegevoegde titel 
the secret passion. Montgomery Clift met al zijn 
tics was doeltreffend en ontroerend. Hij was 
homoseksueel, maar werd door Hollywood ver-
kocht als seksidool die vaak Elizabeth Taylor als 
tegenspeelster had. Bovendien had hij een zwaar 
auto-ongeluk gehad dat zijn gezicht beschadigde. 
De neurotische Marilyn Monroe die met hem in 
haar laatste film The Misfits zat zei over hem: “Hij 
is er erger aan toe dan ik.”. 
Huston die gewend was aan Humphrey Bogart, 
Robert Mitchum, Burt Lancaster, Errol Flynnn 
en Clark Gable en die voor die ateurs als tough 
guy niet onderdeed, regisseerde Monty met harde  
hand. Monty Clift was rijp voor een sessie op de 
bank van zijn eigen psychiater. 
Susannah York zou later verklaren: “ Ik sloeg 
John Huston vanwege zijn gedrag tegen Monty. 
Hij is een grote kerel en hij maakte een gemene 
grap over  mijn tegenspeler. Ik liep rood aan en 

gaf hem er één. Monty was bezorgd over zijn 
gezichtsvermogen  en Huston zei dat hij een blin-
dengeleidehond voor Kerst kon krijgen. Ik raakte 
Huston met een geweldige kracht  en hij viel te-
gen de muur. Ik ben erg, erg sterk !” 
Ze was heel positief over Monty Clift: “Hij was 
absoluut een einzelgänger. Heel erg individueel, 

heel erg egoïstisch zoals de meeste artiesten, 
maar met een enorm respect  voor de waarheid. 
Hij gaf zich helemaal om het beste uit zichzelf te 
halen bij een rol.”

TOM JONES (DE FILM, NIET DE MAN) 
Tony Richardson was een prominent regisseur 
van de New Wave, de jonge generatie filmers van 
de jaren zestig. Met ‘roots’ in het toneel. Hij was 
al een veteraan bij tv en films, maar in 1959 sloeg 
hij toe met Look back in anger, een toneelstuk van 
John Osborne. Dat werd een van de eerste films 
van de nieuwe tijd, met Richard Burton tussen 
twee vrouwen (zijn vrouw, Mary Ure en haar 
vriendin, Claire Bloom). Het was een sociaal dra-
ma dat rauw was en insloeg als een bom.  
Richardson kwam meteen een jaar later met 
weer een Osborne verfilming, The Entertainer, 
over een variétéartiest  die oud begint te worden, 
maar nog overeind probeert te blijven. Speciaal 
geschreven voor Engelands grootste acteur Lau-
rence Olivier die de bui zag hangen dat er dingen 
op het toneel en in de film aan het veranderen 
waren en erbij wilde horen. Hij deed het stuk en 
de film met veel succes. Twee jonge acteurs van 
de nieuwe lichting werden gecast als de zoons 
van Olivier: Alan Bates en Albert Finney. Het was 
een kwestie van tijd voordat ze zelf grote sterren 

Op de set van Tom Jones. Regisseur Tony Richardson met Albert Finney, in kostuum 
voor de titelrol.
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werden. Weer een jaar later, 1961, had 
Richardson in Hollywood een film 
gemaakt (Sanctuary met Lee Remick 
en Yves Montand) en kwam terug in 
Engeland voor zijn derde zwart-wit 
drama A taste of honey  naar een to-
neelstuk en filmscript van Shelagh De-
laney over een jong (lelijk) meisje (Rita 
Tushingham, bijgenaamd het lelijke 
eendje)  die haar draai in haar moe-
ders huis niet kan vinden. Dit was de 
eerste keer dat Richardson een onder-
werp had over een jong personage. 
In 1962 was zijn vierde film The lone-
liness of the long distance runner met 
nieuwkomer Tom Courtenay als hard-
loper op een heropvoedingsinstituut 
die de kop in de wind gooit en weigert 
de hardloopwedstrijd af te maken. Na 
vier tamelijk deprimerende ‘kitchen 
sink dramas’ begreep Tony Richardson 
dat hij iets anders moest brengen. Vooral om 
meer mensen in de bioscoopzalen te krijgen. Hij 
koos voor de schelmenroman Tom Jones van  de 
achttiende eeuwse schrijver Henry Fielding wat 
ogenschijnlijk niet aansloot bij zijn vorige films. 
Toch wel. Richardson’s films gingen  over ‘angry 
young men’ en af en toe een woman. Tom Jones 

was een vrijgevochten geest die een echte liefde 
niet kan krijgen dus genoegen neemt met alles 
wat voor zijn voeten loopt. Richardson verloo-
chende zijn thematiek dus niet toen hij Tom Jones 
wilde verfilmen. Hij kwam bij Albert Finney te-
recht voor de titelrol, maar deze weigerde want 

hij vond zichzelf sinds Saturday Night, 
Sunday Morning, waarvoor hij hoog gepre-
zen was, een erg serieuze acteur en zag een 
triviale film en rol niet zitteen. Ook Susan-
nah York voor  ‘de echte liefde’, een totaal 
onschuldige rol met weinig diepgang, wilde 
niet meedoen.  Maar Richardson hield vol, 
want hij wist dat Finney-York de perfecte 
combinatie was. 
 
Die film  kwam er en was opzienbarend. 
Ik zag hem toen ik in 1964 voor het eerst 
in Londen was en overal posters in de stad 
tegenkwam. Het was de eerste film die ik 
ging zien  in een grote bioscoop op Picca-
dilly (die niet meer bestaat), de Dominion.

Richardson had een opmerkelijke film ge-
maakt. Om te beginnen  was het een brok 
entertainment van de eerste orde, maar in 
tegenstelling tot vorige Britse kostuum-
drama’s uit vervlogen tijden die stijf waren, 

was het bij deze film alle remmen los. Albert Fin-
ney ging als een zwierige schavuit en verleider (in 
de trant van Gérard Philippe in Fanfan la Tulipe) 
door het verhaal heen. Waarbij Susannah York als 
maagdelijke schone werd afgezet tegen een paar 
dames met wie Tom Jones veel plezier had.  Aller-



FILM FUN 72 December 20197

INHOUD

eerst de bosnimf (Diane Cilento, 
de vrouw van Sean Connery), dan 
de vrouw uit de taveerne (Joyce 
Redman) en vervolgens de wat 
oudere gravin met de hese stem 
(Joan Greenwood). Deze wulpse 
dames stonden in schril contrast 
met de  zedige Susannah. Maar 
waar Richardson in excelleerde 
was dat hij in tegenstelling tot 
veel vorige van dit soort films de 
seksualiteit naar boven haalde. De 
bosnimf is een losgeslagen dame 
die Tom Jones wil laten  opdraai-
en voor haar komende  baby ( die 
van een andere minnaar is) en 
de dame uit de taveerne zou wel 
eens zijn moeder kunnen  zijn. 
Oeps! Overspel, zwangerschap en incest. Dat was 
nogal wat. De regisseur had zijn  oude verhaal 
gewoon naar de moderne tijd gebracht.

Ook qua filmstijl hield Richardson zich niet in. 
Hij filmde niet in statige shots en een lange ver-
haalstijl. Hij gebruikte vaak beschikbaar licht en 
filmde ook uit de hand. Bij een scene in een park 
die romantisch was tussen Finney en York zou 
je een zonovergoten decor verwachten, maar die 

dag regende het en er werd toch gedraaid. Het 
bleef een mooie romantische scene. 

De film was over de hele wereld een heel groot 
succes en Albert Finney en Susannah York wa-
ren opeens als een komeet omhooggeschoten in 
de filmwereld. Wat niemand toen wist, maar nu 
wel was dat Finney en York heel lang geweigerd 
hadden om aan de film mee te doen. Dat werd 
natuurlijk lang geheim gehouden want dit soort 

informatie deed de film geen 
goed.

Susannah York: “ Ik heb de film  
wel drie keer afgeslagen want 
ik wilde wat theater doen. Tony 
nam me wel drie of vier keer uit 
voor lunch, maar ik bleef wei-
geren. Toen heb ik een lunch 
gemaakt voor hem en zijn vrouw 
Vanessa Redgrave. Ik deed alles 
fout, gaf ze zout in plaats van 
suiker, ik verbrandde de merin-
gue en terwijl ik me maar ver-
ontschuldigde accepteerde ik de 
rol.”

Albert Finney zei: “Ik had het ge-
voel dat ik gebruikt werd; ik was er niet echt bij... 
ik verveelde me de meeste tijd.” Hij vergat erbij te 
vertellen dat hij overgehaald werd omdat hij een 
percentage van de opbrengst van de film kreeg. 
Hij werd er rijk door.

Hij deed ook in 1963 nog een kleine rol in de oor-
logsfilm The Victors van Carl Foreman als Rus-
sisch militair en een jaar later maakte hij met de 
regisseur van Saturday Night, Sunday Morning de 

Susannah York en Albert Finney in de romantische scène in Tom Jones. 
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bizarre griezelfilm Night must fall  waarin hij rondliep met een tas met een hoofd 
er in. Waarschijnlijk was hij nu meer betrokken bij die film, maar het was een ko-
lossale flop. Aantrekkelijke aanbiedingen uit Hollywood sloeg hij alsnog af. 
Susannah York stoomde door naar wat actiefilms (The 7th dawn; Sands of the 
Kalahari) en een griezelfilm, The doctor and the devil om uiteindelijk een mooie 
rol te krijgen in A Man for All Seasons, het verhaal van de strijd tussen Henry 
8 die afscheiding wil van de Rooms Katholieke Kerk en Thomas More die hem 
daarin tegenwerkt.

STER OF ACTRICE 
Ze was  een veelgevraagde actrice met een sterstatus. Zelf was ze er vrij nuchter 
onder: “Ik haat het etiket filmster, ik was een actrice. Ik wilde geen image heb-
ben. Moest ik gezien worden als het blauwogige meisje met de gouden haren? 
Als je als ‘ster’ wordt gekwalificeerd, zit je vast  aan een image en ik was altijd 
bang daarvoor, want ik wist dat ik dan mensen zou teleurstellen.” 
Wat ze dan ook was, ik was nooit in haar filmrollen teleurgesteld. Ik zag veel van 
haar films. Het meeste kwam naar Nederland. De films die Susannah York vanaf 
de jaren zestig maakte waren vaak Britse films gefinancierd door Amerika. De 
Britse filmindustrie had die injecties nodig want ze konden nauwelijks op eigen 
benen staan en hadden in hun films meestal een Amerikaanse ster nodig  voor 
de internationale verkoop en distributie. Daarom had ze in 1964 in The Seventh 
Dawn William Holden als tegenspeler. In Sands of the Kalahari (1965) Stuart 
Whitman. En in 1968 bij Duffy  James Coburn. 
Hoewel Susannah’s carrière voorspoedig verliep met films aan beide zijden 
van de Oceaan was de film die haar zou definiëren als belangrijk actrice er nog 
steeds niet gekomen. Freud had dat misschien moeten worden, maar slechts 
weinigen hadden die film gezien.

BOVEN: in Sands of Kalahari. ONDER: met Paul Scofield als Thomas More in A Man for All Seasons.
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1968 werd een belangrijk jaar. Ze kreeg 
een aanbieding om te spelen in The Kil-
ling of Sister George, een toneelstuk van 
Frank Marcus dat een film werd onder 
regie van geweldenaar ‘Big Bob’ Robert 
Aldrich. Een Amerikaanse regisseur die 
de reputatie had keiharde films te ma-

ken in gen res als oorlogsfilms, westerns en drama’s. Hij schuwde niet om 
met de moeilijkste mensen te werken. Hij kon ze aan met zijn 125 kilo. 
In 1967 had Aldrich een aantal zwaargewichten verzameld voor zijn oor-
logsfilm The Dirty Dozen. Een onzin verhaal over een groep veroordeel-
de militairen die onder leiding van ene Majoor Ryker (Lee Marvin) een 
kasteel bestormen om Duitse officieren te vermoorden. De film bracht 
Charles Bronson, Robert Ryan, Ernest Borgnine, John Cassavetes en Telly 
Savalas samen. In die tijd was het een mode om de Tweede Wereldoorlog 
als een groot avontuur uit te beelden (The Guns of Navarone, Kelly’s Her-
oes en Where Eagles Dare). The Dirty Dozen was Aldrichs meest onzinnige 
film, maar ook zijn meest succesvolle. Hij was tevens goed in Kammer-
spiele. Dat bewees hij met Whatever happened to Baby Jane? een strijd 
tussen twee zussen in een appartement, die ooit in de showbusiness zaten, 
gespeeld door twee oude actrices die al vanaf het begin van de filmge-
schiedenis, bij wijze van spreken, een vete hadden. De mooie, maar weinig 
talentvolle Joan Crawford versus de lelijke, maar zeer talentvolle Bette Da-
vis. Aldrich had geen beter stel kunnen uitkiezen. 
 
Ook The Killing of Sister George was zo’n binnenshuisdrama. Een oude 
actrice ( toneelactrice Beryl  Reid) heeft een liefdevolle relatie met een 

Een vrolijk moment voor Susannah York en Beryl Reid in
The Killing of Sister George

Susannah York net regisseur Robert Aldrich.
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mooi jong meisje (Susannah York), toepasselijk Childie genoemd. De re-
latie komt onder druk te staan als Sister George, het karakter dat Beryl 
Reid in een soap speelt, weggeschreven wordt, vandaar de filmtitel. Voor 
1968 was deze Britse film (maar deels opgenomen in Aldrich’s LA studio  
gewaagd, want homoseksualiteit was een groot taboe in Engeland. Voor 
Susannah York was het eindelijk een rol, waarin ze optimaal haar acteer-
kwaliteiten kon  laten zien. 
Ook in 1968 zat ze in een vrolijke misdaad komedie Duffy  waarin Sus-
annah York tegenover de zeer charismatische vrolijke cowboy James 
Coburn kwam te staan. Zo iemand als Jimmy Coburn had Susannah nog 
nooit ontmoet. Laten we even nagaan wie haar vorige co-sterren waren: 
De maffe komiek Norman Wisdom in There was a crooked man. de brave 
John Fraser in Tunes of Glory, de neurotische Montgomerry Clift in Fr-
eud,  de held die geen held wilde zijn, Albert Finney, in Tom Jones, de oude 
William Holden in The seventh dawn,  de harde Welshman Stanley Baker 
in Sands of the Kalahari, de onvriendelijke bi-sexueel Laurence Harvey in 
The doctor and the devil. de charmante, maar alles veroverende vrouwen-
versierder Warren Beatty in Kaleidoscope en de broeierige homo Dirk Bo-
garde die jaren lang in opdracht van Rank tegen zijn zin  een  meisjesidool 
moest voorstellen (in Sebastian). En dan zaten er in Duffy ook nog twee 
weeïge mannen: James Mason en James Fox. 

FUN WITH JAMES 
De foto’s on-set en off-set verraden dat Susannah York en James Coburn 
een mooie click hadden zoals dat tegenwoordig heet. Wie was die lan-
ge cowboy uit Nebraska met de aanstekelijke lach die zijn gezicht bijna 
verscheurde. Hij was na wat kleine rollen opgevallen in The Magnificent 
Seven  als de messen  gooiende huurling en daarna in The Great Escape 
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als de ontsnapte gevangene die op zijn  fiets naar 
de vrijheid rijdt. Daarna kreeg hij een sterstatus 
door zijn rol van geheim agent Flint in twee films. 
Coburn koos toch liever voor wat serieuzer werk 
als acteur, maar had het meeste succes met ac-
tiefilms of westerns. Hij was een favoriet van Sam 
Peckinpah. Duffy was een vrolijk tussendoortje 

voor zowel Coburn als Susannah. Met zonnige lo-
caties als Cabo de gata, Almeria en Andalucia was 
het meer een vakantie die toevallig op film werd 
vastgelegd. 
De meeste vriendschappen of relaties duren niet 
langer dan de opnamen van een film en na Duf-
fy  ging ieder zijn eigen weg. Voor Susannah York 

brak een opwindende tijd aan want ze deed in 
1969 mee aan They shoot horse don’t they? Een 
film over de depressiejaren in Amerika waarbij 
arme mensen geld probeerden te verdienen met 
dansmarathons in een bikkelharde competitie. 
Susannah speelde het meisje dat de aandacht pro-
beert te trekken van de ceremoniemeester (Gig 
Young) om er beter van te worden. Dat leverde 
haar een Oscar op en een grote status in de Holly-
wood filmindustrie. 
Ze speelde  in 1970 de titelrol in Jane Eyre voor 
de Amerikaanse tv met George C. Scott als Ro-
chester; daarna in 1971 tegenover nog zo’n gigant, 
Rod Steiger, in Happy Birthday Wanda June. En in 
1972 in X, Y and Zee weer als onschuldig meisje 
die valt voor Michael Caine die getrouwd is met 
Elizabeth Taylor, waarbij Taylor haar zoete wraak 
neemt door Susannah op haar beurt te verleiden. 
Niemand verwonderde zich meer over het lesbi-
sche onderwerp, maar wel over diva Taylor die de 
vrouwenliefde bedreef. Deze films waren dus echt 
in de Major League van de Amerikaanse film, maar 
ze wisselde dat af met een hele alternatieve film 
voor Robert Altman, Images, over een schizofrene 
huisvrouw die verschrikkelijke hallucinaties heeft. 
Ik zag die film op het Edinburgh film festival van 
1972 en ik was daarmee een van de weinige men-
sen die deze film ooit gezien heeft.

In They shoot horses, don’t they? Met Elizabeth Taylor in X, Y and Zee
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Wie het toen nog niet wist, Susannah York ging 
niet voor het geld of de roem, maar eerder voor 
de interessante film of rol. Of om te werken met 
een interessante tegenspeler of -speelster. Bij-
voorbeeld Superman in 1978 als moeder van de 
vliegende held (Christopher Reeve) en vrouw 
van Marlon Brando. Intussen had  ze een reünie 
gehad met James Coburn in Sky Riders (1976). 
Hanggliders waren in die tijd zeer populair dus 
waarom niet een film er over gemaakt met een 
simpel verhaaltje als excuus voor prachtige op-

namen in en om bergen waar de hanggliders 
doorheen vliegen. Susannah York was de vrouw 
van een industrieel (Robert Culp) die in haar huis 
boven op een rots met haar kinderen gegijzeld 
wordt. Wie anders dan James Coburn ( als de ex 
man van Susannah) komt te hulp met hanggliders 
om de bandieten af te maken. Voor mij was de 
standaard vechtscène aan het einde minder inte-
ressant dan de hereniging van Coburn met York 
idyllisch onder een boom waarbij niet veel gezegd 
hoefde te worden, maar die vol emoties zat. Ze 

zouden nooit meer een film samen maken. Het 
was tevens het jaar dat Susannah York van haar 
man Michael Wells scheidde.

Susannah York was van 1959-1976 met  Michael 
Wells getrouwd en ze hadden twee kinderen : 
Orlando Wells die schrijver en acteur is en Sasha 
Wells die actrice is. Ze beweerde : “Mijn carrière 
is heel erg belangrijk voor me en ik ben heel erg 
gelukkig dat ik zo’n mooi leven heb.  Maar hoe 
belangrijk mijn werk ook is, mijn gezin komt al-

Met Marlon Brando in Superman York en Coburn in een laatste gesprek in Sky Riders
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tijd eerst.” Ze zou tot  2010 actief blijven en veel 
mooie rollen spelen, ook al was ze niet zo promi-
nent meer in beeld op latere leeftijd.

EEN ULTRKORTE ONTMOETING EN EEN 
RARE BEWONDERAAR 
In 1973 was ik met vriendin Marie-Anne in Lon-
den en had een afspraak met Bob Behrmann, die 
hoofd publiciteit van Europa van Columbia Films 
was. Ik had Bob in Amsterdam ontmoet bij War-
ner-Columbia en ik wist dat deze man me naar 
verre locaties kon sturen om filmsterren te ont-
moeten en interviews te maken. (ik werkte toen 
voor Het Parool). Het zou nooit gebeuren. Bob 
Behrmann was een corpulente vijftiger die genoot 
van heerlijke maaltijden. Hij was duidelijk vrijge-
zel en hield  van zijn baan die hem overal naar toe 
bracht. Hij had ooit, in 1954, als gewone pr-man 
de film Seagulls over Sorrento begeleid en zijn 
grote stunt was dat hij haringen aan de bioscoop 
in Cardiff bevestigde voor de première, zodat de 
zeemeeuwen in groten getale op het dak afstorm-
den terwijl de gasten de bioscoop betraden. Dit is 
om aan te tonen dat hij een creatief pr man was. 
Maar nu besprak hij in  elk land hoe ze de public 
realtions van films moesten doen. Hij bracht Ma-
rie-Anne en mij eerst naar een restaurant in Soho 
waar hij veel kwam want ze begonnen meteen 
filmmuziek te spelen. Daarna naar zijn  nieuwe 

nog slecht ingerichte huis in Hampstead, waar hij 
ons een glas wijn gaf, weer filmmuziek opzette 
en ons tegen de muur van een  kamer neerzette. 
De kamer was vrijwel leeg, maar aan de muur 
tegenover ons hingen wel vijftig foto’s van Susan-
nah York geplakt. Zwijgend keken we ernaar ons 
afvragend wat hij met Susannah York had. Was 
dit een verloren of een stille liefde. Of alleen maar 
een obsessie ? Aan foto’s natuurlijk geen gebrek 
als je hoofd pr van een filmmaatschappij bent. 
Maar het was bizar. 

Vele jaren gingen voorbij en ik ging in New York 
met mijn oude kameraad van de filmacademie 

Gerrit van der Meer naar ‘Joe Allen’ om te lun-
chen. Dit is een restaurant voor  artiesten of wat 
ervoor doorgaat. En wie zaten aan een tafeltje bij 
ons in de buurt? Robert Altman met Susannah 
York. En op een geven moment kwam ze ook nog 
mijn richting uit, want ik zat dicht bij de toilet-
ten. Ik had een dringende behoefte om me aan 
haar voor te stellen en haar te informeren dat er 
in Londen een bewonderaar van haar was—die 
ze vermoedelijk kende, want ze filmde voor Co-
lumbia Pictures—die haar veelvuldig aan de muur 
had geprikt om haar in alle stilte ‘s avonds te be-
wonderen. Ik heb het maar niet gedaan, want het 
zou niets opleveren.

Weer een aantal jaren later zag ik haar in Londen 
in een toneelstuk en ik was niet teleurgesteld (ik 
zorgde dat ik dicht bij het podium zat). Hoewel ze 
niet meer opviel zat ze nog altijd in kwaliteitfilms 
en tv-stukken in hoofd- of bijrollen. De revival van 
actrices op leeftijd  (Helen Mirren, Maggie Smith, 
Judi Dench) heeft ze niet meer kunnen meema-
ken. In 2011 stierf ze aan beenmergkanker.

Mijn bewondering voor haar is groot, maar ik 
had nooit de behoefte om veel foto’s aan de muur 
te hangen. Ze zitten in dozen in mijn grote 
archief.

—Thys Ockersen
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BUURTBIOSCOOP OLYMPIA (1929-1965)

In de jaren twintig van de vorige eeuw was 
Amsterdam dé filmhoofdstad van Nederland. Het 
bioscoopwezen floreerde er beter dan elders in het 
land. ‘Kinkerbuurters’ hadden aan de Elandsgracht, 
het grensgebied tussen Kinkerbuurt en Jordaan, 
‘de’ Edison. Ze kwamen er graag, ze voelden zich 
er welkom, hun dialect was nauwelijks van dat van 
een Jordanees te onderscheiden.
Eind 1928, bij de komst van de geluidsfilm en 
met de Olympische Zomerspelen nog vers in het 
geheugen, kreeg de Kinkerbuurt zelf een moderne 
bioscoop. Om de hoek van de dagelijkse Ten 
Kate-markt en parallel aan de Kinkerstraat (de 
Kalverstraat van de wijk) verrees boven een garage 
aan de Bellamystraat 49 het OLYMPIA THEATER.

ARCHITECT Th. Philippi bedacht er een heel 
aparte gevel voor met rechts de naam Olympia 
in fraaie tegelkapitalen. Daaronder—boven de 

ingang van de garage—was plaats voor een groot 
formaat reclamebord. De kleine vierkante hal met 
kassa en aan weerszijden fotovitrines, werd bereikt 
via een bescheiden ingang met boog. Rechts naast 
de kassa voerde een stenen trap naar de zaal. Het 

was de enige opgang, bij het wisselen van de voor-
stellingen was rechts aanhouden geboden. 
Olympia is qua architectuur, ligging, programme-
ring en bedrijfsvoering tot de sluiting in augus-
tus 1965 een afwijkend geval geweest. Zij die zich 
hebben beziggehouden met de Amsterdamse bio-
scoopgeschiedenis zijn doorgaans niet te spreken 
over Olympia. Het zou, met krap tweehonderd 

plaatsen, ‘een gribus’ zonder telefoonaansluiting 
zijn geweest. Een ordinaire tent waar ‘tante Da’ in 
het donker(?) aardappelen zat te schillen en ‘ome 
Piet’ aan een heupflacon ouwe klare lurkte. 
   Ik heb er in de jaren veertig en vijftig veel films ge-
zien maar ben Da noch Piet er ooit tegengekomen. 
Wel zat jaren dezelfde caissière zwijgend achter haar 
geldla en kaartjesrollen’, dezelfde portier heette har-

Zo vriend,
weer een
parketje?

door
Thomas Leeflang
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Die Büchse der Pandora werd in Nederlands-Indië wel togelaten, zij het alleen voor 
17 jaar en ouder. Wekenlang voordat de film op 1 januari 1930 in première ging in 
de bioscoop Kranggan in Soerabaja werd een advertentiecampagne gevoerd in de 
Indische Courant, waarvan hier twee voorbeelden. Over Schigolch werd niet gemeld 
dat deze figuur haar vroegere pooier was (en die zij in de film, als hij wordt aange-
troffen bij haar bruidsbad, verontschuldigend ‘mijn vader’ noemt).

telijk welkom (‘Zo vriend, weer een parketje?’) en de 
ouvreuse liep voor een stuiver fooi voor me uit naar 
een hoekplaats op rij twaalf. Het personeelsbestand 
van Olympia moet, inclusief een operateur en een 
schoonmaakster, nooit boven de zes à zeven mede-
werkers uitgekomen zijn. In de Kinkerbuurt hingen 

voor de ramen van kruideniers, ijssalons, fournitu-
renwinkels en kroegen elke week Olympia-affiches 
met rechtsonder een af te knippen coupon die recht 
gaf op gratis toegang, behalve op de drukke vrijdag 
en zaterdag. Op de raambiljetten stond de titel van 
de film en de spelers. Plus de aanvangstijden van de 
voorstellingen: elke dag 19.15 en 21.15  uur en in de 
weekeinden matinees. Het waren neutrale kaderaf-

fiches met een schreefloze zwarte belettering bin-
nen een fraaie Art Deco-lijst, met bruin en oranje 
als vaste steunkleuren. Buurtbewoners die zich de 
luxe konden permitteren een abonnement op een 
krant te hebben, troffen Olympia op donderdag-
avond onderin de ‘filmladder’ aan. 

KINKERKLANKEN
Het Olympia-publiek ging nooit af op recensies. 
De films die er draaiden waren herhalingen van 
herhalingen, in het gunstigste geval een jaar of lan-
ger geleden in de landelijke dagbladen besproken. 
Als zo’n film eenmaal in Olympia kwam besteedde 
alleen het gratis buurtblad KinkerKlanken er nog 
aandacht aan. Dat wilde zeggen een summiere in-
houdsbeschrijving met als obligate afsluiting dat de 
film ‘het bekijken waard was’. Of ‘heel spannend’. 
   Dat soort filmjournalistiek in een huis-aan-huis-
krant had geen invloed op de keuze om wel of niet 

Wateroverlast in de Bellamystraat, omstreeks 1950, yoen Olympia nog een bioscoop 
was. Boven de boog waar de ingang was, is nog het langwerpige venster (met glas-
in-lood ) te zien dat tot ver  bovenaan het torentje doorliep. 

In de alfabetische filmladder van Het Parool stonden in de jaren vijftig twee 
buurtbioscopen met een ‘O’ als beginletter flink onderaan: Olympia en Odeon.  De 
cowboyfilms op zondagmiddag hadden geen titels nodig.
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naar Olympia te gaan. Veel meer in-
vloed hadden ‘de plaatjes’, de in de vitri-
nes geprikte scènefoto’s of ‘lobbycards’. 
Achteraf deden kritische bezoekers 
soms teleurgesteld hun beklag bij de 
kassa omdat ze een pikante ‘still’ niet ‘in 
beweging’ in de film hadden terugge-
zien. Dat kon tot ruzies leiden met de 
lankmoedige portier, die dan tegen be-
ter weten in riep: ‘Man, je zult wel heb-
ben zitten maffen!’ 

DOORZICHT
In Olympia hing de elektrische ver-
warming aan het plafond, de gloeiende 
spiralen vormden ‘s winters in de don-
kere zaal onbedoeld mooie donkerrode 
decoratieve elementen. Dat effect werd 
nog verhoogd door de áchter het doek 
opgestelde filmprojector. Er schoot geen in inten-
siteit wisselende lichtbundel over de hoofden van 
het publiek naar het doek. Het filmbeeld werd ook 
niet door dat doek richting kijkers gereflecteerd, 
het beeld kwam er doorheen. 
   Doorzichtprojectie, een heel prettige manier van 
filmkijken.
   Via een sproei-installatie moest het filmdoek nat 
worden gehouden. Niet, zoals dikwijls is beweerd, 

uit brandveiligheidsoverwegingen maar omdat 
een vochtig wit doek transparant wordt en zo het 
filmbeeld beter doorlaat. Technisch mankeerde 
niets aan deze manier van filmweergave. Omdat in 
Olympia uit economische overweging met één pro-
jector werd gewerkt konden er niet, zoals destijds in 
andere bioscopen, ‘missers’ ontstaan bij het om de 

twintig minuten handmatig overscha-
kelen van projector 1 naar projector 2. 
In Olympia zette de operateur de eerste 
drie akten van de uit zes rollen bestaan-
de film op één grote spoel en plakte daar 
de titel Pauze achteraan. Na een korte 
onderbreking kreeg het publiek de res-
terende drie rollen ononderbroken te 
zien. 
   In het filmbedrijf werd meewarig naar 
Olympia gekeken. Armoedig, zo’n pau-
ze middenin de film. Curieus is dat in 
de eenentwintigste eeuw élke bioscoop 
het met één projector doet, het jonge 
publiek heeft geen hinder van een pau-
ze op de helft van de film, het rekent er 
zelfs op. Cola en popcorn wachten in de 
lobby. 
 

Ook op ander vlak onderscheidde Olympia zich van 
branchegenoten. Bij binnenkomst was meteen het 
projectiedoek zichtbaar, een voorgordijn met voet-
licht had de bioscoop niet. Het was een filmtheater 
avant la lettre, beslist geen pseudo-schouwburg. 
Een halve eeuw later zou dat voor álle bioscopen 
opgaan. Zoals de eerste auto’s op koetsjes leken en 
de eerste postzegels ‘papieren munten’ waren, zo 
bleven de bioscopen lang lijken op een toneelzaal. 

Veelgebruikte vitrinefoto van Centra Film in Dordrecht. Deze kartonnen ‘lobbycard’, 
is weliswaar in kleur, maar de film was in zwart-wit.
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Elke voorstelling in Olympia werd begonnen met een drie weken oude Neder-
landse versie van het Britse journaal De Wereld van Week tot Week, gevolgd 
door een gevarieerd voorprogramma met een tekenfilm, sportreportage, mu-
ziek-short en trailer van de te verwachten film. Dan de reclameplaatjes, in 
den regel omlijst met een vlotte accordeonpotpourri van Will Glahé en de 
hoofdfilm. Alles perfect van geluid en beeld, ik heb er nooit een geluidsstoring 
of beeldoneffenheid meegemaakt. 
   De films die in Olympia draaiden waren meestal al in Passage, Luxor en 
Royal uitgerouleerd. Toch had Olympia, zonder dat dat publicitair werd uit-
gebuit, Amsterdamse premières, films van de Republic-studio, westerns met 
Roy Rogers, Forrest Tucker en Gene Autry. Bartus Ottema, die Olympia al in 
1929 overnam van de Van Royens, deed graag zaken met Dick van Leen van 
Centra Film in Dordrecht, vriend van ‘de kleine exploitant’. Van hem huurde 
hij na de oorlog seriefilms als die rond de ‘hard boiled’-detective Dick Tracy, 
Zorro met zijn zwarte zweep en Lothel, 
de mysterieuze koningin van de jungle. 
   Met zulk materiaal haalde Olympia to-
precettes, de hele Kinkerbuurt wilde die 
films zien. Na het overlijden van Otte-
ma in 1949 zette de Ottema-familie, ge-
steund door Bartus’ mede-firmant A.H. 
van der Linden, die lijn door. Silvana 
Mangano in Bittere Rijst en Gevaarlijke 
Liefde vertoonde Olympia jaren nadat 
die uit het filmaanbod in de hoofdstad 
verdwenen waren. Net als Strijd om Iwo 
Jima met John Wayne, Jungle Jim met 
Johnny Weissmuller en Bagdad (in kleu-
ren!) met Maria Montez en Vincent Pri-
ce. Ook zulke films maakten succesrijke 

FILMHELDEN VAN DE OLYMPIA
Boven Dick Tracy (Morgan Conway) met zijn assistente 
(Anne Jeffreys) in Dick Tracy versus Cueball (1946), 
daaronder Lothel (Ruth Roman) in Jungle Queen (1945) 
en links Linda Stirling in Zorro’s black whip (1944).

Advertentie in de Telegraaf 
van 24 januari 1929, 
kort na de opening van 
Olympia, met programma’s 
van alle Amsterdamse 
biocopen van de Van Roy-
ens.  In Olympia draaide 
de UFA-film Frauengasse 
von Algiers (1927, met 
Camilla Horn, die later naar 
Hollywood  vertrok en nog 
later bezongen werd  door 
Bruce Sprigsteen). 

In de herfst van hetzelfde 
jaar 1929 kwam de 
exploitatie van Olympia in 
handen van  de Otte-
ma-familie.
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hervertoningen mee in Olympia. 
   Kinkerbuurters waren verknocht aan hun ‘Plum’, 
zoals de bijnaam van de bioscoop luidde. Het zou 
een verwijzing zijn naar een Duitse tonnetjes-plee: 
‘das Plumpsklosett’, afgekort Plum of Plump. Een 
vergezochte theorie. In de Kinkerbuurt heette 
Olympia in het wijkjargon Olumpia, met een ‘u’ 
dus. Het woordje Plum ontstond als vanzelf op 

straat: Olumpia, Olump, Plump, Plum. Dat mag 
vreemd lijken maar de linguïstiek kent meer van 
zulke onlogisch lijkende verbasteringen. 
   In Olympia zijn films te zien geweest die nu in de 
VS tot de ‘popcultuur’ worden gerekend. De B-films 
zijn beschreven in rijkgeïllustreerde boeken als 
Days of Thrills and Adventure, Kings of the B’s, The 
Great Movies Series en To be continued. Veel, heel 
veel van de in die studies genoemde films hebben in 
Olympia op het programma gestaan. Olympia was 
de enige Nederlandse bioscoop die het Amerikaan-
se ‘second feature’-repertoire vrijwel integraal heeft 
vertoond. 

Vanaf de sluiting in 1965 bood Olympia tot 1985 
onderdak aan popmusici, krakers en vrije kunste-
naars. Daarna is het in gebruik geweest als Turks 
Cultureel Centrum en El Tawheed-moskee. Sinds 
het voorjaar van 2005 was Olympia de thuishaven 
van het op Amerikaanse leest geschoeide Amster-
dam Dance Centre, dat het interieur grondig aan-
pakte en ook de gevel een opknapbeurt liet geven. 
Van wat eens de zaal van Olympia was, werden 
twee dansstudio’s gemaakt met ruime kleedkamers 
en dito doucheruimten.Helaas werd van het to-
rentje boven de ingang de oorspronkelijk over de 
gehele lengte aanwezige smalle glas-in-lood-deco-
ratie verwijderd en zichtbaar dichtgemetseld met 
een afwijkend type bakstenen.  

Advertentie in Klinkerklanken, ca. 1952

   Intussen is het Dance Centre alweer verhuisd en 
staat Olympia opnieuw op de nominatie voor een 
grondige herinrichting. Nu krijgt het gebouw een 
woonfuncie met negentien driekamerappartemen-
tem. Beloofd wordt dat er niets veranderd wordt 
aan de karakteristieke voorgevel.
   Olympia kan een sieraad voor de buurt bljven, net 
zoals het was in 1928.
                                                             —Thomas Leeflang 

Bouwtekening 1928
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Ik had vanaf 1961 regelmatig 8-mm-speelfilms 
gemaakt. Met mijn speelfilm uit 1965, Als het 
feest voorbij is, had ik de filmacademie gehaald.  
Mijn klasgenoot Gerrit van der Meer wilde wel 
met mij aan zo’n film meewerken. Hij zou het ca-
merawerk doen en ik de regie. Ik schreef ook gro-
tendeels het scenario en hij werkte daaraan mee. 
Hoe aan geld te komen? Voor een 16mm-film 
had je een camera nodig, een  Nagra-recorder en 
vooral een zware post was het filmnegatief, de 
kopie waarmee je monteerde en de uiteindelijke 
16mm-kopie die je kon afdraaien. Vanzelfspre-
kend werkte iedereen voor niks mee. En wat ook 
duidelijk was: we moesten dat filmpje in een zo 
kort mogelijke tijd draaien—  dus twee dagen. 
Dat betekent zorgvuldig voorbereiden en zuinig 
filmen. Elke opname moest eigenlijk raak zijn. 
Zowel Gerrit als ik hadden op 8mm een oorlogs-
film gemaakt, ik in de duinen en op het strand 
van Zandvoort, hij in Rotterdam (vele jaren later 
kwam ik er achter dat collega Steven Spielberg 
ook een oorlogsfilm op 8mm had gemaakt). 

BOUWES PALACE 
Bouwes Palace was een nieuw hotel aan de bou-
levard dat rond 1965 was gebouwd. Ik had er al 
een keer gefilmd in het zwembad. Dit kille, grote 
bouwwerk  was een perfecte locatie voor  mijn 
film die Sleutel zou gaan heten. 
Op een avond kwam ik laat uit mijn stamkroeg 
De Oase. Toen ik sirenes hoorde en een brand-
weerauto zag, sprong ik op mijn fiets en ging 
er achteraan. Tot mijn  grote schrik bleek mijn 
toekomstige locatie in brand te staan. Op de bo-
venste negentiende verdieping van Bouwes Palace 
kwam zwarte rook uit het gebouw. De brandweer 
ging meteen aan het werk, geadviseerd door een 
paar Zandvoortse bobo’s die dachten de wijsheid 
van brandblussen in pacht te hebben. 
Het was zowel nieuwsgierigheid  als bezorgdheid 
om mijn locatie dat ik ook naar boven ging. Met 
de lift (wat je nooit moet doen bij brand) en ter-
wijl ik naar boven wilde, kwamen bewoners en 
gasten naar beneden in pyjama’s, gestoord in hun 
slaap.  Toen ik boven kwam heerste  er duisternis. 

‘SLEUTEL’ 
EEN EERSTE SPEELFILMPJE

door
Thys Ockersen

foto’s Ernie Damen

Marja Kok, hoofdrolspeelster in Sleutel

Ergens in de jaren zestig toen ik in de tweede klas van de filmacademie zat, 
kreeg ik het idee dat ik zelf een 16mm-film moest gaan maken, 

want op die academie gebeurde niet veel. 
Er werd vooral veel gepraat. 

Iemand zei ooit: “Film academies zijn er niet om films te leren maken, 
maar om vooral veel over films te praten.”
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Er liepen wat brandweermannen met slangen rond. Het was meteen duidelijk dar de 
brand was ontstaan in een keuken die bij het restaurant hoorde. Je zag bijna niets. 
Ik deed een stap naar voren en ontdekte dat ik op de rand van het gebouw stond. De 
ijzige diepte vanaf  de negentiende verdieping was angstaanjagend en verschrikt deed 
ik een stap terug. Een brandweerman kwam onmiddellijk op me af en zei: “Wat doet 
u  hier.” Ik kon moeilijk zeggen: “Ik kom checken of mijn locatie nog te gebruiken is”.  
Dus het werd: “Ik kom gewoon even kijken.”  Brandweermannen houden niet van 
kijkers en hij stuurde me naar beneden. 
Gelukkig was de bovenste verdieping niet mijn filmlocatie, wel een kamer een paar 
verdiepingen lager. Tot op vandaag heb ik niet begrepen dat ik zo maar in een ruim-
te terecht kwam die open was. Ik was dus bijna naar beneden gevallen met fatale 
afloop. Ik zag de krantenkop van de Zandvoortse Courant al voor me: ‘Jonge, talent-
volle filmer te pletter gestort tijdens brand in Bouwes Palace’. Alleen de Zandvoortse 
Courant zou het de moeite waard vinden  om mij te vermelden, maar of er talentvol 
bij zou staan viel nog te bezien.

DE AANLOOP NAAR DE FILM ‘SLEUTEL’ 
We hadden niet echt een goed idee hoe we een filmpje moesten opzetten en maken. 
De filmacademie was een opleiding met incompetente docenten.  Niemand leerde 
ons regisseren, pas in de vierde klas kreeg ik Fons Rademakers als leraar voor een 
korte periode en dat was waardevol. We maakten met een paar leerlingen een frag-
ment uit het boek Rosemary’s baby. Ook de directeur van de Toneelschool, Wim Pos, 
kwam in de vierde klas wat lessen in acteren geven. Onze directeur J.M.L Peters gaf 
les in beeld- en cameracompositie. De shots die hij bedacht waren heilig, je moest 
vooral niet met een andere camera-opstelling komen. De man die camerales gaf, 
Wim Gerdes, zag  eruit alsof hij nog nooit een camera in zijn handen had gehad. 
Kortom, mensen uit de praktijk kwamen pas later naar de academie om een tijdje les 
te geven. Wij leerden tijdens het filmen. 
   Ik had geen notie wat voor films ik wilde gaan maken, misschien wel films die ik op 

BOVEN: Marianne van Wijnkoop, Marja Kok en Annemieke van den Broek als kamermeisjes in Sleutel
ONDER: cameraman Gerrit van der Meer controleert zijn camera
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8mm maakte, thrillers, maar in een land waarin jarenlang volkstoneel was verfilmd 
(De Jantjes, Bleeke Bet) en recentelijk twee fatsoenlijk oorlogsfilms (De Overval en 
Als twee druppels water) en begin jaren zestig experimentele films van de nieuwe 
Hollandse generatie (Het gangstermeisje, Een ochtend van 6 weken) was ik toch wat 
stuurloos 
   Ik bedacht een verhaaltje wat heel (!) in de verte geïnspireerd was op Franz Kafka’s 
Het Proces.  Een jongeman komt werken in een ultramodern (unheimisch) hotel en 
wordt lastig gevallen door een kamermeisje dat met andere kamermeisjes op een 
kleine kamer zit en graag haar eigen kamer wil. Ze pikt gewoon de kamer in van de 
schlemielige nieuwe werknemer en daagt hem uit. Die confrontatie heeft niets ero-
tisch. Ze heeft de overhand. Ze speelt een spel met hem. 
 
HOE MAAK IK EEN FILM? 
Als je helemaal geen geld hebt en slechts een paar draaidagen kan je maar beter al je 
energie in de voorbereidingen stoppen. Ik zou later heel veel leren van de grote 
meesters. Alfred Hitchcock bereidde zijn films zo goed voor met uitgewerkte draai-
boeken met tekeningen dat hij  het proces van de opnamen niet meer interessant 
vond. Er was geen ruimte meer voor interessant acteren. Cary Grant werd gekozen  
(voor o.a. Notorious en North by North West) om de ideale man te spelen die in de 
problemen komt. De neurotische held was James Stewart (Rear Window, To catch 
thief). Het waren archetypen van wat ze in Hollywood vertegenwoordigden. Ook 
Robert Wise (van o.a. West Side Story en The Sound of Music) was iemand die zijn 
opnamen helemaal voorbereidde. Hij was al vroeg in de studio om de plekken van de 
camera uit te tekenen. Zijn filosofie was: je moet goed voorbereid zijn, want als er 
dan wat misgaat heb je in ieder geval een basis om op terug te vallen. 
   John Cassavetes was een acteur die met regisseren van films terugviel op wat hij 
zelf had bedacht en wat de acteurs en actrices hem te bieden hadden. Hij repeteerde 
en repeteerde en als hij een opname maakte dan  liet hij het voorkomen als of het 
een improvisatie was. In Woman under the influence (met zijn vrouw Gena Row-

BOVEN: Edo van Tetterode als directeur van het hotel
ONDER: Ben komt solliciteren bij Hotel Bouwes Palace––––––
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lands) liet hij zijn camera opeens naar ie-
mand gaan die iets wilde zeggen, alsof het 
onverwachts was. Maar die onverwachte 
camerabeweging was van te voren ge-
pland. 
   Toen ik in 1978 in Israel mijn documen-
taire over Sam Fuller maakte die daar The 
Big Red One draaide over zijn  oorlogser-
varingen, had hij het hele script in zijn 
hoofd, maar hij hield ook van onverwachte 
dingen die de scène iets fris, iets onver-
wachts, gaven, zoals dat bij oorlogshande-
lingen nu eenmaal gebeurt. Toen hij een 
scène draaide bij een aquaduct stonden  
twee kamelen  op de voorgrond en de ene 
kameel die geil was, sprong op de andere. 
De assistent-regisseur zei tegen Sam (die 
geconcentreerd naar zijn acteurs keek): 
“Sam, that camel is humping the other 
one.” Sam antwoordde met een grijns:“I 
love it!” 
En zo maakt iedereen zijn  eigen film.  
   In het geval van Sleutel had ik nog geen 
eigen stijl. Ik wist veel (ik had tenslotte 
tien 8mm-speelfilms gemaakt) en ik wist 
niets (ik had nog nooit een film gemaakt 
met dialogen en echte acteurs). Ik had 
kunnen voorzien dat mijn hoofdrolspeler 

Ben Fijma niet echt kon acteren en geen 
tekst goed uit zijn mond kon krijgen. Ben 
had ik ‘ontdekt’ toen ik in 1961 een 
8mm-camera in handen kreeg van een 
klasgenoot op het Coornhert Lyceum, 
George van Engelen, zoon van een bol-
lenboer met veel geld. Ik draaide meteen 
een 8mm-rolletje en kon mijn geluk niet 
op. Op mijn kamertje thuis draaide ik 
continu  een paar rolletjes en twee Laurel 
en Hardy-filmpjes. Ik had het gevoel dat 
ik de cinema had uitgevonden.  
   Bij het derde of vierde Kodak rolletje 
had ik een aantal krantenjongens (ik 
bracht Het Parool rond) en we schoten 
een oorlogscène in een oude nazibunker 
in de duinen bij de zee. Eén jongen, Ben 
Fijma, viel op omdat hij heel natuurlijk 
was en goed fotografeerde zonder er 
moeite voor te doen. Zoets heet fotoge-
niek. Alleen, ik liet hem doodgaan in dat 
filmpje. Prompt sneed ik zijn sterfscène 
eruit en bombardeerde hem tot hoofdrol-
speler van mijn eerste speelfilm, Vier 
man in Normandie. 
   Fotogeniek zijn is een zeldzame kwali-
teit, het heeft niets met acteren te maken. 
Catherine Deneuve had het, Sylvia Kris-

Marja Kok en Gerrit van der meer



FILM FUN 72 December 201923

INHOUD

tel, Carice van Houten, Roy Rogers, Alain Delon, Marina Schapers, Eddie Constanti-
ne, Johnn van Dreelen, Burt Reynolds, Bo Derek , John Derek. Acteren kan je leren, 
fotogeniek zijn niet. In mijn amateurfilms kon ik alleen maar bouwen op Ben Fijma 
en wat later op een klasgenote, Marjolijn Schadee. Ze konden  allebei niet echt acte-
ren. Dus toen ik Ben een scène liet spelen en de camera draaide, merkte ik meteen 
dat hij geen tekst uit zijn mond kon krijgen. Een weg terug was er niet. Zijn tegen-
speelster, het kamer meisje, wilde ik laten vertolken door een heel mooi jong foto-
model, Loesje Hamel. Heel fotogeniek, maar ze was onvindbaar. Ze had haar man, 
Jules Hamel, verlaten voor Jan Cremer. Ik nam genoegen met een  goede actrice, 
Marja Kok. 
   De mythe dat je bij film vooral met amateurs moet werken voor het naturel (De 
Sica had het gedaan met Fietsendieven) leerde ik meteen af. We draaiden vaak tot 
diep in de nacht door vanwege tijdgebrek en Marja bleef goed acteren. Ben werd 
moe en ging nog slechter spreken. Marja was een echte pro en gebruikte de tijd tus-
sen de opnamen om een rol voor Toneelgroep Centrum in te studeren. 
   De kleine rol van receptionist aan het begin van de film zou Hidde Maas doen  die 
ik op de NFA had meegemaakt in een filmoefening van klasgenoot Fons Grasveld die 
nu bij mij de productieleiding had. Of Hidde het vergeten had of de rol niets vond, 
hij kwam niet opdagen en noodgedwongen nam Fons de rol over. De enige positieve 
bijdrage aan Sleutel, want zijn onbeschofte opdringerigheid maakten hem onge-
schikt om productieleider te zijn. 
   De derde ‘grote rol’ was de directeur van het hotel. Ik had Edo van Tetterode in So-
ciëteit Duysterghast leren kennen. Ik kende hem van het  
1 April-gebeuren. De charismatische Edo met de gulle lach had ooit begin jaren zes-
tig een beeld van het Paaseiland laten aanspoelen in Zandvoort en kwam vervolgens 
als Professor Lindenstrom een krans om het beeld op de boulevard hangen waarop 
‘1 april’ stond vermeld. Een goede grap dus, de hele pers was er ingetuind. Edo liet 
me weten dat hij ooit bij de Nederlandse Komedie (waar zijn oom Han Bentz van 
den Berg was) had geacteerd in Mr. Roberts. Hij vertelde er natuurlijk niet bij dat hij 

BOVEN: Een dodelijk vermoeide Thys neemt nog een keer  het script door 
ONDER: Fons Grasveld als receptionist
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nauwelijks tekst had. Hij leek 
me met zijn autoritaire uit-
straling de juiste figuur om 
de directeur te spelen (ik had 
geprobeerd om Maup Caran-
sa te krijgen maar die haakte 
af ). Edo betaalde  ook nog fl 
100,- mee (tot grote ergernis 
van zijn vrouw). Een test van 
Edo deed ik niet en dat kwam 
me duur te staan. 
Wat snel geregeld werd, wa-

ren de locaties. Mijn ouders 
stelden opnieuw hun huiskamer ter beschikking zodat ik daar de scène kon opnemen 
met de vier kamermeisjes. We zetten er twee stapelbedden in en de set was klaar. 
   Mijn moeder had moeite met de rotzooi die het opleverde, maar mijn vader vond het 
wel leuk. Als rasechte Amsterdammer vond hij het maar een stille boel in dat kleine 
straatje in Zandvoort. Niet voor niets vluchtte hij af en toe  naar Amsterdam voor za-
ken en genoot van een kop soep bij Rutecks op het Rembrandtplein. Zijn dag kon niet 
meer stuk. En hij vond die vier jongedames natuurlijk ook leuk. 
   De tweede locatie was dus Bouwes Palace waar ik heel snel van de Zwitserse bedrijfs-
leider toestemming kreeg om te filmen. Helaas had die aardige bedrijfsleider  een heks 
van een vrouw waar ik later mee te maken kreeg. De Eclair-camera werd gehuurd en 
een aardige geluidsman uit Haarlem, Karel de Vries, bood mij zijn Nagra-recorder aan 
waarvoor ik maar een van de twee dagen hoefde te betalen. De crew werd samenge-
steld: Thys Ockersen, regie; Gerrit van der Meer, camera; Dirk Jan Bijker, geluid (hij 
was eerstejaarsleerling van de NFA); klasgenoot Ruud Schuitemaker, camera-assistent; 
klasgenoot Ernie Damen, licht en foto’s; Marian van Dee, script-girl (vriendin van wie? 
Script-girls zijn vaak vriendinnen van een crewlid); Fons Grasveld, productieleiding.

BOVEN: Gevecht om een bed tussen Marja Kok en Ben Fijnma

DE OPNAMEN BEGINNEN 
Vroeg in de ochtend ergens in april verzamelden crew en speel-
sters zich bij mijn ouderlijk huis voor de  scene met de vier ka-
mermeisjes. Het was maar één shot met een korte dialoog. De 
dames waren Marja Kok, Marian van Wijnkoop, Joy-Ellen Tates 
en Marja Kok. Mijn ouders zaten braaf naar het een en ander in 
de hoek van de kamer te kijken. En toen ging het meteen mis. De 
camera deed het niet, of Gerrit wist niet hoe hij die moest bedie-
nen. Gerrit ging naar de verhuurder van de camera en een halve 
dag ging verloren. Toen hij terugkeerde bleek het inderdaad de 
camera te zijn en konden we de scene draaien. Joy-Ellen Tates kon 
niet meer meedoen  en werd vervangen door  Annemieke van 
den Broek die in een van mijn 8mm-films had gespeeld. Daarna 
snel naar Bouwes Palace. Eerst een paar buitenopnamen van het 
gebouw, daarna binnen een scene bij de receptie met Marja, Ben 

Gevecht om een sleutel met Marja Kok
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en Fons Grasveld, want Hidde Maas was 
nooit gearriveerd. 
Na wat opnamen in de lift begonnen we 
met een dialoogscène in de kamer die 
Ben van Marja toegewezen kreeg. Het 
moment van de waarheid: Ben kan geen 
tekst goed uit zijn mond krijgen. Wat 
ik had moeten doen, was meteen zijn 
dialogen tot  een minimum beperken, 
dat hij een soort Buster Keaton werd die 
reageerde op de teksten van Marja Kok. 
Maar zo handig was ik niet. Pas nu na 
meer dan een halve eeuw weet ik hoe ik 
Ben had moeten gebruiken. Ik moet dan 
nu ook denken aan die geweldige  scene 
in Point Blank (1967) waarbij Lee Marvin 
uitgeput op een bank zit met een pistool 
in de hand dat hij heeft leeggeschoten op 
het bed van hem en zijn vrouw (Sharon 
Acker). Zijn vrouw heeft hem bedrogen, 
ze zit naast hem op de bank en hij wil 
antwoorden hebben. Maar hij zegt niets, 
ze begint uit zichzelf  de antwoorden te 
geven. Een briljante scene.  
Ben is natuurlijk behoorlijk geïntimi-
deerd dat hij tegenover een echte actrice 
staat, maar hij gaat moedig door en Mar-
ja laat niet merken dat hij een modderfi-
guur slaat. Ze is een trooper, ze zorgt dat 

ze  er zelf goed uitkomt. Er is geen weg 
terug en er komen nog meer problemen. 
    De aardig Zwitserse directeur van 
Bouwes Palace heeft een kreng van een 
vrouw die het helemaal niet ziet zitten 
dat wij in haar mooie hotel filmen. Ze wil 
poolshoogte nemen en naar onze kamer 
komen. Die kamer is een grote chaos. 
Overal kabels, lampen, koffers, de appa-
ratuur. Bovendien heeft een lamp een gat 
gebrand in een gordijn. Ik raak beneden 
in paniek en wil zo snel mogelijk naar 
boven, naar de derde verdieping, voordat 
zij daar arriveert. Maar de lift komt maar 
niet en ik besluit dan maar de trappen te 
nemen. Zo’n zesentwintig stuks. Als ik 
volkomen uitgeput bovenkom en neer-
plof op een stoel ben ik in afwachting 
van de kwade dame, maar ze verschijnt 
nooit 
   Een ander probleem is Edo van Tet-
terode als de directeur van het hotel. Ik 
verwachtte dat hij zonder moeite een 
stuk tekst kon opzeggen; hij was toch 
acteur geweest? Maar nee, zodra we 
draaien begint hij te hakkelen en bakt 
er helemaal niets van. Deze keer heb ik 
een oplossing. Ik heb gezien dat Edo een 
fantastische prater is met veel bombarie, 

BOVEN: Productiebespreking op de Nederlandse Film Academie met v.l.n.r: Thys, Fons Grasveld, Gerrit van der 
Meer en Ruud Schuitemaker
ONDER: De strijd om de sleutel in het zwembad
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maar hij moet wel zijn eigen tekst bedenken. Ik vertel hem dat hij mag improviseren 
maar wel een paar dingen uit mijn tekst moet meenemen. Hij praat, wij draaien en 
hij ratelt in een keer zijn tekst op. Ben staat er wat hulpeloos bij te kijken. Dat werkt 
dus ook. Misschien wel de beste scene uit mijn film.  
    We werken de eerste dag tot laat door en de crew en Marja overnachten in het 
appartement. Ik zie dat Marja haar ‘vrije’ tijd—als ze niet filmt —goed gebruikt om 
een toneeltekst te leren, want ze moet een rol overnemen bij Toneelgroep Centrum.   
    De volgende dag gaan we weer hard aan de slag en werken tot in de avond door 
aan de slotscene. Marja en Ben in het grote zwembad, vechtend om de sleutel van 
het appartement. Vrijwel geen tekst, alleen maar actie dus dat werkt wel. We zijn 
laat klaar en ik bedenk dat we nu aan de afwerking van Sleutel kunnen beginnen. 
Het moet een korte film worden dus dat kan toch niet lang duren?

DE MONTAGE, DE PREMIÈRE EN DE BIOSCOOPRELEASE 
Ik monteerde al vanaf 1961 mijn 8mm-filmpjes. Ik had niet eens een montageap-
paraatje; ik deed het op de projector. Ik stopte de film en knipte in de lus een paar 
beeldjes verder. Altijd goed. Ik had een geweldige routine daarmee opgebouwd. Ik 
had ook een oog voor montage, maar niet voor het technische gedeelte. Ik monteer-
de Sleutel op een 16mm-montagetafel op de filmacademie. Ik begon meteen na de 
opnamen in de stille uurtjes dat de tafel vrij was. Alleen, ik was een onhandige klojo. 
Ik kon nog geen fietsband plakken en ik  moest eerst de geluidbanden gelijk leggen 
met de filmstroken. Daar ging het al mis. Als ik al niet een stuk film  kwijtraakte, 
dan toch op z’n minst liepen beeld en geluid niet synchroon. 
    Ik kan me niet meer herinneren wie dat werk van me overnam, maar pas na de 
zomervakantie toen ik aan mijn  stagejaar begon op de geluidsafdeling van Cinecen-
trum waren er een paar geluidsmensen die eindelijk de film synchroon kregen en 
gereed maakten voor het lab. De filmopnamen duurden  dus twee dagen, de afwer-
king meer dan een half jaar. 
Er moest een soort première komen en de beste plek leek ‘Zandvoort Societeit 

BOVEN: de discussie om de sleutel
ONDER: de splash
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Duysterghast’ te zijn, gecombineerd met twee 
korte films van klasgenoten van mij.  Het werd 
een drukke avond. Ben kon alle aandacht 
alleen maar aan als hij dronken  was. Edo 
straalde alsof hij de hoofdrol had  en Marja 
was een en al bescheidenheid, maar mijn oom 
Jo had een grote bos bloemen voor haar.  Met 
al die Duysterhast-leden ging alle aandacht 
natuurlijk naar Sleutel, Ben Fijma en Edo. De 
avond was een groot succes. 
   Maar nu zou het leuk zijn als de film ergens 
kon draaien.  In 1968 was het heel gewoon 
dat korte Nederlandse films een kans kregen 
in voorprogramma’s in art house bioscopen. In 
die tijd was het ook heel gewoon dat er in een 
bioscoop een groot voorprogramma was met het 
Polygoon Nederlands- en Buitenlands Nieuws, 
een paar trailers, een suffe documentaire over 
surfen of dieren en reclamefilms. Niemand klaag-
de daarover en dan was de hoofdfilm vrijwel altijd  
anderhalf uur. Dat ging veranderen: hoofdfilms 
werden langer, dus werd er in het voorprogram-
ma ‘gesneden’ of in het geval van Cineac Damrak 
in Amsterdam werd de letterlijk de hoofdfilm 
rigoureus ingekort. Het gemakkelijkste was de 
documentaire er uit te gooien.

Ik benaderde Pieter Goedings, de bedrijfsleider 
van De Uitkijk en het Leidseplein Theater die 
mijn film wel een kans wilde geven. Maar eerst 
moesten er twee dingen gebeuren. Hij wilde 

Sleutel uitproberen op een zaterdagavond in Het 
Leidseplein Theater en de film aan twee promi-
nente critici laten zien voor goedkeuring. 
   Ik was die zaterdagavond in een volle zaal aan-
wezig en men vond het wel leuk. Ook de critici 
Bob Bertina (de Volkskrant ) en Henk ten Berg-
he (De Telegraaf) vonden de film wel aardig. Ze 
schreven een sympathiek (klein stukje) in hun 
kranten. Pieter  beloofde dat hij Sleutel  bij een 
nieuwe film in de Uitkijk zou inzetten. Elke week 
keek ik vol verwachting in de filmladder of die 
nieuwe film er kwam. Belangrijk was ook dat ik 
voor elke week draaien honderd gulden kreeg (de 
film had dertienhonderd gulden  gekost). En op-
eens zag ik dat Pieter hem bij een re release van 
die verschrikkelijke (maar succesvolle) Un home 

et une femme had ingezet die al grijs gedraaid 
was. “Ben je nou helemaal gek, hoe kan je dit 
doen. Je zou hem bij een nieuwe film inzet-
ten,” riep ik wanhopig. “Maak je geen zorgen, 
het komt goed,” antwoordde de bioscoopex-
ploitant met een veelbetekende schuchtere 
grijns die ik nog vele keren zou meemaken. 
Dit was precies een staaltje van zijn onbere-
kenbaarheid en tegelijkertijd van zijn  kennis 
van zaken. Want Un homme et une femme ge-
koppeld aan Sleutel  hielden het twaalf weken 
vol. Mijn ouders togen naar Amsterdam om 
mijn film in volle glorie te zien, ook al zaten ze 

alleen in de Uitkijk die middag. 
   Ik zou dus 1200 gulden krijgen, maar daar ging 
wel 100 gulden vanaf voor het laten keuren van 
de foto’s die in de hal hingen. Bovendien was er 
een mooie foto van Marja gestolen  door ik neem 
aan een fan. Dat vond ik wel bijzonder; ik zou 
dat als verwoed verzamelaar van filmfoto’s ook 
gedaan hebben, maar meestal hingen ze toch in 
vitrines en kon je er niet bij komen.

De film was dus toch een klein succesje. Het pro-
ductiegeld was grotendeels terug en ik had wat 
aardige kritieken gekregen. Ik wou snel weer een 
film maken; voor meer geld en met meer bekende 
acteurs en actrices. Ik kreeg al goede ideeen. 
                                                           —Thys Ockersen

Het gevecht in het water
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DE wat oudere Tolkien-lezer zal ze 
nog wel kennen: die wonderlijke 

omslagen die jarenlang de Prisma poc-
kets van In de Ban van de Ring sierden. Het zijn 
speelse, bijna naïeve afbeeldingen. Lichamen zijn 
niet meer dan een ovaal, met een cirkel als hoofd. 
Het perspectief doet middeleeuws aan en de kleu-
ren zien er gewassen uit. Toch zijn ze direct her-
kenbaar als scènes uit de boeken. Frodo Balings 
wordt onzichtbaar voor de verbaasde ogen van de 
gasten in herberg De Steigerende Pony. Orks tillen 
Frodo boven hun hoofden mee naar een onbeken-
de bestemming. En Arwen de Elf doodt samen met 
Pepijn de vorst van de Ringgeesten. 

De illustraties zijn totaal niet in de 
realistische stijl die zo kenmerkend is 
voor het fantasy-genre. Hoe kan het 

ook, dat moest in 1965 nog goed en wel geboren 
worden. Het waren juist de goedkope pocketedi-
ties van In de Ban van de Ring die de hype creëer-
den die zou uitmondden in een compleet nieuw li-
terair genre. De maker van de boekomslagen heeft 
daar geen weet van gehad. Zijn bijdrage aan de Tol-
kien-geschiedschrijving was eenmalig. Zijn naam: 
Cor Blok. 

Enigszins verbaasd is Cor Blok (67) wel als ik hem 
na enig speurwerk in België heb weten te trace-

Een onverwachte gast bij ‘De Wereld Draait 
Door’, februari dit jaar. Op 85-jarige leeftijd 
mocht kunstenaar Cor Blok nog een keertje 
komen praten over zijn ontmoeting met J.R.R. 
Tolkien in 1962. Aanleiding was de première 
van de biografische film Tolkien. Blok was ten 
tijde van de ontmoeting met de schrijver ze-
venentwintig jaar oud, Tolkien was zeventig. 
Niet vreemd dat Blok bij DWDD opmerkte: ‘Ik 
begin me langzamerhand een levend fossiel 
te voelen.’ Veel spreektijd kreeg hij niet, ter-
wijl het verhaal achter Bloks Tolkien-illustra-
ties best bijzonder is. Daarom deze herdruk 
van een interview dat Mark van den Tempel in 
december 2001 met de kunstenaar had voor 
het Haarlems Dagblad.

door
Mark van den Tempel
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ren. ‘Het is voor mij een beetje verleden tijd. En 
Tolkien, ik ben geen echte fan. Zijn werk heeft 
de charme van het oude thema van de strijd tus-
sen goed en kwaad. De goden geven het op en nu 
komt de tijd dat de stervelingen het moeten red-
den. Diep liggende motieven, en de manier waarop 
Tolkien het uitwerkt is af en toe te hoogdravend. 
Zo vond ik The Silmarillion niet om door te ko-
men. The Lord of the Rings heeft het voordeel van 
de grappige hobbits, waardoor de ernst wat gere-
lativeerd wordt. Maar de schurken zijn allemaal 
donker en wonen in het zuiden, daar zou je nu niet 
meer mee aan moeten komen.’

In een plaatsje pal onder Maastricht geniet de 
emeritus hoogleraar moderne kunst te Leiden van 
zijn pensionering. Blok werkt er aan een nieuw 
project, een collectie collages gebaseerd op histo-
rische gravures. Werk dat duidelijk in het verleng-
de ligt van zijn eerste schreden op het artistieke 
pad. Op de Academie voor Beeldende Kunst in 
Den Haag ontwikkelde Blok midden jaren vijftig 
de kunstgeschiedenis van een niet bestaand land: 
Barbarusië. Miniaturen en wandschilderingen, 
van Bronstijd tot heden. Hij schreef er onder de 
naam Thomas Slackenmeel een hilarisch boekje 
over, waarin onder meer de godenverering rond 

Sanctus Clausus en zijn knecht Petrus Niger aan 
bod komt. 

Er kwam een tentoonstelling in het Haags gemeen-
temuseum, waar geregeld bezoekers informeer-
den waar nu precies Barbarusië op de kaart lag. 
Blok: ‘In de kunstgeschiedenis zie je dat er stijlen 
en scholen naast elkaar bestaan, en dat die vaak 
een hele specifieke vormgeving hebben. Denk aan 
het Mexicaanse beeldschrift, of de Egyptische hi-
erogliefen. Dat was iets dat me interesseerde. Het 
woord beeldcode was toen nog niet in zwang, 
maar zo zou je het nu noemen. Ik heb toen voor 

Links: brief van Cor Blok aan de schrijver; midden; illustratie uit Barbarusische Kunst (het 
bed van koning Barba) en rechts; Cor Blok thuis.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Silmarillion
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lord_of_the_Rings
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/143081949/Barbarusische-kunst/
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de Barbarusische kunst middeleeuwse stijlen ont-
worpen die aanleunden tegen bestaande. Het was 
spannend om te kijken wat je met zo’n beeldcode 
kunt overbrengen. Hoe je met het liefst zo min 
mogelijk middelen toch een verhaal in beeld kunt 
brengen. Het is eigenlijk dezelfde interesse die 
striptekenaars hebben.’ 

Toen Blok eind jaren vijftig In de Ban van de Ring 
las, besloot hij zijn eerdere ervaringen los te laten 
op het werk van Tolkien. ‘De techniek die ik bij The 
Lord of the Rings hanteerde komt voort uit de Bar-
barusische kunst, omdat ik op dat moment minia-
turen en wandschilderingen wilde maken die er be-
staand uitzagen. Alsof er een hele tijd overheen was 
gegaan. Toen heb ik een stijl ontwikkeld waarbij je 
met gouache of krijt een tekening maakt op dun Ja-
pans zijdepapier. Je maakt met gouache een onder-
grond op gewoon papier, en terwijl die nog nat is 
gaat het zijdepapier eroverheen. Er zijn allerlei ver-
fijningen mogelijk, want als ik kleur ga invullen kan 
dat zowel aan de voorkant als aan de achterkant van 
het zijdepapier, wat een doorschijnend effect geeft. 
De techniek is vrij simpel. Waar het vooral op aan 
komt is de toestand van de ondergrond. Als het te 
droog is pakt het niet, en als het te nat is slaat het 
door. Ik heb ook wel goudverf of stukjes zilverpapier 
gebruikt, zoals bij de illustratie voor De Terugkeer 
van de Koning. Dat viel echter niet te reproduceren.’  

Cor Blok: ‘Isengrad’

Tientallen Lord of the Rings-studies heeft 
Blok gemaakt, maar thuis kan hij me nog 
maar weinig laten zien. Enkele jaren ge-
leden verkocht hij het grootste deel van 
de collectie aan een verzamelaar. Alleen 
heel dierbare exemplaren en wat voor-
studies zijn nog in zijn bezit. Ze tonen 
goed de ontwikkeling van de unieke stijl.  
De vroegste illustraties zijn nog sterk 
geworteld in zijn Barbarusische traditie, 
maar hoe later de werken, hoe econo-
mischer ze worden. In bijvoorbeeld The 
Dead Marshes is bijna de hele afbeelding 
een dreigend grijs vlak, waar helemaal in 
de hoek twee Hobbits zijn weggekropen. 
Hun lichamen vormen een geheel, met 
een geprononceerd hoofd en rudimen-
taire voetjes. ‘Dat is iets wat je in een heel 
andere stijl ook bij Breughel vindt. De 
samenvatting van lichamen.’ Minder is 
meer, lijkt Bloks credo. ‘Wanneer het een 
uitvoerigheid krijgt met veel entourage, 
dan gaat het breiwerk de overhand krij-
gen. De beste werken zijn die waaruit zo-
veel mogelijk is weggelaten, waarop niet 
meer staat dan nodig is om het verhaal te 
vertellen.’ Een andere illustratie toont de 
onbetrouwbare Gollem als weinig meer 
dan een contour met een eendensnuit. 

‘Het was Tolkien zelf die me er op attent maakte 
dat dit niet klopte. Gollem was namelijk zelf ooit 
Hobbit. Dat had ik me nooit gerealiseerd.’  

De illustraties werden tentoongesteld in boekhan-
del Van Stokkum, Den Haag, waar Blok door de 
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bedrijfsleider in contact wordt gebracht met Tol-
kiens uitgever Unwin. In 1962 zoekt Blok Raymond 
Unwin op, die vervolgens de afspraak bij Tolkien 
thuis in Oxford maakt. ‘Dat was een heel prettige 
ontmoeting, hij was een aardige man. Hij was net 
met emeritaat gegaan in Oxford, en had dus wat 
meer tijd. Het deed me een beetje denken aan het 
bezoek van Frodo bij Bilbo in Rivendel, zo’n kamer 
vol rondslingerende paperassen. Hij had al wat van 
mij gezien en was tevreden over het werk. Je moet 
weten, Tolkien was tegen geïllustreerde uitgaven. 
Je moest lezers geen beeld opdringen, vond hij. Hij 
had zelf ook illustraties gemaakt, maar die wilde hij 
niet in de boeken hebben. Met alle recente ontwik-
kelingen, en zeker ook de films zou hij helemaal niet 
blij zijn geweest. Het was een aardig gesprek, maar 

ja, wel tussen twee mensen die elkaar niet kennen.’ 

Tolkien koopt twee werken van Blok en krijgt er één 
cadeau. Er wordt een poging gedaan een tentoon-
stelling in Oxford van de grond te krijgen, maar dat 
loopt op niets uit. ‘Wel is in Den Haag in 1965 een 
tentoonstelling gehouden over het gebruik van ta-
len, beelden en symbolen in allerlei culturen, ‘Taal 
en Teken’. Ik heb aan Tolkien gevraagd om iets te 
schrijven over de manier waarop hij te werk was 
gegaan bij het uitvinden van zijn kunstmatige taal. 
Daar is hij toen niet op in gegaan. De Lord of the 
Rings-boeken zaten behoorlijk in de lift, dus kreeg 
ik een verontschuldigend briefje dat hij het zo vre-
selijk druk had. Ik moest het hem maar vergeven, 
en daar is het bij gebleven.’  

Wel verkoopt Blok drie afbeeldingen aan uitge-
verij Het Spectrum, die er de eerste volledige ge-
bonden uitgave plus de pockets mee illustreert. De 
kunstenaar heeft er gemengde gevoelens over. Ze 
waren niet gul van betalen, en Bloks naam is niet 
eens in de uitgaven terug te vinden. Hij laat het er 
maar bij. ‘Op een moment ontwikkelde ik andere 
interesses, en werden de Tolkien-illustraties een 
herhaling van dingen die ik al had gedaan. Als de 
beelden niet meer uitdagen, dan is het tijd om te 
stoppen. Wat mij betreft is het als een nachtkaars 
uitgegaan.’ 

Cor Blok mag Tolkien dan decennia geleden vaar-
wel hebben gezegd, de Tolkien-gemeenschap zelf is 
Blok niet vergeten. Een zoekopdracht op internet 
brengt zijn naam verscheidene malen boven water. 
Op de fansites die gewijd zijn aan Tolkien-illus-
tratoren heeft Blok een uitstekende reputatie. De 
werken die circuleren krijgen onveranderd veel lof. 
Alleen Bloks werk prikkelt de fantasie, is het meest 
gehoorde compliment. Ook uit een geheel andere 
hoek komt erkenning. Toen ik regisseur Peter Jack-
son de omslag van De reisgenoten (eerste deel van In 
de Ban van de Ring) voorhield, wist hij me meteen 
te vertellen dat de mysterieuze illustrator de Hol-
lander Cor Blok was. Blok was geen geschikte in-
spiratiebron voor Jackson, maar hij vond de werken 

Gollem - illustrie van Cor Blok Gollem -  in filmtrilogie Lord of the Rings
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zeer origineel. En Jackson 
weet wat er zoal gemaakt 
is. Toen hij begon aan de 
voorbereiding van The 
Lord of the Rings nam hij 
contact op met de Leidse 
boekhandelaar René van 
Rossenberg. Zijn verzoek: 
stuur alle Tolkien-illustra-
ties die je hebt per expres-
se naar Nieuw-Zeeland. 
Rossenberg runt de in-
ternetwinkel ‘The Tolkien 
Shop’, en heeft het meeste 
wel in huis. Zo kwam het 
boek The Realms of Tol-
kien in het bezit van Jacks-

on, waarin vier platen van Blok staan afgebeeld.   

René van Rossenberg beaamt dat Cor Bloks Tol-
kien-werk met niets te vergelijken is. ‘Cors werk legt 
niets dwingend op, het laat ruimte voor interpreta-
tie. Heel anders dan bijvoorbeeld Alan How en John 
Lee, wiens illustraties model hebben gestaan voor de 
films. Die zijn juist uiterst gedetailleerd, elke knoop is 
zichtbaar. Cors werk is vrijer, meer artistiek. Eigenlijk 

meer in de geest van Tolkiens eigen illustraties.’ 

J.R.R. Tolkien gebruikte pentekeningen en aqua-
rellen om voor zichzelf een beeld van Mid-
den-aarde te schetsen. Het was voor hem zuiver 
een hulpmiddel, als een storyboard voor bij het 
schrijven. De manuscripten staan er vol mee. 
Naderhand zijn veel van diens tekeningen uitge-
geven en gebruikt voor omslagen, maar dat was 
nooit de bedoeling. Van Rossenberg: ‘Tolkien 
was een zondagsschilder, zonder enige pretentie.’  
   Het is de Leidse boekhandelaar die onthult wat 
er met de drie werken is gebeurd die Blok aan Tol-
kien verkocht. Toen Van Rossenberg de jaarlijkse 
bijeenkomst van Tolkien-liefhebbers in Oxford, 
de ‘Oxenmoot’, bezocht, raakte hij in gesprek met 
Tolkiens dochter Priscilla. Die kende de werken 
van Blok heel goed, want ze hingen bij de schrij-
ver in de gang. Na de dood van Tolkien in 1973 
verhuisde ze naar zoon Michael, en tegenwoordig 
hangen ze in de woonkamer van diens dochter. 
Inmiddels had de familie geen idee meer waar ze 
vandaan kwamen, zodat Van Rossenberg aan die 
onzekerheid een einde kon maken. Want een ech-
te Blok, daar moet je zuinig op zijn.

NASCHRIFT
Dit interview werd gepubliceerd aan de vooravond 
van de première van eerste Lord of the Rings-film 
van Peter Jackson, 2001. De enorme Tolkien-ople-
ving die daarop volgde, bracht ook het werk van Cor 
Blok weer onder de aandacht. Uitgeverij Harper Col-
lins gaf een kalender uit, gevolgd in 2011 door een 
boek waarin ruim 100 Tolkien-kunstwerken van Blok 
zijn samengebracht. Deze Tolkien Tapestry is inmid-
dels een uiterst gewild collector’s item geworden.  
     Via zijn Tolkien-prenten kwam Cor Blok in contact 
met Pieter Collier van de Tolkien Library uit Antwerpen. 
Die hielp hem een uitgever te vinden voor het project 
The Iron Parachute, een graphic novel waarvan het 
verhaal verteld wordt via collages van voornamelijk 
19e eeuwse houtgravures. Blok had daar af en aan zo’n 
veertig jaar aan gewerkt. In 2014 werd het in kleine 
oplage gepubliceerd door de Canadese uitgever Oloris.  
     De collectie illustraties die Blok had verkocht kwam 
weer op de markt toen de verzamelaar in kwestie 
overleed. Nog steeds zijn er enkele te koop, onder 
meer via de Tolkien-winkel en de Tolkien Library. In de 
loop der jaren heeft Cor Blok enkele kopers persoon-
lijk ontmoet. Zo bewaart een Zwitserse Tolkien-fan 
de tekeningen in een Hobbit-hol onder zijn chalet.  
     Cor Blok (85) woont inmiddels na veertien jaar België 
weer in Amsterdam en werkt aan een nieuwe graphic 
novel. Er is sprake van een overzichtstentoonstelling van 
zijn werk in 2020. 

Voor meer info, ook over een set gesigneerde reproduc-
ties van Tolkien-illustraties, zie www.corblok.com

      —Mark van den Tempel

Regisseur Peter Jackson en
omslag van De reisgenoten
met Jacksons handtekening

http://www.tolkienshop.com/
http://www.tolkienshop.com/
http://www.tolkienshop.com/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tolkien+liberary
http://www.corblok.com
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altijd backstage 
opzoeken.” Over 
Friends waarin 
hij Rachels vader 
speelde: “Ik wilde 
het niet doen, 
maar mijn dochter 
die toen de leeftijd 
van die person-
ages had, zei: “Nee, je moet het doen want ik wil die 
spelers ontmoeten!” 
Hij was eerst getrouwd met tv actrice Linda Lovin en 
daarna met actrice Jessica Walter.

Zoon van acteur Rob-
ert Walker en actrice 
Jennifer Jones. Later 
stiefzoon van de grote 
David O. Selznick 
die met zijn moeder 
hertrouw de. Robert 
Walker jr. leek op zijn 
jong gestorven vader 
en speelde in opvallen-
de films van de jaren 
zestig: The hook met 

Kirk Douglas, Ensign Pulver met Walter Matthau, 

IN MEMORIAM
Ron Leibman 
U  NYC, 11-10-1932 ? 6-12-2019, NYC

Met Dolly Parton in Rhinestone

Snel sprekende acteur 
die opviel in zijn jonge 
jaren in de tv-serie 
Kaz (als advocaat Kaz 
die eerst misdadiger 
was) en in de Kurt 
Vonnegut-verfilming 
door George Roy Hill 
van Slaughter House 5. 
Hij bracht enorm veel 
energie in zijn  rollen 
mee. Hij was verbou-

wereerd dat hij een Emmy voor Kaz kreeg en nog 
meer dat twee weken later de serie afgebroken 
werd. Hij was primair een toneelacteur met een 
opleiding in de Actor’s Studio. Hij won prijzen zoals 
de Tony Award en de Drama Logue Award voor 
Angels in America (voor de Roy Cohn rol). Je ging 
niet aan hem voorbij als hij in een film zat, ook al 
stond hij in The hot rock tussen Robert Redford en 
George Segal en tussen Sylvester Stallone en Dolly 
Parton in Rhinestone.  Hij bleef zich verbazen over 
de tv- en filmwereld. Leibman: “Het script dat me 
toegestuurd werd voor Rhinestone was erg leuk, 
maar het script dat we verfilmden was door Stallone 
herschreven (de film flopte en Leibman kreeg een 
Razzie-nominatie) Ik vond Dolly Parton prachtig. 
Als  ik in New York op toneel was, kwam ze me 

Robert Walker Jr. 
NYC, 15-4-1940  ? 5-12-2019, Malibu

The happening met 
Anthony Quinn, 
The war wagon met 
John Wayne en 
de bepalende film 
van de late sixties 
Easy Rider met en 
van Peter Fonda en 

Dennis Hopper. 
Hij was duidelijk niet het grote talent dat zijn vader 
ooit was. Hij zou in latere jaren vooral in tv-series op-
treden. Zijn grootste prestatie waren de acht kinderen 
die hij bij drie echtgenotes (2 x actrices) maakte: Judy 
Motulski; Ellie Wood en Dawn Walker.

Robert Walker Jr. in Stratrek

René Auberjonois 
U NYC 10-6-1940 ? 8-12-2019, LA

Karakter acteur met een mar-
kant uiterlijk. Auberjonois’ 
moeder, prinses  Laure Murat,  
was een nazaat van Caroline 
Bonaparte, de jongste zus van 
Napoleon Bonaparte die ge-
huwd was met Joachim Murat, 
de napoleontische koning van 
Napels. Hij zou bekend worden 
als ‘father Mulcah’ in de film 
M*A*S*H* (1970) van Robert Altman. Hij zou nog 
een paar keer in films van Altman zitten: Brewster 
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Marie was zangeres en actrice. In 1959 won ze een 
wedstrijd ‘Naissance d’une Étoile’ van Radio Europe 
1 en dat leverde haar een rolletje op in de (nooit vol-
tooide) film Liberté van Louis Malle. In 1960 viel ze op 
als tegenspeelster van Alain Delon en Maurice Ronet 
in de thriller Plein Soleil van René Clement. 
Ze trouwde in dat jaar met regisseur Jean-Gabriel Al-

IN MEMORIAM

Marie Laforêt 
Maitena Doumenache, U Soulac-sur-Mer, 5-10-
1939 ? 2-11-2019, Genolier, Zwitserland

bicocco die haar in zijn films 
zette. In haar tweede film 
Saint Tropez Blues zong ze 
de titelsong en dat werd de 
start van een zang carrière. 
In 1963 had ze en hit met 
Les Vendanges de l’Amour. 
Later had ze met haar twee-
de man, Judas Mazuelas een 
dochter en een zoon. Doch-

ter Lisa werd filmregisseur. Marie Laforêt was een 
speciaal typetje (à 
la Anna Karina) 
die bij de Nouvelle 
Vague hoorde. In 
latere jaren zou 
haar zangcarrière 
de overhand krij-
gen.

In zijn jonge jaren had hij allerlei baantjes: uitsmij-
ter bij een nachtclub, werknemer bij een busdienst, 
etc Toen hij veertig was, had hij een eerste rolletje in 
Bang the drum slowly. Voor een theaterproductie van 
That championship season  kreeg hij prijzen, waardoor 
hij begon op te vallen. Waardering voor zijn filmwerk 
kreeg hij in 1987 voor zijn rol van verloofde van Cher 

in Moonstruck. De rollen 
werden steeds groter en 
toen hij in 1989 een pizza-
tenteigenaar speelde in Do 
the right thing  kreeg hij 
een Oscar-nominatie. Een 
enkele keer had hij een 
hoofdrol o.a. in Ruby over 
nachtclubeigenaar Jack 
Ruby die Lee Harvey Os-
wald doodschoot en The Pickle van Paul Mazursky 
waarin hij eigenlijk Mazurksy vertolkte.  Rollen van 
joodse mensen werden afgewisseld met die van Itali-
anen. Danny Aiello had –als Italiaan- moeite met de 
stereotiepen van Italianen als gangsters. Hij haatte 
The Sopranos, maar hij had in 1974 wel een rolletje 
gespeeld in Godfather 2. 
Danny Aiello was ook zanger; hij bracht in 2008 
een cd uit. Hij was getrouwd met producer Sandy 
Cohen. Robert De Niro leverde commentaar op het 

overlijden van Danny 
Aiello: “Ik ben be-
droefd over Danny’s 
heengaan. Ik heb hem 
vijftig jaar gekend. See 
you in heaven, Danny.” 
Hij stierf aan alvlees-
klierkanker.

Danny Aiello 
U Brooklyn, 20-6-1233 ? 12-12-2019, New Jer-
sey

McCloud, McGabe 
and Mrs. Miller. 
Images en The 
Player. Als iemand 
een raar typetje 
nodig had, was 
Auberjonois van 
de partij. Soms 
onherkenbaar in 
vermomming. Hij 
was natuurlijk onmisbaar in tv-series als Star Trek, 
Deep Space Nine (als Odo), Benson en Boston Legal. 
Hij maakte meer dan tweehonderd speel- en tv-films 
en kreeg een Tony Award in 1969 voor  een rol in de 
Broaway-musical Coco. Ook was hij tweemaal win-
naar van de Ofta tv-award voor Star Trek Deep Space 
Nine. 
Hij was getrouwd met theaterproducer en schrijf-
ster=Judityh Mihalihyi. Hun kinderen Tessa en Remy 
zijn ook acteurs. Hij overleed aan longkanker. 

In  Star Trek, Deep Space Nine met Darleen Carr

Met Maurice Ronet in   Plein Soleil

Met Jackie Chan in  The Protector
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IN MEMORIAM
Anna Karina 
Hanne Karen Blarke Bayer, U Kopenhagen, 
22-7-1940 ? 4-12-2019, Parijs

De Deense Anna Ka-
rina kwam op haar 
achttiende naar Parijs 
om model te worden. 
Ze ontmoette Jean-
Luc Godard, een van 
de  nieuwe filmers van 
de Nouvelle Vague, die 
haar vroeg naakt op te 
treden in zijn eerste 
film À bout de souffle 
met Jean Seberg en 
Jean-Paul Belmondo. 
Ze weigerde. 
Een jaar later trouwde ze met Godard en ze 
werd wereldberoemd als belangrijkste actrice 
van die nieuwe Franse filmbeweging,  voor-
namelijk in Godard-films. Ze was zijn muze. 
Met meestal zwart haar had ze iets van de voo-
roorlogse Louise Brooks. Ze 
was een mooi meisje, precies 
het model voor Godard die hij 
kon bewerken, want ze moest 
exact de teksten herhalen die 
hij haar voorkauwde. Hij kon 
geen echte actrice gebruiken 
zoals Jeanne Moreau of Annie 
Girardot. Hij gebruikte Anna 

Karina als een marionet. 
Gelukkig had ze vaak sterke acteurs als 
Jean-Paul Belmondo en Jean-CLaude 
Brialy tegenover zich. En zo kwamen er 
interessante films uit als: Une femme est 
une femme,  Vivre sa vie, Le Petit Soldat; 
Bande à part; Pierrot le fou en Made 
in USA. Allemaal hoogtepunten in de 
Nouvelle Vague-cinema, maar daarna 
was de koek op; Godard verloor de be-
langstelling in zijn hoofdrolspeelster en 
in hun huwelijk. Er bleven genoeg films 
over van andere regisseurs voor Anna 
Karina (o.a. Michael Kohlhaas, Laughter 
in the dark, The Salzburg Connection en 
Pane e cioccolata), maar die brachten niet 
die golf van emotie teweeg bij het publiek 
als de Godard-films. 
Toen ze ouder werd en haar schoonheid 
minder, werd het werk ook minder. Ze 
kon niet de transfer naar oudere, interes-
sante actrice maken. Na Godard was ze 
nog getrouwd met schrijver Pierre Fab-

re; regisseur Daniel 
Duval en regisseur 
Dennis Berry. Maar 
haar hoogtepunt in 
de Franse cinema was 
definitief voorbij. 
Ze overleed aan 
kanker.

Met Jean-Paul Belmondo in Pierrot le fou
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Peter Finch

ze ouder werd en haar schoonheid minder, werd 
het werk ook minder. Ze kon niet de transfer naar 
oudere, interessante actrice maken. Na Godard 
was ze nog getrouwd met schrijver Pierre Fabre; 
regisseur Daniel Duval en regisseur Dennis Berry. 
Maar haar hoogtepunt in de Franse cinema was 
definitief voorbij. Ze overleed aan kanker.


