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 RECYCLED
HITCHCOCK 

door 
Michael Helmerhorst

Alfred Hitchcock had naast een inventief gebruik van 
locaties een duidelijke voorkeur voor studio-opna-
men en de kunstmatigheid van decors, contrapties  
en ingenieuze mockups. Met deze aanpak behield hij 
de totale controle tijdens de opnamen en kon hij de 
bijzondere special effects naar zijn hand zetten. Men 
denke aan het veelvuldig gebruik van rear projection 
wanneer een scène zich in een rijdende auto afspeelt.
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In Psycho (1960) is achtergrondprojectie de oplossing om detec-
tive Arbogast  (Martin Balsam) nadat hij aan het mes is geregen 
achterwaarts een trap te laten af wankelen. Naast ‘matte paintings’ 
greep Hitch ook terug op geschilderde achterdoeken zoals pro-
minent in beeld in de openingsscène uit Marnie (1964) Voor een 
scène uit Torn Curtain (1966), waarin Paul Newman zijn tegen-
speelster  Julie Andrews even apart neemt, nam Hitchcock zijn 
toevlucht tot een raar studioheuveltje inclusief boom tegen een 
horizondoek, nog net geen gescheurd gordijn. In het SMPTI-ka-
der van mijn 35mm copie van de film komen de gordijnrail en de 
lichttrush waaraan het doek is opgehangen royaal in beeld.  De 
kunstmatigheid van deze setopname staat in schril contrast met 
de grauwe DDR-achtige locaties in de rest van de film. Maar dat 
was voor de meesterstylist Hitch cock van ondergeschikt belang. 
Alleen in een Hitchcock-thriller wordt de held van het verhaal de 
mogelijkheid geboden om onder de ogen van zijn tegenstrevers 
onopgemerkt te kunnen communiceren met de heldin middels 
de rugtitels van boeken in een boekenkast (Saboteur, 1942). In 
de Hitchcock stijlkamer mogen natuurlijk ook niet de buiten 
proportionele  mockups ontbreken van het koffiekopje uit Noto-
rious (1946) en de vuist  met vuurwapen uit het eindshot van 
Spellbound (1945)  Hitchcock liet voor deze laatste film een grote 
houten kunsthand met daarin  een revolver fabriceren om zowel 
voor als achtergrond van het bewuste shot in sharp focus te hou-
den. De subjectieve camera geeft de blik van de schutter weer en 
de loop van het vuurwapen staat gericht op Ingrid Bergman. De 
koelbloedige dame negeert het wapen en verlaat de kamer. Dan 
draait de hand zich via een onmogelijke mechanische beweging 
om naar de camera en valt het schot. EINDE  
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Johan Grimonprez

De canon aan iconische Hitch-momenten is met-
tertijd een eigen leven gaan  leiden en vormde de 
aanzet tot menig pastiche op en onderzoek naar de 
gestileerde beeldtaal van de “Master of Suspense”. 
In High Anxiety (1977) wordt Mel Brooks in de rol 
van Dr.  T  orndyke voortdurend  het slachtoffer van 
klassieke Hitch-mechanismen. Een overspannen 
hotel-valet belaagt hem onder de douche met een 
opgerolde  krant. Brooks parodie viel trouwens zeer 
in de smaak  bij de Meester zelve. 
In 1998 draaide Gus Van Sant een geheel overbodige remake van Psycho in 
kleur, voorbijgaand aan het feit dat de originele versie juist zijn zeggings-
kracht ontleende aan de kille zw/w fotografie.
Voor de vermakelijke zoektocht door het filmlandschap van The Pervert’s 
Guide to Cinema (2006) beweegt de filosoof en psychoanalyticus Slavov 
Zizek zich letterlijk door een keur aan filmlocaties waaronder die van 
Vertigo, The Birds en Psycho. Deze reis is als een bedevaart om tot het juiste 
inzicht te geraken. 

DOUBLES  
De Belgische cineast Johan Gri-
monprez verwierf grote bekend-
heid met zijn film Dial History, 
een ontregelende collage van 
vliegtuigkapingen uit de jaren 60 
en 70, gebaseerd op  een tekst 
van Don de Lillo. Dial kwam min 
of meer uit aan de vooravond 
van 9/11 en werd per direct uit 

de roulatie genomen nadat de aanslagen hadden 
plaatsgevonden.
De montagefilm Double Take uit 2009 van Johan 
Grimonprez met een script van Tom Mc Carthy 
dompelt de kijker onder in een dubbelwereld rond 
het fenomeen Hitchcock. De voice-impersonator 
Mark Perry eigent zich het stemgeluid van Hitch 
toe en de dubbelganger Ron Burrage duikt op om 
het spiegeleffect van dit filmessay te vervolmaken. 
De grote nachtmerrie van elke regisseur wordt 

bewaarheid. Hitch blijkt slechts een bodydouble te zijn in een film onder 
regie van zijn dubbelganger. De dubbelganger belichaamt de angst voor 
het verlies van de eigen identiteit gelijk het klassieke Poe-verhaal William 
Wilson. “If You meet Your double, You should kill him. Two of You is one 
too many.”  Grofkorrelige newsreel-clips en telescriptions uit de fifties en 
sixties evoceren de  sfeer van de koude oorlog en de ‘race for space’ tussen 
Oost en West, waarin Hitch zijn latere films draaide.

Mel Brooks aangevallen met een krant in High Anxiety.
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     In 1959 lieten Chroetsjef en Nixon de gebrui-
kelijke diplomatieke beleefdheden varen en 
gingen een ideologische strijd aan tijdens het 
fameuze ‘Kitchen Debate’ op een Amerikaan-
se handelsbeurs in Moskou. De Amerikaanse 
verbijstering over de sputnik, the ‘Communist 
Baby Moon’,  resulteerde in een nieuwe golf  aan 
UFO-waarnemingen. Aan het einde van de koude 

oorlog zou Ronald Reagan nog glashard beweren 
dat  de twee grootmachten in het geval van een 
buitenaardse invasie gebroederlijk ten strijde zou-
den trekken.
    De montage maakt dankbaar gebruik van Hit-
chcock als host van zijn eigen tv-show waarin hij 
zich in allerlei droogkomische situaties uitleeft. 
De gewoonte om zijn mystery-show met com-
mercials te doorspekken wordt door de gastheer 
voortdurend op de korrel genomen. “Crime doe-
sn’t pay, You must have a sponsor.” En “Television 
is like the American Toaster, You push the button 
and the same thing pops up every time.” 

INTO THE FOG 
De ‘Hitchcock-touch’ vormde ook  het vertrek-
punt van de door Guy Maddin en Evan en Galen 
Johnson samengestelde Canadese ‘found foota-
ge’-film The Green Fog (2018) die tevens is opge-
dragen aan San Francisco, dé fotogenieke filmlo-
catie bij uitstek. The Green Fog is een uitgewogen 
deconstructie van de klassieker Vertigo (1958) aan 
de hand van afgeleide en aanverwante beelden 
die niet direct in ons collectieve  filmgeheugen 
voor het grijpen liggen. In hoeverre vertonen 
shots uit tv-series als The Streets of San Francisco 
met Karl Malden en McMillan & Wife met Rock 
Hudson enige verwantschap met sleutelscènes 
uit Vertigo? We betreden een parallel universum 

aan gevonden filmfragmenten die we op een  
bijzondere manier associeren met het hypnoti-
sche meesterwerk Vertigo en die tegelijkertijd 
een eigen onderlinge logica vertonen. In Vertigo 
draait alles om het dubbelgangersmotief. Voor de 
verdwenen vrouw komt een kunstmatig alterna-
tief in de plaats. In The Green Fog wemelt het van 
niet gelijkende vervangers en slecht voorbereide 
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THE GREEN FOG 
Boven: de straten van San Feansisco.
Onder:; Vincent Price aan de dakgoot.

understudies. In een proloog en twee hoofdtukken (met de omineuze titels, Weekend 
at Ernies en Catatonia) opgedeeld, passeert de echo van Vertigo de revue. Een collage 
van dak-achtervolgingen en geveltoerisme mondt uit in een traumatisch moment, niet 
Scotty (James Stewart) hangt aan de dakgoot boven een gapende diepte maar Vincent 
Price in Confessions of an Opiumeater (1961).

Alle dialogen zijn weggeknipt zodat er een fascinerende opeenvolging van gezichts-
uitdrukkingen en hoofdbewegingen overblijft, opgebouwd uit louter veelbetekenende 
blikken. Hier en daar wordt de stilte doorsneden door een enkel gepreveld woord. Dan 
volgt een dansante montage van zwenkende, klimmende en dalende auto’s in de steile 
straten van San Francisco waarin een bijna onopgemerkt shot van de twee onverstoor-
bare killers uit Bullit opduikt. 

Met Karl Malden bezoeken we kerken en bloemenwinkels in het voetspoor van 
Scottie. In een volgende montage dwalen we door een galerij vol intimiderende dame-
sportretten met fragmenten uit oa Born to Be Bad (1950) en House on Telegraph Hill 
(1951).  Scènes worden afgeluisterd door FBI-agenten met koptelefoons en desnoods 
teruggespoeld met beeld en al. Hier en daar kringelt een giftige sliert groene mist het 
beeld binnen.

Het eerste hoofdstuk wordt afgesloten met een beeldreeks rond de Coit-Tower en 
tal van klimmende en omlaag tuimelende gestalten.  

CATATONIA
Via een roltrap dalen we af in een staat van verstilling. Actieheld Chuck Norris ver-
schijnt in een aaneenrijging van sprakeloze momenten en lijkt  model te staan voor de 
zwijgende close ups van James Stewart als Scottie. De Groene Mist dringt zich geleide-
lijk steeds meer op. Geliefden versmelten in hete kussen. Brand en rookmelders gaan 
af. In de aanloop naar earthquake-beelden uit de rolprent San Francisco (1936) krijgen 
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de door elkaar gesneden personages opeens tekst 
in de mond gelegd, hetgeen resulteert in heftige 
conflicten.  De hele film wordt weer geobserveerd 
door McMillan (Rock Hudson) op monitorscher-
men of via een 16mm projector. Een en ander 
wordt immer voortgedreven door de frenetieke 
strijkstukken van de componist Jacob Garchik, 
uitgevoerd door het Kronos Quartet. Als de zon 
optrekt en de mist vervlogen is, lijkt een happy 
end op handen, maar je weet ’t in dit filmische 
doolhof maar nooit.

Double Take en The Green Fog zijn hierbij warm 
aanbevolen voor de liefhebbers van het betere 
plak- en knipwerk en de filmbuffs kunnen hun 
hart ophalen aan de talloze beeldcitaten uit zowel 
bekende als uiterst obscure rolprenten.

                                       —Michael Helmerhorst

Double Take is gratis te zien op 
Vimeo (LINK)

The Green Fog is voor ca. €3,- te 
zien op Vimeo (LINK)

Trailers van beide films in overvloed 
op YouTube

The Green Fog …found footage…

https://vimeo.com/ondemand/thegreenfog
https://vimeo.com/133335917
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Er circuleren twee geboortejaren van de in 2003 
overleden omstreden Duitse cineaste: 1902 en 
1907. Behalve dat haar gewiekste publiciteitschef 
Ernst Jäger haar tijdens het naziregime in door 
hem vervaardigde persberichten van alles en nog 
wat in de mond legde, knoeide hij met haar ge-
boortedatum. Tijdens haar naoorlogse denazifi-
ceringsproces verklaarde Riefen stahl: 
‘Ik werd destijds helemaal in beslag 
genomen door mijn werk aan de film 
Olympia en controleerde nooit wat 
Jäger schreef. Dat werd niet van mij 
verwacht, hij kon doen wat hij wilde 
zolang hij het Propagandaministeri-
um tevreden stelde. Op een keer vond 

hij blijkbaar dat ik te oud werd en maakte 
mij in zijn perskopij jaren jonger.’ 

Zo kwam als geboortedatum van Leni 
Riefenstahl 1907 in plaats van 1902 terecht 
in een encyclopedie uit 1939 van de Berlijn-
se uitgeverij T. Knaurs. En daarna ook in 
populaire ‘fanzines’ als Filmwelt, Die Film-
woche en Film-Kurier, in Illustriete Film-
bücher en in 1974 nog in het standaardwerk 
Le Cinéma Nazi van de Franse historici 
Francis Courtade en Pierre Cadars. 

Toegegeven: een trivialiteit waar het gaat 
om leven en werk van Leni Riefenstahl, een 
zeldzaam naïef figuur uit de ‘inner circle’ 
van Hitler, Goebbels en Speer waarover in-
middels legio artikelen en biografieën zijn 
verschenen en wiens films op dvd en de 
door Taschen Verlag uitbundig uitgegeven 
fotoboeken nog steeds in de handel zijn. 
Waar de een verzucht dat Riefenstahl ‘de 

cineaste van het kwaad’ is ge-
weest, brengt de ander naar vo-
ren dat we, ‘hoe dan ook’, te ma-
ken hebben met een talentrijk 
filmregisseur en fotograaf. Er is, 
weet ik uit ervaring, nog steeds 
geen verstandige discussie over 
te voeren. 

LENI RIEFENSTAHL, ambiteus en van 
tijd tot tijd zelfbenoemd briljant van 
de vroege ochtend tot de late avond, 
was schepper van een nationaalsocia-
listisch filmoeuvre met daarin de Rijks-
partijdagverslagen Der Sieg des Glaubens 
(1933) en Triumph des Willens (1935) en 
de documentaire over de Olympische 
Spelen van 1936, Olympia (1936/1937). 

Riefenstahls
Olympia

door 
Thomas Leeflang
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Fernsehstube in Berlijn, in 1935 gevestigd in het Rijkspostmuseum.

Om ‘qua Riefenstahl’ zomaar ergens te be-
ginnen: zij maakte de ontwikkeling mee 
van stomme- naar geluidsfilm, van zwart/
wit- naar kleurenfilm, van analoog filmen 
op nitraatfilm naar digitale beeldregistratie. 
Waar anderen al gauw zouden verzuchten: 
‘Dat snap ik niet hoor, daar begin ik niet 
aan!’ daar omarmde zij steeds mogelijkhe-
den om te experimenteren met registratie 
en weergave van beeld en geluid. Op lo-
catie in het Berlijnse ‘filmstadion’ had ze 
voor de documentaire Olympia als vrouw 
de leiding over doorgewinterde technici, 
allemaal filmmannen. De Olympische Zo-
merspelen van 1936 omvatte 136 ‘nummers’. 
Als van elk onderdeel na montage een sequentie 
zou overblijven van honderd meter 35mm-film 
(looptijd 3,6 minuten), dan zou dat zelfs bij deze 
zuinige manier van werken een film van 13.600 
meter opleveren: goed voor vijf avondvullencde 
‘Grossfilme’. Daarbij waren dan niet meegerekend 
de proloog, het rennen met de toorts, de ope-
ningsceremonie, een impressie van het Olympi-
sche dorp en het sluitingsritueel. 

Ga daar als regisseur maar eens aanstaan. 
Riefenstahl nam de eervolle opdracht aan ter-

wijl op 22 maart 1935 het eerste tv-programma, 
bezegend met een gelukstelegram van de Führer, 
in Duitsland van start ging. Vanaf dat moment 

werd drie avonden per week twee tot drie uur 
lang uitgezonden. (Het experiment werd begin 
1944 als zijnde nicht kriegswichtig gestopt.) De 
introductie van televisie verwekte geen grote 
opwinding in Duitsland; het publiek las er als 
verwonderde leek artikelen over en nam er in 
de donkere, gratis toegankelijke Fernsehstuben 
waar een ontvanger stond, kennis van als de zo-
veelste nouveauté. Al gauw was de ‘beeldradio’ 
al bijna niets bijzonders meer. De aardigheid was 
er snel af, leuk om een keer gezien te hebben. 
Meteen zag men het aangeboden amusement op 
het beeldschermpje het liefst, de liedjes, dansjes 
en conferences van tweede garnituur artiesten 
en van de radio al bekende figuren. Beroemde 

UFA-filmsterren traden liever niet op voor 
de tv-camera, evenmin werkten ‘de grote 
namen’ uit de showbusiness aan televisie 
mee. 

Voor de tweede keer stonden in 1937 
bij het Olympisch stadion in Berlijn aan 
de rand van de Luitpold-arena in Neuren-
berg bijna als vanzelfsprekend tv-tech-
niekwagens van de Fernsehaufnamedienst 
der Deutsche Reichspost ten behoeve van 
bild und ton-verslagen van het congres 
Reichsparteitag der Arbeit. Met 35mm-film 
als tussenschakel (‘Zwichenfilmverfahren’) 

werden tv-reportages naar drukbezochte Fernse-
hbstuben geleid. 

Leni Riefenstahl was één van de eerste filmre-
gisseurs die zijdelings met het nieuwe medium 
te maken kreeg. Ze moest dulden dat naast haar 
met 35mm-film gevulde camera’s ook ‘de televi-
sie’ prominent aanwezig was met ‘electronische’ 
camera’s. Haar hoogste baas Joseph Goebbels gaf 
de Reichspost, Telefunken, AEG en Daimler-Benz 
opdracht om met drie tv-camera’s rechtstreeks 
uitzendingen te verzorgen vanuit het Olympisch 
stadion. Meer dan een miljoen Reichsmark werd 
ervoor uitgetrokken. 

Walter Bruch, een technicus van Telefun-
ken die later nog het PAL-kleuren-tv-systeem 
zou uitvinden, kon tijdens de Olympiade z’n 
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ikonoscoop-camera in de praktijk testen. Bruch 
stond zelf, in witte stofjas, achter de extreem 
grote camera, bijgenaamd ‘het kanon’. Vijf tech-
nici waren nodig om van objectief te wisselen. 

formaat en kwaliteit inferieur in vergelijking met 
het prachtige beeld in bioscopen. Daar kwam de 
nazitop niet op z’n voordeligst op uit, het wer-
den ‘Zwerge’, dwergjes. Om nog maar te zwijgen 
over de reusachtige Rijksadelaars en andere nazi-
sculpturen van beeldhouwers als Arno Breker en 
Joseph Wackerle, die tot poppetjes verschrompel-
den. Met televisie kon bovendien slechts een ver-
waarloosbaar aantal mensen worden bereikt, als 
propagandamiddel had televisie totaal geen waar-
de. Het wachten was op Riefenstahls veelbeloven-
de Olympiade-film, die op 20 april 1938, op de 
verjaardag van de Führer, in permière zou gaan in 
UFA Palast am Zoo. Om daarna in heel Duitsland 
en in het buitenland te worden geprogrammeerd. 

Anders dan Hitler en zijn propagandachef 
Goebbels sprak Arnold Fanck in de pers lovend 
over de tv-reportages, waarmee volgens hem 
tenminste een chronologisch verslag van de wed-
strijden werd gegeven. Wie dat, zoals Riefenstahl, 
op film zou proberen, kreeg het moeilijk. Fanck, 
pionier van het bergfilmgenre, was Riefenstahls 
mentor. Ze maakte als actrice een aantal films 
onder zijn regie en leerde bij hem het filmvak. 
Arnold Fanck had het goed ingeschat, zijn lie-
velingsactrice Leni Riefenstahl kreeg het achter 
de (film-)camera als regisseur zwaar te verduren 
bij de realisering van Olympia. Logisch dat nie-
mand zich daarna waagde aan het maken van een 

Televisiecamera bijgenaamd ‘Het Kanon’, Olympiade Berlijn 
1936. Wie de man op de voorgrond is, vermeldt de histo-
rie niet. De man achter hem, die ‘het kanon’ bediend, is de 
uitvinder ervan Walter Bruch..

In Berlijn werden van 1 tot en met 16 augustus 
1936 dertig eerder genoemde Fernsehnstuben 
ingericht waar geïnteresseerden de Olympiade 
konden proberen te volgen via een beeldbuis ter 
grootte van een C5-dienstenvelop. Goebbels en 
Hitler hadden dan ook maar matig belangstelling 
voor tv-reportages. Het beeld was immers qua 
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Olympiade-film. Het zou bijna dertig jaar duren 
voor een filmregisseur het aandurfde: Kon Ichi-
kawa verfilmde in 1964 de Olympische Spelen in 
Tokio, in cinemaScope en Fujicolor. De recensies 
van Tokio Olympiade waren gunstig, over de hele 
wereld werden uiteraard vergelijkingen gemaakt 
met Olympia van Leni Riefenstahl. 

Jan Blokker constateerde in het Algemeen Han-
delsblad van 15 oktober 1965 dat er geen ondank-
baarder en geen moeilijker opdracht bestaat dan 
het maken van een Olympiade-film: ‘Geen wonder 
dat er na Riefenstahl niet één meer is voorgeko-
men die zich vanwege cineastische eigenschap-
pen onderscheidde.’ Waar recensenten zich niet 
inhielden bij het aanprijzen van Tokio Olympiade 
liet Michel Cournot in het Franse blad Le Nouvel 

weliswaar niet allemaal lid waren van de partij 
maar die wel stuk voor stuk een ‘Ariërverklaring’ 
invulden. En ze hebben zich allemaal gemeld bij de 
‘Reichsfilmkammer’, kortweg de ‘Reifika’. 

Hadden ze dat geweigerd, zoals een enkeling 
deed, dan konden ze hun vak niet langer uitoefe-
nen. Ook Riefenstahl meldde zich overigens op 2 
oktober 1933 bij de RFK aan, waar ze uiteindelijk 
werd ingeschreven onder nummer 1352. Uiteinde-
lijk, want haar vriendschappen met joodse collega’s 
en het vermoeden dat haar moeder een jodin was 
vertraagde haar inschrijving. In 1971 vertelde de 
Nederlandse schrijver A. den Doolaard in Ogen 
op de rug dat hij tijdens het opnemen van Stür-
me über dem Montblanc in Chamonix in 1930 de 
slaapzak deelde met Leni Riefenstahl: ‘Lang voor 

Observateur van september 1965 een ander geluid 
horen. Hij noemde het een miezerige film. Cour-
not: ‘Als een warhoofd heeft hij zich op het filmen 
gestort, alles schietend wat voor z’n camera kwam. 
Deze film zou beter zijn dan Riefenstahls “fascisti-
sche” Olympia! Nonsens, laat u niet beetnemen.’

Riefenstahls Olympia is interessanter dan de 
breedbeeldregistratie in kleur van Ichikawa. Dat 
Olympia werd gemaakt tijdens een nationaalso-
cialistisch regime, is er nauwelijks aan te zien. Al-
thans niet aan de tegenwoordig op dvd roulerende 
gedenazificeerde versie. De film lijkt momenteel 
eerder op een verslag van een ‘gewone’, zij het 
wat ouderwetse, Olympische Spelen dan op een 
schoolvoorbeeld van ‘Herschaftskunst’. Het werd 
een film gemaakt door een crew waarvan de leden 

Riefenstahl onderhoudt zich met leden van het Amerikkanse 
team op de Olympische Spelen van 1936.

Nog steeds op de grond, regisseert zij de filmopnamen. Beeld uit de film: Jesse Owens bij de start van de 100 meter.
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de sneeuwige dageraad zeiden we al “du” tegen 
elkaar en vertrouwde ze me toe wat ik al dadelijk 
vermoedde: dat ze gedeeltelijk joods was.’ Haar 
karakter vatte Den Doolaard kernachtig samen: 
‘Ze droeg haar niet helemaal edelgermaans neusje 
danig hoog.’

In augustus en september 1933 ging op het ‘Pro-
mi’ en de Rijkskultuurkamer in Berlijn een memo 
betreffende de ‘afstamming’ van Riefenstahl met 
daarop het stempel ‘Vertraulich’ van bureau naar 
bureau. Vooral de chef van de Rijksfilmkamer Ar-
nold Raether, die zich in zijn positie bedreigd voel-
de door Leni Riefenstahl, dacht haar onschadelijk 
te kunnen maken door te wijzen op het feit dat ze 
joods bloed had en niets begreep van het natio-

naalsocialsme. ‘Zo’n vrouw kan onmogelijk onze 
films maken!’ Het mocht niet baten. Als onderdeel 
van Hitlers hofhouding werd ze vanzelfsprekend 
als RFK-lid geaccepteerd. 

Hitler zou tijdens de Olympiade geweigerd heb-
ben de Amerikaanse atleet Jesse Owens en andere 
‘gekleurde’ winnaars van medailles te ontvangen en 
te feliciteren. De ware toedracht is dat de Führer 
op de eerste Olympiadedag allerlei sporters, ook 
Amerikaanse, geestdriftig begroette. Daarvoor 
werd de Rijkskanselier door de president van het 
IOC, Henri Baillet-Latour, berispt. Zoiets paste 
niet in het protocol, een staatshoofd behoorde zich 
niet op zo’n ongedwongen manier onder de spor-
ters te begeven. Waarna de Führer afzag van han-
denschudderij ‘en plein public’. Naderhand heeft 
hij de Duitse Olympiërs in privésfeer ontvangen 
en gefeliciteerd, diverse Duitse deelnemers 
hebben dat na de oorlog bevestigd.

Dat Hitler zich op instignatie van het 
IOC heeft laten afhouden van z’n voor-
nemen Jesse Owens geluk te wensen, lijkt 
twijfelachtig maar het tegendeel is niet te 
bewijzen. In de autobiografie van de excen-
trieke Ernst ‘Putzi’ Hanfstaengl, perschef 
Buitenlandse Zaken van de NSDAP en 
vriend van Hitler, staat dat de Führer, nadat 

Owens de 100-meterloop had gewonnen, zich in 
z’n ereloge omdraaide en geërgerd tegen z’n gezel-
schap zou hebben gezegd dat de Amerikanen zich 
moesten schamen om negers voor hen medailles 
te laten winnen: ‘Ik ga die zwarte niet de hand 
schudden.’ 
Hoewel in 1936 in Duitsland de Olympische Spe-
len werden gehouden, een gebeurtenis die organi-
satorisch een enorme klus betekende, hielden de 
nazi’s in dat jaar traditiegetrouw ook de nogal wat 
voorbereiding eisende pompeuze partijcongressen 
in Neurenberg. Leni Riefenstahl was bezig met 
de afwerking van Olympia en ze kon na Triumph 
des Willens niet opnieuw een Rijkspartijdagfilm 
produceren. Dat karwei werd overgelaten aan re-
gisseur Carl Junghans, die van de Reichsparteitag 
der Ehre de film Jahre der Entscheidung maakte. 

Hitler tijdens de openingsceremonie van de 
Olympische spelen 1936.

Frans affiche voor 
Stürme über dem 

Mont Blanc (Arnold 
Franck, 1930, met 

Leni Riefenstahl en 
Ernst Udet. 

De volledige film 
is gratis te zien op 

YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=ZJGQjSqVxoc
https://www.youtube.com/watch?v=ZJGQjSqVxoc
https://www.youtube.com/watch?v=ZJGQjSqVxoc


FILM FUN #78 Juni 202014

INHOUD

Het werd een ‘zwakke’ Triumph des Willens 2, die 
desondanks van Goebbels het predikaat ‘Staatspo-
litisch und künstlerisch besonders wertvoll’ kreeg. 
Als ondergrondse mop, als ‘Flüsterwitz’, circuleer-
de als titel voor de film van die achtste NSDAP-de-
monstratie: Jahre der Zerschneidung. ‘Entschei-
dung’ staat voor beslissend, ‘Zerschneidung’ voor 
verscheurd. 

   Hitler gaf de Afro-Amerikaanse meervoudig 
medaillewinnaar Jesse Owens in 1936 in Berlijn 
geen hand; eenmaal terug in de VS werd ‘track 
star’ Owens door president Roosevelt niet uitge-
nodigd om samen met de ‘blanke’ Amerikaanse 
Olympiade deelnemers zijn opwachting te komen 

maken op het Witte Huis. Leni Riefenstahl trad 
Jesse Owens tijdens de Spelen met uitgestrekte 
hand tegemoet. Toen ze vlak voor het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde 
Staten haar tweedelige film Olympia kwam pro-
moten, ontmoette ze op haar verzoek Owens op-
nieuw. Ze deed dat uit ‘commerciële overwegin-
gen’ luidde de reactie in sommige Amerikaanse 

kranten. Zou dat wel zo zijn geweest? Gebruikte 
Riefenstahl een ontmoeting op Amerikaanse bo-
dem met Owens als reclamestunt voor haar film 
Olympia? Ondergetekende veroorlooft zich een 
eigenwijs standpunt: hij denkt van niet. 

                                                  —Thomas Leeflang 

Olympisch Stadion Berlijn, 1936. Carice van Houten als Riefenstahl in Race (Stephen Hopkins, 2016).

“Ik ben en blijf een Duitse en draag mijn 
lot met verbittering, verdriet en spijt. 
Want de misdaad kan niet ongedaan 
worden gemaakt.”

Leni Riefenstahl in gesprek met Hildegard Knef in 
Nichts als Neugier, Goldmann Verlag, 1978.

RACE OP YOUTUBE 
Tachtig jaar na de Olympische Spelen in Berlijn 

kwam in 2016 in de VS de biografische film Race 
uit van regisseur Stephen Hopkins. Stephan 

James speelt Jesse Owens, Carice van Houten is 
Leni Riefenstahl.

De film is op YouTube te zien voor €12,-

https://www.youtube.com/watch?v=xGYK381srAs
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Nu The Sting van George Roy Hill met Paul 
Newman en Robert Redford  volgende week 
zijn Nederlandse première krijgt is kostuum-
ontwerpster Edith Head uit Los Angeles 
overgekomen om over haar werk bij deze 
film te vertellen. Voor haar ontwerpen heeft 
ze een van de zeven Oscars gekregen die aan 
The Sting zijn toegekend. Het is haar achtste 
Oscar onderscheiding en daarmee is ze de 
enige persoon in de filmwereld die zoveel 
Academy Awards heeft gewonnen. Vol trots 
toont ze een gouden armband waaraan acht 
miniatuur Oscars hangen.

Al zo’n 750 films heeft ze aangekleed sinds 
haar debuut bij She done him wrong  in 1933.  
Jarenlang stond ze onder contract bij Para-
mount en rolde ze van de ene film in de an-

Edith Head werd beschouwd als een bekwame 
ontwerpster die handig manoeuvreerde tussen de 
filmsterren en de  mensen voor wie ze werkte: film-
regisseurs en producenten. Ze werkte in haar lange 
filmcarrière, van 1925 tot 1982, voor 750 films. Vijf-
endertig keer kreeg ze een Oscar-nominaties  en ze 
won acht keer, voor The Heiress (1950), Samson and 
Delilah (1951), All about Eve (1952), A place in the Sun 
(1952), Roman Holiday (1954), Sabrina (1955), Facts of 
Life (1961) en The Sting (1974).

Ze was een kostuumontwerpster die in opdracht 
werkte, geen  modeontwerpster. Ze was een onder-
deel van het Hollywood-systeem. Maar in haar vak 
was ze een kei en grote, beroemde filmsterren ko-
zen niet per se voor kleding van een modeontwerper, 
maar ook voor kleding van Edith Head.

In juli 1974 was ze in Nederland om The Sting te pro-
moten. Ik ontmoette haar in opdracht van Het Parool 
in het Hotel de L’Europe. Het interview wordt op 
deze en volgende pagina’s opnieuw gepubliceerd, met 
nieuwe illustraties.

Paul Newman, Robert Redford in The Sting, gekleed door Edith Head
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dere, maar door de echte modeontwerpsters werd 
ze met de nek aangekeken.

Edith Head: “In films creëer je nooit wat je zelf 
wilt. Het script vertelt me wat ik moet doen. Ik 

vroeg wel eens iets aan Alfred Hitchcock over een 
kostuum en dan zei hij: ‘Kijk maar in het script. 
Daar staat precies in hoe ik het wil hebben. Verder 
bemoei ik me er niet mee.’” 

WERKELIJKHEID EN GLAMOUR 
“Vroeger was het zo dat een kostuum niets met de 
werkelijkheid te maken had. Het moest alleen de 
sterren en het publiek behagen. Cecil B. deMille 
had een dame  die in het park op een paard reed 
en ik ontwierp een kostuum voor haar met een 
gouden zweep en gouden laarzen. Onzin, maar het 
publiek vond het prachtig. In 1940 maakte ik kos-
tuums voor de verfilming van The Great Gatsby, 
maar omdat Alan Ladd de kleren uit de jaren twin-
tig niet leuk vond, droeg hij kleding uit de  jaren 
veertig . Tegenwoordig houden we ons exact aan 
de kleding die in een bepaalde periode werd ge-
dragen. Bij The Sting is alles tot op de laatste knoop 
authentiek, maar dat komt ook door regisseur 
George Roy Hill die net zoveel van kleding weet als 
ik. Hij is ongelooflijk nauwkeurig.”

Hoe heeft ze zich al die jaren stand weten te houden 
tussen de grillen van de regisseurs en de sterren?  
“Ik heb een systeem. Ik ga van het script uit, maar 
ik probeer rekening te houden met de wensen van 
de sterren. Mijn ervaring is  echter dat hoe belang-
rijker de ster is hoe gemakkelijker  het is om met 

hem of haar te werken. Toen Alfred Hitchcock  
Vertigo maakte stond er in het script dat het meisje 
een grijs pakje moest dragen, maar Kim Novak 
die de rol speelde zei: “Ik draag alles behalve grijs.” 
Maar na een kort gesprek met Hitchock werd het 

Mae West in She Done Him Wrong (1933)         Alan Ladd  in The Great Gatsby (1949)
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toch grijs. Ik houd me dus buiten de discussie en 
Hitchcock is uiteindelijk de baas en weet het beste 
wat goed is voor de rol. Ik heb nooit echt proble-
men met acteurs en actrices. Ik heb kostuums voor 
Mae West gemaakt en die wilde vaak witte jurken 
in haar films dragen. Ik werkte voor het eerst sa-
men met haar bij She done him wrong en ze zei: ‘Ik 
ben een vrouw en ik wil vanuit elke hoek laten zien 
dat ik een vrouw ben’.”

Edith Head zegt dat het de eerste keer in de ge-
schiedenis van de Oscar-uitreikingen is dat een 
film zonder een vrouwenhoofdrol (The Sting dus) 

Edith Head ontwierp iconische kostuums voor Kim Novak in Hitchocks Vertigo. Links het grijze mantelpak dat een grote rol speelt in de film. Rechts de outfit waarin Kim in San Francisco Bay springt. 

een prijs heeft gekregen. “It’s a man’s World,“ be-
kent ze, maar zolang ik Paul Newman en Robert 
Redford  heb om kostuums voor te maken mag het 
een mannenwereld zijn. De grote vrouwenrollen 
ontbreken, maar er zijn ook geen opvolgers voor 
Audrey Hepburn en Grace Kelly. Een ontwerper 
is zo goed als zijn sterren. Doe Grace Kelly en 
Audrey Hepburn zomaar iets aan en het staat fan-
tastisch.“  
    Een goede kans om zo’n topster te worden is 
Karen Black die ik gekleed heb voor de rol van ste-
wardess in Airport ’75. Tot nu toe heeft ze alleen 
maar karakterrollen gespeeld en dit is haar eerste 

‘gewone’rol. In de film komt ook de vijfenzeven-
tig-jarige Gloria Swanson voor die zichzelf speelt. 
“Vijfentwintig jaar geleden ontwierp ik haar kos-
tuum voor Sunset Boulevard  en tot mijn grote ver-
bazing zijn de maten van deze bejaarde dame nog 
precies hetzelfde.”

Aan wie geeft U de voorkeur  bij het ontwerpen voor 
kostuums, mannen of vrouwen? 
Lachend geeft ze toe dat ze mannen prefereert. 
“Met een man ben je zo klaar. Bij een vrouw zijn 
er zevenhonderd manieren om iets te doen. Een 
favoriet van mij is Charlton Heston die  in Airport 
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’75 en Earthquake zit. Beide films moeten nog 
uitkomen. Heston ken ik als sinds The Ten Com-
mandments maar daar hadden ze ontwerpers voor 
de mannen, voor de vrouwen en voor de paarden. 
Voor de paarden zorgde ik!”

Heeft de censuur haar nooit parten gespeeld ?  
“Vele malen. In  de studio was een soort  veilig-
heidsploeg  en als het kostuum te gewaagd was 
dan werd er ingegrepen. Bij een diep uitgesneden 
boezem werd er een roos in het decolleté  gesto-
ken. Toen Cecil B. DeMille Samson and Delilah 

maakte was er een voorschift dat je van mannen 
wel, maar van  vrouwen niet de navel mocht zien. 
Dus gaf ik Hedy Lamarr een parel in haar navel.”

KOKKIN IN FRIESLAND 
Straks moet ze weer snel naar Londen om met Ka-
therine Hepburn te praten over het kostuum dat ze 
tegenover John Wayne gaat dragen in de western 
Rooster Cogburn. Als ze ophoudt met ontwerpen 
—”over vijftig jaar,” zegt ze vrolijk  —wil ze zich met 
haar echtgenoot (Wiard Ihnen) op een boerderij in 
Friesland vestigen. Daar komen zijn grootouders 

Head kleedde Hedy in Cecil B, DeMilles Samson and Delilah (1949).

vandaan. 
“Maar de koeien vervangen we door paarden en ik 
wil beslist Nederlands leren. Eindelijk heb ik dan 
tijd om voor Wiard te koken,  terwijl hij rustig kan 
schilderen. Ik ben een goede kostuumontwerpster, 
maar ik ben nog een betere kokkin!” 
                                                           —Thys Ockersen

Naschrift: Edit Head overleed in 1981 in een zie-
kenhuis in Hollyood. Ze hield nooit op met wer-
ken.

In 1965 met Natalie Wood (voor Blake Edwards The Great Race
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Cinecentrum was een filmbedrijf, opgericht in 
1956 en gevestigd aan de ’s-Gravelandseweg in 
Hilversum, waar ook een paar omroepen hun 
stek hadden.  Cinecentrum bestond uit een aantal 
kleine bedrijven die samengevoegd waren zodat 
ze productiever met elkaar konden samenwer-
ken. Dat waren o.a. Profilti, Multi Film, Telefilm, 
Polyvisie en Splendalfilm. Profilti was verant-
woordelijk voor het Polygoon-journaal dat in veel 
bioscopen in het voorprogramma werd vertoond. 
Multi Film hield zich voornamelijk bezig met de 
productie van opdrachtfilms. Telefilm leverde 
cameramensen en geluidsmensen onder meer 

aan de NTS (het tv-journaal) en Sport in Beeld 
(het sportjournaal). Bij Polyvisie werden dia’s ver-
vaardigd. Splendalfilm was een distributeur van 
speelfilms. 
Cinecentrum had als faciliteiten een geluidsaf-
deling, een muziekarchief, een montageafdeling, 
een projectiezaal, een laboratorium en kleine 
studio’s waar commentaren en orkestjes konden 
worden opgenomen. Ook was er studio Wisse-
loord, waar televisiecamera’s stonden: de enige 
faciliteit die direct concurreerde met de grote tv 
studio’s. Het was dus een bedrijf waar heel veel 
werd gemaakt en waar ik stage kon gaan lopen.

DE GELUIDSAFDELING 
Ik werd ingedeeld bij de geluidsafdeling wat ik 
vreemd vond, want ik was afkerig van technische 
apparatuur, of het nu camera’s, montagetafels 
of geluidsapparatuur betrof. Het maakte me on-
geschikt om op een geluidsafdeling te werken, 
want ik moest daar apparatuur bedienen. Het viel 
tenslotte allemaal ontzettend mee, want het op-

N.F.A.
De Nederlandse Filmacademie

deel 3
Stage bij Cinecentrum 

(september 1967- januari 1968)
Stage bij de NOS

(februari1968-juni 1968)

tekst Thys Ockersen
foto’s Ockersen e.a

Foto links: Villa Heuvelhoeve was het hoofdgebouw. Ook de 
geluidafdeling was daar gevestigd. 
Boven: plattegrond van het complex. Eind jaren ‘80 werd alles 
gesloopt. Nu staat er een gezamenlijk studiocomplex van de 
AVRO, KRO en de NCRV, het zogenoemde AKN-gebouw.
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nemen van geluid met een recorder bleek niet zo  
moeilijk te zijn en ook de perfomachines waarop 
geluidstapejes werden overgeschreven, waren 
gemakkelijk te bedienen. Bovendien was het zelf-
standig werken met apparatuur maar een klein 
gedeelte van alle werkzaamheden die ik deed.

Ik zou op  die geluidsafdeling van september tot 
en met december werken. Ik hield me met het 
volgende bezig: ik ging met een cameraman en 
een journalist op stap om geluid op te nemen, 
bijvoorbeeld voor het NTS journaal, Sport in 
beeld of Polygoon. Een andere keer was ik de as-
sistent van de geluidsman. Deze nam het geluid 
op en ik bediende de microfoon. Ik moest ook 
op een montagetafel de bijgeluiden wegknippen, 
bijvoorbeeld van een commentaarspreker die niet 
zo goed meer was en veel slikken produceerde. 
Dus mijn zelfstandige werkzaamheden waren 
niet moeilijk en niet veel. Meestal keek ik gewoon 
naar wat de andere geluidsmensen deden. Ik pro-
beerde me dan toch nog  nuttig te maken door 
koffie te halen of zelfs een keer voor een nasyn-
chronisatie een boompje uit de tuin te halen om-
dat we ritselen van een boom nodig hadden en 
niet konden bedenken hoe je dat nadeed.

DE FILMPRODUCTIES 
Elke dag ‘werkte’ ik wel aan een film. Gemaks-

halve noem ik geluid opnemen, assisteren bij een 
geluidsman en toekijken bij een productie ‘wer-
ken’. Het werk was beter dan op de NFA waar ik 
nauwelijks iets had gedaan. 
Elke week zat ik bij de afwerking van drie bio-
scoopjournaals: Polygoon Neerlands Nieuws, 
Polygoon Wereld Nieuws en De Wereld van Week 
tot Week. Het Polygoon-nieuws werd ingesproken 
door Philip Bloemendal; De Wereld van Week 
tot Week door Wim Povel. In die tijd dat ik op 
de geluidsafdeling zat, viel De Wereld van Week 
tot Week af. Dat was al een teken dat de belang-
stelling voor journaals in de bioscopen terugliep. 
Er waren saaie klussen en leuke. Journaals die 
ik opnam  verschilden van item tot item. Som-
mige sportjournaals waren spannend zoals een 
Formule 2 of een race met stockcars, maar een 
concours hippique, een handbalwedstrijd of een 

klokkenmuseum vond ik saai. Het leukste vond 
ik als het iets met speelfilm te maken had. Bij-
voorbeeld een dagje geluid bij de opnamen van 
Pipo de Clown. Een keer kwam acteur/regisseur 
Paul Cammermans langs met zijn speelfilm Spuit 
Elf die hij wilde hermonteren. Ik sprak hem aan 
omdat ik dacht dat het wel leuk zou zijn om dat 
mee te maken. Hij had geen bezwaar, maar wel 
de geluidsman die mijn mentor was. Die stak 
daar een stokje voor  en zei dat hij bepaalde wat 
goed voor mijn  stage was. Het was duidelijk dat 
ik geen eigen inbreng had in de keuzes van mijn 
werkzaamheden.

Een anders soort speelfilm was KEMA-KEUR een 
film voor de KEMA (een bedrijf dat elektrische 
apparaten keurt op veiligheid). Wim Povel had 
het scenario geschreven en deed de regie. De film 

Philip Bloemendal Wim Povel
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was en combinatie van speel- en instructiefilm 
van  ongeveer twintig minuten. Bij dit filmpje 
assisteerde ik de geluidsman. Hij bediende de re-
corder en gaf aanwijzingen waar ik de microfoon 
moest zetten. Op de kwaliteit van het geluid werd 
niet zo gelet, want we namen ‘wild’ geluid op. 
Dat wil zeggen in de studio zouden later de dialo-
gen  opnieuw worden ingesproken. Cameraman 
was Pim Heytman die de film op 35mm opnam. 
Veel opdrachtfilms werden op bioscoopformaat 
gemaakt, terwijl  ze nooit in de bioscoop werden 

vertoond. Het 16mm-formaat lag meer voor de 
hand, dat kon je overal afdraaien. Misschien dat 
er van KEMA-KEUR later een kopie op 16mm 
werd gemaakt. In ieder geval hield Pim Heytman 
niet van 16mm, hij noemde dat ‘dropveterfor-
maat.’

ALLES DRAAIT OM GELD 
Ik had nog nooit bij een commercieel bedrijf 
gewerkt. Op de NFA was er geen druk wanneer 
je een werkstuk afleverde, hoe laat je in een klas 

kwam, de films hoefden geen geld op te brengen, 
etc. Ik zou later bij de Amerikaanse filmopleidin-
gen merken dat er veel meer discipline was. Als 
een lesuur begonnen was kwam je er niet in. Een 
scenario te laat inleveren was uit den boze. Op 
het American Film Institute maakte ik mee dat ik 
toestemming moest hebben van de directie om 
een gastles van Franklin Schaffner (regisseur van  
Patton; Nicholas & Alexandra) bij te wonen en ik 
mocht geen vragen stellen.

Cinecentrum was geen liefdadigheidsbedrijf die 
zo maar studenten van de NFA aannam om ze 
iets te leren. Ze wilden er ook iets aan verdienen. 
Ik kreeg een vergoeding van driehonderd gulden  
in  de maand, wat voor mij veel geld was, want 
ik had nooit iets verdiend. Als ik ingezet werd in 
een productie dan vingen ze fl 125.- per klus van 
een klant. Ik kon niet bepalen wat zij een klus 
noemde. Zelf geluid opnemen en assisteren wa-
ren duidelijk klussen, maar  alleen maar aanwezig 
zijn en koffie serveren of een boompje uit de tuin 
halen noem ik geen klus. Maar daar hadden ze 
waarschijnlijk  wel een slimme boekhouder voor 
om mij wel te declareren.

DELEN IN DE WINST 
Cinecentrum had op essentiële posten medewer-
kers die participeerden in de winst van het be-

Cameraman Pim HeytmanGeluidsman Thys



FILM FUN #78 Juni 202022

INHOUD

een maand geld wilde verdienen en Cinecentrum 
wilde nog graag aan mij verdienen. Ongetwijfeld 
had ik na de NFA terug kunnen komen voor een 
permanente baan op de geluidsafdeling. Maar ik 
zou nooit ver gekomen zijn en bovendien: ik was 
niet geïnteresseerd om geluidsman te worden. 

STUDIO SANTBERGEN. 
 
Leerlingen die bij de NOS stage gingen lopen, 
gingen eerst een  aantal weken naar Studio Sant-
bergen komen. Dat was een opleidingsinstituut  
waar je werd voorbereid op ‘t werken bij de NOS. 
We kregen uitleg over het bedrijf en over de te-
levisieapparatuur wat nieuw voor ons was, want 
op de NFA hadden we nog geen audiovisuele 
apparatuur. En we mochten een klein toneelstuk-
je  ensceneren. Dat was een eenakter van Harold 
Pinter, Een beetje pijn, waarbij Ernie Damen de 
cameraregie deed en ik floormanager was. Hij zat 
in de regiekamer en ik stond op de studiovloer. 

Een floormanager is een combinatie van assis-
tent-regisseur en productieleider. Hij krijgt zijn 
opdrachten van de regisseur die in de schakelka-
mer bepaalt waar de camera’s moeten staan en 
van welke camera een beeld wordt uitgezonden. 

drijf. Er waren twee voorvallen waaruit bleek dat  
geld een belangrijke factor was.

Ik was ingedeeld als assistent van de vaste ge-
luidsman bij de Kema-film. De opnamen waren 
ergens in Hilversum. Op een zekere dag moest ik 
na de draaidag naar Delft om nog geluidsopna-
men te maken bij de Taptoe. Toen ik laat thuis-
kwam werd ik gebeld dat ik de volgende dag wat 
later naar Hilversum kon komen. Op Cinecen-
trum was er ruzie ontstaan tussen twee secreta-
resses van de geluidsafdeling. De een was duide-
lijk iemand die in de winst deelde en zij had me 
ingezet op twee klussen. De ander die geen win-
staandeel had vond dat ik uitgebuit werd omdat 
ik zulke lange uren maakte. Ze kregen allebei hun 
zin. De participante  kon een dubbele declaratie 
uitschrijven en de andere secretaresse had haar 
zin gekregen dat ik niet zulke lange uren moest 
maken. Overigens vond ik het helemaal niet erg 
om een dubbele klus te doen.

Een tweede incident was een vergoeding voor 
eten als je te laat werkte. Dan mocht je fl 7.- de-
clareren. Maar je moest wel bewijzen dat je er-
gens had gegeten. De chef van de geluidsafdeling 
(ook weer zo’n participant in de winst) vertrouw-
de die bonnen niet. Alle geluidsmensen werden 
op het matje geroepen om zich te verantwoor-

den. Ze stonden op de gang als leerlingen van 
een school die zich bij de bovenmeester moesten 
verantwoorden. Ook mijn bonnetjes werden in 
twijfel getrokken. Waarschijnlijk stond er een ver-
keerde datum op. Met het afkeuren van een aan-
tal van die bonnen had hij geld uitgespaard. Toen 
ik later bij de NOS stage liep kreeg je gewoon een 
maaltijdvergoeding. Geen gedoe met bonnetjes.

Net als de NFA en de Bioscoopbond was Cine-
centrum een ‘ouderwets’ bedrijf. Die zes leer-
lingen die voor het eerst daar op stage gingen, 
moesten zich waar maken. Het algemeen imago 
was toch dat we langharig tuig waren die liever 
luierden dan werkten. Ondanks het feit dat Philip 
Bloemendal het niet kon nalaten in de kantine 
luidkeels te roepen dat hij weer een verschrik-
kelijke moderne film van een jonge Nederlandse 
cineast op tv had gezien, nam hij toch afgestu-
deerde  jongens van de NFA aan. Ik maakte zelf 
mee dat ik te modern gekleed was om mee te 
gaan naar Kardinaal Alferink om een interview 
op te nemen. Ik had niet het gevoel dat ik iets 
miste. Ik neem aan dat mijn mentor uiteindelijk 
een rapport over me uitbracht  bij de NFA. Ik 
heb het nooit gelezen, maar  ik ga er vanuit dat ze 
tevreden over mij waren, want toen ik in januari 
nog een maand wilde doorwerken was dat geen 
enkel bezwaar. Mijn  motivatie was dat ik nog wel 

NOS 
(februari1968-juni 1968)
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De regisseur geeft zijn opdrachten door aan een 
schakeltechnicus. De floormanager is de organi-
sator op de studiovloer. Hij deelt daar de bevelen 
uit en dat kan maar één man doen. 

STAGELOPEN BIJ EEN FLOORMANAGER 
Het is ondenkbaar dat ik bij de NOS floormana-
ger kon zijn. Als stagiaire werd ik assistent-floor-
manager, wat niets betekent want er is maar 
een man die de lakens uitdeelt bij tv-opnamen. 
Ik stond er dus voor spek en bonen bij, maar er 
was veel te kijken. De floormanager was Herman 
Ottink die behoorlijk overwicht had op de gang 
van zaken. Een keer was er een vervelende poli-

ticus bij een praatprogramma die 
onzeker was over de dingen die hij 
had  gezegd. Hij wou het over doen. 
Ottink die daar geen zin in had, 
draaide resoluut de lichten in de 
studio uit, stuurde de crew weg  en 
riep iets van: “Tijd om  naar huis te 
gaan.”  In mijn herinnering stond  
die politicus vertwijfeld nog wat na 
te sputteren of we de opname toch 
nog een keer over konden doen. 
Ik maakte heel veel van die suffe 
praatprogramma’s  mee, maar het 
meeste plezier beleefde ik toch aan 

opnamen van toneelstukjes. Vooral de opnamen 
van Swiebertje waarbij Swiebertje-vertolker Joop 
Doderer, die de rol al heel lang speelde, niet al-
leen improviseerde, maar ook buiten de opnamen 
om de clown uithing. Omdat ik helemaal niets 
deed bij de NOS kon men mij ook niet declare-
ren. Dus kreeg ik maar fl 100.- stageloon.

Op 4 mei werd ik ingedeeld bij de opnamen van 
de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte. 
Die herdenking vindt plaats ergens diep in de 
duinen waar de  graven zijn en waar je met de tv-
camera’s niet makkelijk kon komen. We moesten 
lange kabels door dat duin slepen  en ook weer 
wegtrekken. Tot overmaat van ramp begon het 

te stortregenen. Ik had geen jas meegenomen, 
want een paar NOS-mensen hadden een dag 
eerder gezegd dat het op 4 mei altijd mooi weer 
was. En ik geloofde dat. Niet alleen moest ik op 
4 mei keihard werken met het sjouwen van die 
kabels, maar ik werd ook nog drijfnat. Dat ik nat 
werd was mijn eigen schuld, maar voor dat zware 
werk, wat niet mijn taak was, had ik eigenlijk een 
behoorlijke vergoeding moeten hebben.  Herman 
Ottink zal ongetwijfeld in zijn rapportage aan de 
NFA  hebben vermeld dat ik altijd keurig op tijd 
bij de televisieopnamen aanwezig was en met in-
teresse de opnamen volgde, maar ook dat ik op 4 
mei bewezen had een uitstekende kabeljongen te 
zijn.

 

Floormanager Herman Ottink

Swiebertje
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STAGELOPEN BIJ ‘LIVE LIKE PIGS’ 
Het toneelstuk Live like pigs uit 1958 is van John 
Arden, een van die Britse ‘Angry Young Men’. Het 
omstreden stuk is omschreven als een verhaal 
over  woonwagenbewoners  die als een gezin 
functioneren, maar zich als varkens gedragen. 
Het asociale gezin wordt in een keurige woonwijk 
geplaatst met alle gevolgen van dien. Klinkt be-
kend, want de Flodder-films gingen over het zelf-
de onderwerp, maar die waren komisch. Live like 
pigs was bloedserieus, zoals al die stukken van de 
moderne Britse toneelschrijvers.

De  televisieregisseur John van der Rest ging het 
stuk voor de VARA regisseren en ik werd van-
uit de NOS bij hem ingedeeld voor mijn laatste 
stageperiode. John had voor zijn stuk een aantal 
goede acteurs en actrices aangetrokken: Hans 
Tiemeijer en Anny de Lange als de ouders van 
een asociaal gezin. En Shireen Strooker, Jules 
Hamel, Hugo Metsers, Elly van Stekelenburg, 
Liesbeth Struppert en Trudy Labij speelden de 
rest van de familie. Nel Koppen en Wim Kouwen-
hoven waren de burgerlijke  buren en Etha Coster 
was hun tuttige  dochter.  Voor de repetities wa-
ren ongeveer vier weken uitgetrokken en die von-
den plaats in de zaal van een dansschool op een 
van de grachten in Amsterdam. Net als een film-
regisseur was John niet alleen bezig met het in-

studeren van zijn stuk, hij bepaalde eigenlijk ook 
al heel snel waar hij de camera’s ging neerzetten. 
Voor regisseur, acteurs en actrices is het dubbel 
werk, want je moet je niet alleen op het instude-
ren van een stuk concentreren, maar ook op de 
visualisering ervan. Op zekere dag zijn  John en 
ik ergens grote blokken hout gaan halen die bij de 
repetities moesten doorgaan voor decorstukken. 
Dat was wat duidelijker dan wat lijntjes op de 
vloer trekken. Langzamerhand zag je een televi-
siestuk ontstaan.

Dit was dus een productie (te vergelijken met een 
speelfilm) die ik van begin tot eind meemaakte. 
Na vier weken repeteren doken we de NOS-stu-
dio in om Live like pigs op te nemen. John was 
een regisseur die niet alleen vanuit de regiecabine 
zijn instructies doorgaf. maar ook steeds op de 
set kwam om nog aan  zijn acteurs instructies te 
geven. Omdat ik zo erg in dramaproducties was 
geïnteresseerd, was dit een interessante en leerza-
me ervaring voor mij.

Bij de opnamen van Live Like Pigs
Boven: Trudt Labij wacht tot ze voor de camera’s kan. Mid-
den links: John van der Rest regisseert Trudy Labij en Shireen 
Strooker. Midden rechts: confrontatie tussen het asociale 
echtpaar (Hans Tiemeijer en Anny de Lange) en de buurvrouw 
(Nel Koppen). Onder: John van der Rest regisseert Jules Hamel 
en Hugo Metsers.

Live Like Pigs werd in verkorte uitvoering onder de titel Leven 
en laten leven op 17 oktober 1968 uitgezonden door de VARA.

—Thys Ockersen
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Vorig jaar overleed in Hollywood de op Texel 
geboren filmmaker René Daalder. Slechts bij 
een kleine groep cinefielen deed dat een bel-
letje rinkelen. Daalder maakte ooit deel uit 
van de Filmacademielichting die ook Jan de 
Bont, Frans Bromet en architect Rem Kool-
haas zou omvatten. Samen met hen richtte hij 
Filmgroep 1,2,3 op, maar al na een handvol 
producties (waaronder de speelfilm De Blanke 
Slavin) verruilde een  gedesillusioneerde Daal-
der Nederland voor de Verenigde Staten. Daar 
ontwikkelde hij zich tot een pionier van de di-
gitale filmtechniek. 

In 2003 sprak ik Daalder voor een van de vele 
projecten die hij onder zijn hoede had. Aan-
leiding was de reeks ‘Niet Te Filmen’ voor de 
Filmkrant, het project in kwestie een ware 
filmische schatkist. Haast bij toeval had Daal-
der de rechten kunnen verwerven van maar 
liefst veertig Beatles-songs voor gebruik in een 
speelfilm. Daalder wilde de liedjes toepassen 
in een 3D-animatiefilm en financiers stonden 
bijna te dringen om met hem in zee te gaan. 
Toch was na twaalf jaar Strawberry Fields nog 
steeds niet gemaakt. 

“Ik  zit niet in de verhuisbusiness.” Rene Daalder 
(de accent aigu is gesneuveld in Amerika) zit 
tegenover me in de tuin van een Amsterdamse 
brasserie. Hij is net gearriveerd uit Berlijn, en zal 
de volgende dag weer vertrekken naar Los Ange-
les. Maar dat had net zo goed het verre Oosten 
kunnen zijn, want Daalder is de ultieme wereld-
burger, niet gehinderd door welke grens dan ook. 
Een globetrotter, en zeker geen verhuizer. “Filmen 
zoals we dat nu kennen is vooral verhuizen”, licht 
hij zijn cryptische uitspraak toe. “Het is het ver-
plaatsen van lichamen van hier naar daar. Om 
een zware camera van positie te veranderen moet 
er een kraan aan te pas komen. Een krankzinnig 
gevecht met de fysieke werkelijkheid. Waarom 
zou je niet langzaam maar zeker al die handicaps 
vervangen door digitale equivalenten?”

We zijn beland bij Daalders stokpaardje, het pa-
rallelle universum van de digitale wereld. Een 
wereld die voor Rene Daalder even werkelijk is als 
het restaurant waarin we zitten. “Er is zoveel dat 
ook ‘werkelijkheid’ is, maar dat zich onttrekt aan 
het menselijk oog. Niks is sexier dan het onthul-
len van de onzichtbare werkelijkheid die schuil 
gaat achter de tastbare werkelijkheid. Dat maakt 
computers volkomen onweerstaanbaar, en enorm 
belangrijk voor het begrip van de ons omringen-
de wereld.” 

Een Hollander in  
Strawberry Fields

René Daalder

door 
Mark van den Tempel
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In de jaren zeventig verruilde Rene Daalder Ne-
derland voor de VS. Hij raakte er bevriend met 
Russ Meyer, bekend van populaire soft seksko-
medies als Vixen en Up! Onder diens vleugels 
regisseerde hij de actiefilm Massacre at Central 
High, die zowaar een zekere cultreputatie ver-
wierf. Daalder hielp rockmanager Malcolm Mac-
Laren om de Sex Pistols in Amerika te lanceren 
en visualiseerde songs voor uiteenlopende bands 
als Supertramp en Metallica. Maar waar Daalder 
zich vooral mee bezighield was de toen mysteri-
euze wereld van de 3D- of computeranimatie. Een 
gebied waar hij pas echt voor de troepen uit ging. 
“Toen ik naar Hollywood ging was het vooral 
vanwege één project: het vervangen van acteurs 
door digitale karakters. Een van de eerste compu-
terlaboratoria in Denver bood aan me te helpen 
om Marilyn Monroe en James Dean digitaal te 
doen herrijzen. Niemand had dit nog geprobeerd, 
en de grote studio’s keken over onze schouders 
mee in de hoop dat het ging gebeuren. Dat was 
meer dan 25 jaar geleden.”

ACHILLESHIEL 
Het project bleek zijn tijd te ver vooruit te zijn, 
maar Daalder was gefascineerd geraakt door de 
mogelijkheden van computers. Het bracht hem in 
contact met het laboratorium van het New York 
Institute of Technology op Long Island. “Achteraf 

bekeken is daar de hele computer graphics in-
dustrie uitgevonden. ILM en Pixar zijn daar uit 
voortgekomen. De paintbox, texture mapping, 
morphing, echt alles is daar bedacht.” Daalder 
had net een Grammy nominatie ontvangen voor 
een Supertramp-video, wat hem de aangewezen 
persoon maakte om hen te assisteren bij een an-
der project. “De producers van The yellow subma-
rine waren in Long Island terecht gekomen voor 
een nieuwe animatiefilm gebaseerd op Beatles 
songs. Ze wilden opnieuw iets grensverleggends 
proberen, en waren geïnteresseerd in de moge-
lijkheden van 3D computer graphics. Toen ik 
daar kwam was er al een paar jaar aan gewerkt en 
tien miljoen dollar in gestoken.” 
De beheerder van de Beatles-catalogus fungeer-

de als producent en had een zeer goede deal met 
zichzelf afgesloten. Die kwam er op neer dat ze 
veertig songs naar eigen keuze konden gebruiken 
in een filmverhaal. In ruil voor steun aan een ei-
gen project beloofde Daalder te helpen met het 
schrijven van een script. Dat bleek namelijk de 
achilleshiel van het project. “Het is heel moeilijk 
songs te nemen en daar een verhaal van te maken. 
Moulin Rouge van Baz Luhrmann is zo’n beetje 
de enige echt geslaagde uitzondering op de regel. 
Maar hij had dan ook een hele eeuw aan populai-
re muziek tot zijn beschikking. Niet een stuk of 
honderd Beatles songs die in de ene regel nog over 
‘the Walrus’ gaan en in de volgende over ‘yellow 
custard dripping from a dead dog’s eye’. En meestal 
is de tiende regel dan ‘I love you, I love you, I love 
you.’ Wat Eleonor Rigby allemaal doet in die kerk, 
‘wearing a face that she keeps in a jar by the door’ 
ga dat allemaal maar eens visualiseren.”

Daalder besefte dat de Beatles-catalogus maar één 
grootste gemene deler kende: het zijn uiteindelijk 
bijna allemaal liefdesliedjes. Het moest dus een 
liefdesgeschiedenis worden. Probleem was dat de 
techniek nog steeds niet echt in staat was overtui-
gende menselijke computerpersonages te genere-
ren. Dus koos de regisseur noodgedwongen voor 
een combinatie van live action en computeranima-
tie, waarbij de werkelijke wereld bestond naast een 

Massacre at Central High
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virtuele Beatles wereld. 
Het verhaal speelt zich af in een toekomstig Man-
hattan dat door de bedreiging van bio terrorisme 
een spookstad geworden is. Mensen leven bin-
nenshuis, ondergedompeld in een aantrekkelijke 
virtuele online wereld, Te New Reality geheten. 
Wanneer een groep rebelse musici de verboden 
muziek vindt van een obscure band die ooit be-
kend was als Te Beatles, besluiten ze de New 
Reality te ontmantelen. Met behulp van een jonge 
game designer creëren ze ‘Strawberry Fields’, een 
game geïnspireerd door Te Beatles, waarin zij 
strijd voeren tegen het heersende regime om van 
Manhattan weer een levende stad maken. 

MICHAEL JACKSON 
Iedereen was enthousiast over Daalders script, en 
er werden deals gesloten met verschillende inter-
nationale distributeurs. Omdat geen gebruik kon 
worden gemaakt van de originele versies, moesten 
artiesten worden benaderd om nieuwe versies 
in te zingen. Dat was geen enkel probleem, want 
het reeds geproduceerde beeldmateriaal was zo 
spectaculair dat mensen graag hun medewerking 
verleenden. Zo nam onder andere Michael Jackson 
enkele songs op en kwam platenmaatschappij CBS 
aan boord. De bomen groeiden voor Daalder rich-
ting hemel. 

Ondertussen betaalde het Institute of Technology 
de prijs van de vooruitgang. “Zij waren in alles 
de eerste geweest en was het geld opgegaan aan 
jarenlang puur baanbrekend onderzoek. Het lab 
ging ten onder en bij diens val bleken er allerhande 
conflicten met de belastingen en medeproducen-
ten te bestaan. Toen ontdekte ik dat ik zelf nog de 
rechten had op mijn verhaal, en realiseerde me dat 
niet zo gauw iemand anders met een verhaal zou 
kunnen aankomen dat de Beatles songs succes-
vol wist te integreren. Ik heb toen geprobeerd die 
rechten eruit te halen, en een aantal jaren later en 
honderdduizenden dollars in advocatenkosten ver-
der had ik ze.” 
De mogelijkheid om veertig van de beroemdste 
popliedjes naar eigen inzicht te kunnen gebrui-

ken voor een speelfilm was een onwaarschijnlij-
ke luxe. “Die rechten waren niet alleen voor die 
veertig songs van mijn keuze, maar alles in die 
songs kon gebruikt worden in alle media, zoals 
de karakters die wereldberoemd zijn maar die 
niemand ooit gezien heeft. Rocky Raccoon, Lucy 
in the sky, Te walrus.” Daalder had dan ook geen 
enkel probleem om financiers te vinden om Stra-
wberry Fieldselders voort te zetten. Betrouwbare 
mensen vinden bleek een ander verhaal. Toen 
zijn zakenpartner wegens een levensbedreigende 
ziekte uit het project stapte en Daalder in korte 
tijd zeer veel geld nodig had om hem uit te ko-
pen, kwam een investeringsbankier uit Montreal 
hem te hulp. Deze gebruikte de rechten echter 
om er op Wall Street goede sier mee te maken. Bij 
toeval kreeg Daalder lucht van een lening die zijn 
partner was aangegaan waarbij een financier bin-
nen twaalf maanden terugbetaald moest worden, 
anders vervielen de rechten aan hem toe. “Het 
was de hel. Ik heb het tenslotte gewonnen, maar 
tegen die tijd begon ik die Beatles toestand net zo 
te vervloeken als dat lab in Long Island had ge-
daan. Het is net schat zoeken: zodra je die rech-
ten hebt, krijg je een mes in je rug. Het begon een 
grimmig avontuur te worden.”

Toen hij het project eenmaal uit de financiële ge-
varenzone had gesleept, nam Daalder contact op 

Strawberry Fields
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met zijn Filmacademie-vriend Jan de Bont. In-
middels was Strawberry Fields visueel uitontwik-
keld, zodat ze samen de grote studio’s konden be-
naderen. En wederom was het enthousiasme voor 
het project groot, ondanks een prijskaartje van 
rond de honderd miljoen dollar, en vond ieder-
een het een geweldig script. Zozeer zelfs dat er 
getwijfeld werd over de noodzaak om de Beatles 
songs erin te betrekken. “Het was meer en meer 
een profetisch verhaal geworden. De wereld werd 
steeds meer zoals ik het voorgesteld had in mijn 
verhaal. Voordat het internet er was, schetste 
mijn script al zo’n digitale wereld. Voordat virtual 
reality een big deal was, was ik daar al jaren mee 
bezig.” Maar Daalders probleem was dat ondanks 
al dat enthousiasme voor zijn scenario, het geen 
echte Beatles-film was. Het gebruikte die songs 
wel en deed dat ook heel slim, maar het miste de 
typische Beatles mentaliteit. Terwijl het juist de 
bedoeling was om die mentaliteit te vertalen naar 
onze tijd. Je kunt wel iets maken met Lucy in the 
sky in de hoofdrol, maar als het Te Beatles geen 
recht doet, is dat een totale blamage.”

CHAMPAGNE 
Daalder leek zich er al bij neer te leggen dat St-
rawberry Fields nooit echt aan die eisen zou 
voldoen. Hij voltooide twee sciencefictionfilms, 
Habitat en Hysteria, en werkte als special effects 

supervisor voor een aantal Hollywood producties 
(Robocop 2, Brainstorm, Blink). Ook creëerde hij 
de software om de schilderachtige look van What 
Dreams May Come  te relaiseren. De film van 
Vincent Ward won er de Oscar voor beste special 

effects mee. Ondertussen gingen de ontwikkelin-
gen op het gebied van 3D-animatie zo snel, dat 
het de regisseur duidelijk werd dat een volledig 
digitale Strawberry Fields tot de mogelijkheden 
begon te behoren. Daalder had zelf jarenlang pio-
nierswerk verricht op het gebied van zogenaamde 
‘motion capture’ technieken, die de basis vormen 
voor geloofwaardige simulaties van menselijke 
karakters. “Met behulp van motion capture kun 
je elke beweging van de acteurs direct overzetten 
naar de digitale karakters.

Tijdens een trip in Azië raakte hij geïnspireerd 
door het enorme enthousiasme dat men daar aan 
de dag legt voor digitaal gecreëerde acteurs. Daal-
ders ambitie van jaren her om Dean en Monroe 
opnieuw tot leven te brengen leek nu realiseer-
baar. Hij besefte dat de tijd gekomen was om de 
echte wereld en de virtuele Beatles wereld beiden 
in computeranimatie uit te voeren. 
Eindelijk zou hij verlost zijn van de door hem zo 
verfoeide verhuis-business, en voor de allerlaatste 
keer zette hij zich aan een nieuwe scriptversie. 
“De vrijheid om de ‘werkelijkheid’ evenals de on-
line Beatles wereld nu volledig naar mijn hand te 
kunnen zetten maakte het verschil. Dus ik belde 
mijn financiers op en vertelde hen dat ik nog een 
poging wilde wagen. Als het me dit keer niet zou 
lukken besloot ik ermee te stoppen, miljoenen 

Boven: Hysteria (Amanda Plummer). 
Onder: Habitat (Alice Krige)
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investeringen of niet. Het gekke is dat zodra je bereid bent ergens van weg 
te lopen, het opeens werkt. Dus na drie weken was ik klaar met schrijven, en 
alles klopte. Het nieuwe script had alle kwaliteiten waar ik zo lang naar op 
zoek was geweest.”

Het nieuwe scenario vertaalde de Beatles-mentaliteit op een heel effectieve 
manier naar onze tijd. “Op de dag dat ik klaar was kreeg ik een telefoontje 
van Mainframe, een grote computeranimatiestudio uit Vancouver. Zij vroe-
gen zich af wat er met het Strawberry Fields project gebeurd was. Verbijste-
rend goeie timing dus!” 
Inmiddels zijn de contracten getekend, en lijkt Srawberry Fields  zowaar 
dicht bij realisatie. Maar Daalder weet als geen ander dat hij niet te vroeg 
mag juichen. “De geschiedenis van Strawberry Fields lijkt parallel te lopen 
met de geschiedenis van het CGI-medium zelf. Zelfs nu zijn tijd eindelijk 
lijkt te zijn aangebroken, blijft de champagne voorlopig nog even in de ijs-
kast staan. Want je weet het maar nooit met dit project...”

Naschrift:  
Daalders Beatles droom bleef een luchtspiegeling, al gaf de filmer nooit 
op. In 2009 maakte zijn website nog bekend dat Strawberry Fields in pre-
productie verkeerde. De regisseur had toen net een goed ontvangen do-
cumentaire over de spoorloos verdwenen kunstenaar Bas Jan Ader uitge-
bracht, Here is Always Somewhere Else. Hij voltooide er in 2010 nog een, 
over Timothy Leary: Terrestrials. Rene Daalder overleed op oudejaarsdag 
2019 in Ventura County, Californië. Hij was 75 jaar oud. 

What dreams may come  (met Robin Williams

Op de website renedaalder.com zijn veel  
fragmenten van René Daalders werk te zien. 

Complete versies o.a.: 
1,2,3 Rhapsodie
Body and Soul 1

Je Maintaindrai in Hollywood
Here is always somewhere else

—Mark van den Tempel

Here is always somewhere else: The disappearance of Bas Jan Ader

http://renedaalder.com
https://projects.renedaalder.com/1-2-3-Rhapsody
https://projects.renedaalder.com/filter/Short-Film/Body-and-Soul-I
https://projects.renedaalder.com/Je-Maintiendrai
https://www.youtube.com/watch?v=aqJTellOG3I
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Piccoli was voor mijn generatie het toonbeeld van de superieure antiheld.
Hij glorieerde als nieuwe holenmens in Themroc (1972), als decadente 

gastronoom in La grande bouffe (1973) en als Grand Guignol schurk in Le 
trio infernal (1974) om er een paar te noemen. 
Zijn samenwerking met Marco Ferreri leidde oa tot de schandaalfilm Le 
grande bouffe die een daverend succes was omdat het perfect aansloot 
bij de tijdgeest waarin hedonisme en ongebreidelde vrijheidsdrang de bo-
ventoon voerden. Het grote genieten in extremo. Vier heren, een piloot 
(Mastroianni), een chefkok (Tognazzi), een TV-producer (Piccoli) en een 
rechter (Noiret) trekken zich terug in een Parijse villa voor een 
culinaire orgie zonder weerga. Onder de bezielende leiding van de chef kok 
wordt veel zorg besteed aan de preparatie en bereiding van de meest exquise 
gerechten. 
De projectie van pornografische foto’s en drie ingehuurde meisjes van ple-
zier moeten de levenssappen van de heren tussen de gangen op peil hou-
den. De betrokkenen bezweren hun onstilbare vraatzucht en botvieren hun 
lusten tot de dood erop volgt. De enige overlevende van dit bacchanaal is 
een toevallige passante, de onderwijzeres Andrea (Ferreol). Deze voluptu-
euze courtisane is zowel een toonbeeld van de oermoeder als een engel des 
doods. 
Mastroianni verlaat na een exploderend toilet besmeurd het huis en tracht 
in een antieke Bugatti die niet wil starten te ontsnappen en bevriest achter 
het stuur. Piccoli is het door indigestieuze gasvorming geplaagde slachtoffer 
van de gastronomische uitspatting en loopt letterlijk leeg. 
Tognazzi sneeft tijdens het verorberen van een uit eendenpaté opgetrokken 

Bij het overlijden van de grote film- en theateracteur Michel 
Piccoli (1925-2020) gaan mijn gedachten onwillekeurig uit naar 
de gewelddadige dood van de gangster John Dillinger toen hij in 
1934 door G-Men van de FBI werd geëxecuteerd op de stoep van 
een bioscoop. Piccoli is onvergetelijk in Marco Ferreri’s dwarse, 
experimentele  film ‘Dillinger è morto’ (Dillinger is dood).

PICCOLI È MORTO

door Michael Helmerhorst
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taart in de vorm van de Sint Pieter! 
Noiret tenslotte delft het onderspit bij het wegwerken van een tietvormige 
pudding terwijl een nieuwe lading vlees in de tuin van het huis wordt afgele-
verd.  
 
Van alle dwarse, experimentele films waaraan Piccoli bij voorkeur zijn me-
dewerking verleende, was Dillinger è morto (1968) van Marco Ferreri 
in meerdere opzichten de meest memorabele als het ging om de kunst van 
ingehouden, onderkoeld acteren in bizarre situaties. 
Afgezien van een proloog en een epiloog speelt de handeling zich geheel af 
in de huiselijke omgeving van de hoofdpersoon, een vormgever. Het dood-
kalme huis-, tuin- en keukenrealisme van het middendeel is misleidend. Fer-
reri zet ons een onversneden misogyne parabel voor met een provocerend 
escapistisch slot. 
 
Een man komt thuis in zijn smaakvol ingerichte woning. 
Hij treft er zijn door hoofdpijnen en fatigue geplaagde 
echtgenote (Anita Pallenberg) 
in bed aan. Vervolgens zet de 
man zich aan het bereiden 
van een gerecht in de keuken. 
Hij verdeeld zijn aandacht 
tussen een kookboek en de 
televisie, gaat op zoek naar 
een bepaalde specerij en ont-
dekt in een rommelkast een 
geheimzinnig in krantenpa-
pier gewikkeld object. 
Al deze handelingen passe-

ren schijnbaar in real time de revue, waarbij Piccoli op speelse wijze van het 
ene naar het andere ding weet te schakelen. Bij deze acteur geen modieuze 
verveling als motor voor de handeling maar een constante geamuseerde 
nieuwsgierigheid. De Homo Ludens in optima forma. 
Het stuk krantenpapier bevat een artikel over de dood van Dillinger en 
eenmaal uitgepakt komt er een scharminkelige en roestige revolver tevoor-
schijn. 
Tussen het kokkerellen door demonteert de man het vuurwapen in onder-
delen en legt ze in de olijfolie. Op zoek naar een nagelvijl belandt hij in de 
slaapkamer van zijn echtgenote en snuffelt met een speelgoed-slang langs 
haar naakte lichaam 
om vervolgens haar ademhaling met een taperecorder op te nemen. 
De revolver wordt door hem in elkaar gezet en rood geschilderd met witte 
stippen. Het vuurwapen veranderd hiermee in een object d’art, maar is uit-
eindelijk toch het werktuig voor een anarchistische daad. De transformaties 

van het wapen markeren de speelse ontwikkeling die de 
man doormaakt op weg naar de bevrijding uit zijn bour-

geois bestaan. 
Godard’s adagio: ‘Je zou niets 
meer nodig hebben dan een 
meisje en een pistool om een 
film te maken’, wordt door 
Ferreri geheel tegendraads 
uitgewerkt. Bij Ferreri geen 
Nouvelle Vague-flirt met de 
Film Noir maar een provoce-
rend en dubbelzinnig kam-
merspiel rond de benauwenis 
van het huwelijk.

Marco Ferrerir
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Terwijl de revolver te drogen hangt verdeelt de man zijn tijd tussen het draai-
en van 16mm home-movies van zijn echtgenote in gelukkiger dagen en een 
bezoekje aan  de sexy huishoudster  (Annie Girardot) die hij eerst water-
meloen voert en wiens naakte rug hij besprenkelt met honing om het er 
 daarna af te likken. Never a dull moment in dit huishouden. 
 
Als de revolver droog is gaat de man op zoek naar munitie in een andere 
 rommelkast. Met het doorgeladen wapen lost hij 3 schoten door een kussen 
op het hoofd vanzijn slapende vrouw. 
Van haar sieraden neemt hij alleen een collier mee. 
Hij verlaat het huis in de vroege morgen, rijdt naar de kust, springt in het wa-
ter en zwemt naar een jacht dat in de baai voor anker ligt. De bemanning kie-
pert op dat moment een dode overboord. Deze betreurde opvarende blijkt de 
kok te zijn. De man klautert aan boord en monstert aan als de nieuwe kok. 

De eigenaresse van het jacht heeft meteen een oogje op de man en ontfermt 
zich en passant over het collier. Het anker wordt gelicht. 
Op koers naar Tahiti… Eind goed, al goed. 
 
Michel Piccoli was als acteur de ideale belichaming van hevig getormen-
teerde, maar tevens totaal ontspannen en bovendien geloofwaardige perso-
nages.

La grande bouffe Dillinger è morto (met Annie Girardot)

—Michael Helmerhorst 

Van La grande bouffe is de tralier hier te 
zien op YouTube.

Dillinger is dood is hier op YouTube in 
z’n geheel te zien. In het Italiaans zonder 
ondertitels, maar door de eenvoud van het 
verhaal en de spaarzame dialoog vanaf de 
titelsequentie op 4:00 goed te volgen.

https://www.youtube.com/watch?v=cuqZlOHnJNw
https://www.youtube.com/watch?v=cuqZlOHnJNw
https://www.youtube.com/watch?v=yo7H5IJ-TY8
https://www.youtube.com/watch?v=yo7H5IJ-TY8
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prijzen waar onder een American Comedy Award- 
nominatie voor zijn rol in Waiting for Guffman en  
drie Emmy-nomi-
naties voor 
Everybody loves 
Raymond.

de filmer en acteur Ben Stiller is de zoon van Jerry 
en Anna.  Jerry speelde in een paar films van zijn 

zoon, zoals Zoolander, Hot 
Pursuit en The Heartbreak 
Kid. Anna Meara stierf in 
2015.

Hij was acteur, komiek in 
meer dan tweehonderd tv- en 
filmproducties. Hij viel  in de 
jaren zeventig voor het eerst 
op als tv-presentator naast 
Martin Mull in de  Fernwood 
talkshows, die een persifle-
rend karakter hadden. In een 
van de echte talkshows, The 
tonight show with  Jay Leno ,was hij zo’n tachtig keer 
te zien. In ons land werd hij bekend van regelmatige 
optredens in Everybody loves Raymond; Mad about 
you en Modern Family. Fred Willard zat ook veel in 
de cultkomedies van Christopher Guest: This is Spi-
nal Tap; Waiting for Guffman; A mighty Wind, Best 
in Show; For your consideration. Hij kreeg heel veel 

IN MEMORIAM

Fred Willard 
U Ohio, 18-9-1933 ? 15-5-2020, LA

Hij was een komiek, 
acteur en schrijver. In 
1953 ontmoette hij 
Anna Meara met wie hij 
in 1954 trouwde en die 
net als hij toneel speelde. 
Jerry  kwam op het idee 
om met Marea een  ko-
misch team te vormen 
en ze noemden zich  
Stiller and Marea (foto 
links). 

Hun komische acts gingen altijd over huwelijks-
problemen van een Joodse man en een Ierse vrouw. 
Rond  1961 waren ze  een sensatie in New Yorkse 
nachtclubs. Dit leidde tot veel radio- en tv-werk en 
films. Op een gegeven moment besloten ze ook  los 
van elkaar op te treden. In 1976 zat Jerry in The Ritz 
van Richard Lester. In deze op hol geslagen kome-
die  die plaats vindt in  een badhuis speelde hij een 
gangster. Het was de eerste keer dat men hem met 
zijn absurde humor in een film zag. Zijn karakters 
waren meestal luid en neurotisch. TV zou voor-
namelijk zijn werkterrein blijven. Hoogtepunten 
waren de rol van Frank Costanza in Seinfeld en van 
Arthur Spooner in The King of Queens.  De beroem-

Jerry Stiler 
U Gerald Isaac Stiller, NY 8-6-1927  ? 11-5-
2020, NY

Fred Willard in Modern Family

Jean-Loup Dabadie
U Parijs, 27-9-1938 ? 20-5-2020, Parijs

Hij was een man met veel 
talenten: Journalist, sce-
narioschrijver, roman-
schrijver , toneelschrijver, 
vertaler en  filmregisseur. 
Ook was hij tekstschrijver 
en componist van liedjes 
die onder anderen door 
Mireille Mattheu, Michel 

Polnareff, Michel Sardou , Julien Clerc en Serge 
Reggiani gezongen werden. Toen hij negentien was 
publiceerde hij zijn eerste roman. In 1962 begon hij 
voor de televisie te schrijven. In de jaren zeventig 
bereikte zijn filmcarrière een hoogtepunt met films 
als Les Choses de la Vie ; César et Rosalie; Vincent, 
François, Paul et les autres; Un éléphant ça trompe 

Ben Stiller en Jerry Stiller in 
Zoolander
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IN MEMORIAM

Irm Herrman behoorde tot 
de groep van vaste medew-
erkers van Rainer Werner 
Fassbinder. In zijn ‘stal’zaten 
onder anderen Gottfried John, 
Kurt Raab, Hanna Schygul-
la, Brigitte Mora, Margit 
Carstensen, Peer Raben en 
Ingrid Caven. Ze zat in twee 

Romy Schneider 
enClaude Brasseur  in 
Une Histoire Simple

énormément; Nous 
irons tous au Par-
adis en Une his-
toire simple. Hij 
schreef het meeste 
voor regisseurs als 
Claude Sautet; Claude Pinoteau en Yves Robert. 
Hij ont ving veel prijzen waaronder in 1969 de Lou-
is- Delluc prijs voor Les Choses de la vie; in1972 de 
Jean Le Duc prijs voor César et Rosalie ; in 1972 en 
1974 zowel de  Louis Delluc prijs en de Jean Le Duc 
prijs voor La Gifle en in 1983 een oeuvre prijs van 
de Academie Française voor zijn gehele werk. Jean 
Loup-Dabadie was drie keer getrouwd. Zijn eerste 
vrouw Geneviève Dormann was scenario schrijf-
ster; zijn  tweede vrouw Marie Tournie was kostuu-
montwerpster en productiemanager.

Irm Hermann 
U München, 4-10-1942 ? 26-5-2020, Berlijn

Hij was scenarioschrijver, stand-up komiek en ac-
teur. In zijn jeugd hield hij zich erg bezig met poli-
tieke satires gericht tegen rechtse politici. Toen hij 

Im Faustrecht der Freiheit met 
Irm Hermann en Rainer Maria 

Fassbinder

korte films waar-
mee Fassbinder 
debuteerde en ze 
was betrokken bij 
het Antitheater dat 
Fassbinder met  Peer Raben oprichtte in München 
als tegenhanger van het officiële Staatstheater. Ze 
zat als bijrolspeelster in 17 films van Fassbinder 
(o.a. in Katzelmacher; Warum lauft Herr R. Amok?; 
Die bitteren Tränen der Petra von Kant; Wild 
Wechsel en Lili Marleen). Slechts een keer had ze 
een hoofdrol in  Händler der Vier Jahreszeiten. 
Fassbinder castte haar meestal in rollen van koude 
afstandelijke vrouwen die slachtoffer van de liefde 
worden maar wel zelfspot hebben. In 1975 stopte ze 
haar samenwerking met Rainer Werner Fassbinder. 
Ze vertrok uit München en vestigde zich in Berlijn, 
waar ze toneel ging spelen bij de Freie Volksbühne 
Berlin. In die periode werkte ze nog met regisseurs 
Werner Herzog, Percy Adlon en Hans W. Geissen-
dorfer. In 1976 trouwde Irm Hermann met boekuit-
gever  Dietmar Roberg. Ze kregen twee zoons.

Guy Bedos
U `algiers, 15-6-1934 ? 28-5-2020, Parijs

met zijn familie uit Alge-
rije in Frankrijk terecht 
kwam kreeg hij een op-
leiding in de Rue Blanche 
School en leerde klassiek 
theater. Maar hij trad ook 
op in cabarets en daar 
werd hij door Francois 

Billetdoux en Jacques Prevert uitgenodigd om sket-
ches te schrijven en erin op te treden. 
Zijn filmdebuut was in 1954 in Futures Vedettes van 
Marc Allegret. Zijn filmwerk zou hij afwisselen met 
theater- en cabaretoptredens .Ook politiek bleef hij 
zeer actief. Toen hij opgeroepen werd voor militaire 
dienst om in Algerije te vechten, weigerde hij gezien 
zijn Algerijnse afkomst. Hij ging in hongerstaking 
en werd afgekeurd op grond van  instabiliteit. 
Hij zou grote bekendheid krijgen met de filmkome-
dies Un elephant ca trompe enormement  ( 1976) 
en Nous irons tous au Paradis ( 1977). Zijn tweede 
vrouw was actrice Sophie Daumier die hij bij het ca-
baret had ontmoet 
met wie hij een 
dochter Melanie 
had. Kinderen uit 
andere huwelijken 
van Guy Bedos zijn 
Nicolas en Victoria. 
Zij voeren het vak 
van hun vader uit.
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From beyond

Hij debuteerde in 
1955  in Luis Buñuels 
La mort en ce jardin, 
die zowel voor Buñu-
el als voor Piccoli een 
doorsnee avontu-
renfilm was. Michel 
Piccoli die een expert 
was in  het spelen 
van ongewone rollen, 
paste helemaal bij 

regisseurs als Buñuel en Marco Ferreri  met wie hij 
veel zou samenwerken. 
Zijn eerste opvallende rol was in Le doulos  (1961) 
van Jean Pierre Melville, maar zijn grote door-
braak was bij Jean Luc Goddard  in Le mépris als 
echtgenoot van Brigitte Bardot. Hij zou de meest 
uiteenlopende rollen spelen van prettig en ook 
soms  minder prettig gestoorde figuren. Tot de bijna 
tweehonderd films waarin  hij speelde behoren:  Le 
journal d’une femme de chambre van Luis Buñuel 
(1964); Belle de jour van Luis Buñuel (1968); Dil-
linger è morto van Marco Ferreri (1968); Les choses 
de la vie van Claude Sautet (1970); Themrock van 
Claude Faraldo (1973); La grande bouffe van Marco 
Ferreri (1973); Les demoiselles de Rochefort van Jac-

ques Demi (1976); 
Une étrange affaire 
van Pierre Granier 
Deferre (1981) en 
La belle noiseuse 
van Michel Deville 
(1991).  
Tot zijn aparte 
rollen behoorden 
een man die zich 
dood eet in La 
grande bouffe,  een 
man die in een  
grot gaat wonen in 

Themrock; een duivelse vrouwenmoordenaar in Trio 
infernal; Buffalo Bill in de Franse western Touche 
pas à la femme blanche; en een man die een pop 
prefereert boven zijn vrouw in Grandeur nature. 
Michel Piccoli excelleerde werkelijk  in sardonische, 
cynische  en moreel dubbelzinnige rollen. 
Een van zijn  laatste mooie rollen was die van kardi-
naal die tegen zijn zin tot Paus wordt gekozen en er 
vandoor gaat in Habemus Papam van Nana Moretti  
in 2011.

Michel Piccoli was drie keer getrouwd . Zijn eerste 
vrouw was  Eleone Hirt , een actrice met wie hij van 
1954-1960 was getrouwd. Ze hadden een dochter 
Cordelia die actrice is. Zijn tweede vrouw was de 
zangeres Juliette Greco met wie hij van 1966-1976 
was getrouwd en zijn derde vrouw werd Ludvine 

Michel Piccoli 
U Jacques Daniel Michel Piccoli, Parijs 27-12-
1925, 22-8-1925 ? 12-5-2020, Saint-Philbert-
sur-Risle, Frankrijk

Grandeur nature

Michel Piccoli, Brigitte Bardot en Jean Luc Goddard op de set van  Le Mépris

Clerk, een scenarioschrijfster met wie hij een zoon  
(Inord) en een dochter (Missia) adopteerde. Missia 
is ook actrice.

Michel Piccoli overleed aan een hartaanval

Zie ook ‘Picolli è morto’, pagina xx



FILM FUN #78 Juni 202036

INHOUD

Amerikaanse SF-films in de jaren ‘50

WORDT VERWACHT in FILM FUN #79

War of the Worlds 1953


