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Geachte lezers,
Thys Ockersen, de hoofdredacteur van Film 
Fun, is wegens persoonlijke omstandig-
heden tijdelijk niet in staat om zijn werk-
zaamheden voort te zetten. De komende 
tijd moet dit cine-magazine daarom helaas 
verschijnen zonder de bezielende leiding 
van de peetvader en initiator van het blad. 
    Deze jaargang van Film Fun wordt in 
ieder geval voortgezet t/m het december-
nummer. In de hoop dat Thys te zijner tijd 
zijn filmactiviteiten weer op kan pakken, 
houdt de redactie zijn geesteskind in de 
lucht, met de vertrouwde mix van nostal-
gia, cult en cinetrivia-items. 
   We verwelkomen in dit nummer de nieu-
we gastredacteur Mike Lebbing met een 
artikel over de Italiaanse genreregisseur 
Michele Lupo.

http://www.thysockersenfilms.com
mailto:info%40thysockersenfilms.com?subject=
http://www.thysockersenfilms.com/TOF/FilmFun.html
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DE KOMST van de ‘voorbespeelde videocas-
settes’ in de jaren tachtig bracht een kleine 
kentering teweeg, maar het was pas toen het 

medium dvd en later de Blu-ray populair werden, 
dat evident werd dat het toch zeker niet louter ci-
nematografisch puin was dat destijds was gestort. 
Sterker, er bleken tussen deze opnieuw uitgebrach-
te genrefilms ware pareltjes op te duiken, sommi-
ge zelfs vervaardigd met een artistieke flair, vaak 
oogstrelend gefotografeerd en voorzien van zeer 
sterke soundtracks van bekende componisten als 
Ennio Morricone, Bruno Nicolai, Pierro Piccioni, 
Armando Trovajoli en Stelvio Cipriani. Bovendien 
wordt vaak vergeten dat beroemde producenten 
-een naam als Carlo Ponti schiet ons meteen te 
binnen- die goede sier maakten met hun dure en 
artistiek verantwoorde producties, er geen proble-
men in zagen te werken aan B-films die nooit  Os-
cars of Gouden Leeuwen wonnen, maar wel heel 
veel geld en zo de budgetten voor hun beroemde 
broertjes opleverden.

Michele Lupo:

HET VERHAAL VAN EEN
VERGETEN MEESTERKRAKER

ER BESTAAN EEN PAAR ERNSTIGE MISVATTIN-
GEN OVER DE ITALIAANSE GENREFILMS UIT DE 
JAREN ZESTIG EN ZEVENTIG, THRILLERS, ACTIE-
FILMS, WESTERNS, SEXY KOMEDIES EN HORROR-
FILMS DIE TIJDENS DEZE BLOEIPERIODE OVERAL 
TER WERELD WERDEN VERTOOND —EN DUS OOK 
IN ONZE EIGEN NEDERLANDSE (BUURT)BIOSCO-
PEN—EN VAAK MET OPVALLEND VEEL SUCCES. 
DIE MISVATTINGEN ZIJN ONTSTAAN UIT DE PE-
DANTE HOUDING VAN DE GEVESTIGDE FILM-
CRITICI, DIE HUN NEERBUIGENDHEID DECEN-
NIA LANG IN STAND GEHOUDEN ZAGEN IN DE 
BEKENDE NASLAGWERKEN: DE FILMS ZOUDEN 
PLATVLOERS, SAAI EN SLECHT GEMAAKT ZIJN, 
EN ALLEEN AAN DE SMAAK VAN DE SIMPELSTE 
GEESTEN APPELLEREN. MET HET VERSTRIJKEN 
DER JAREN DAALDEN DE STOFWOLKEN DER 
VERGETELHEID LANGZAAM MAAR ONVERBID-
DELIJK NEER OP DIE VERMALEDIJDE ITALIAANSE 
PRODUCTIES EN HET ZICHT EROP WERD GRO-
TENDEELS ONTTROKKEN. 

door 
Mike Lebbing
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‘Beter laat dan nooit’, vertelde regisseur Sergio 
Martino (die zo’n vijftig films maakte, in bijna alle 
denkbare genres) me enkele jaren terug tijdens een 
interview in Brussel, waarbij hij eraan toevoegde 
dat hij en vele van zijn Italiaanse vakbroeders (met 
als bekendste exponent Enzo G. Castellari, die ik 
ook in Brussel ontmoette) nog steeds apetrots zijn 
op hun werk en aangenaam verrast zijn dat beken-
de regisseurs als Martin Scorsese, Joe Dante, John 
Carpenter, Quentin Tarantino en Tim Burton te-
genwoordig hoog opgeven over de publieksfilms 
die destijds massaal in Italië werden vervaardigd 
     Martino had gelijk. Hij bevindt zich echter in 
een select gezelschap, want er zijn inmiddels veel 
van zijn gewaardeerde collega’s overleden, zoals 
griezelpioniers Lucio Fulci en Mario Bava, alles-
kunner Duccio Tessari en en ook de schandalig 
onderschatte Michele Lupo, geboren op 4 decem-
ber 1932 in Corleone, Palermo en op 27 juli 1989 
overleden in Lazio, Rome. 

Lupo werd filmregis-
seur op een in Italië ver-
trouwde wijze. Zoals vele 
van zijn aan cinema ver-
slingerde generatiegeno-
ten leerde hij het vak niet 
op een filmacademie, 
maar begon als hulpje op 

filmsets en schopte het uit-
eindelijk tot assistent-re-
gisseur, zoals bij de draai-
periode van Sergio Leone’s 
Il colosso di Rodi/The co-
lossus of Rhodes (1961). 
Aan het begin van de jaren 
zestig was de historische 
spektakelfilm nog steeds 
erg populair in Italië, en zo 
mocht Lupo als regisseur 
zijn sporen verdienen met 
enkele bescheiden gebud-
getteerde ‘sandalenfilms’, 
zoals Maciste il gladiatore 
piú forte del mondo (162) 
en La vendetta di Sparta-
cus (1964). Het waren geen 
wereldschokkende werk-
jes, maar ze verraden al wel 
dat Lupo in zijn beginjaren 
alle verschillende facetten van de cinematografie 
onder de knie had gekregen en zich tot een pure 
professional aan het ontwikkelen was. 

 
Met de spaghettiwestern Arizona Colt (1966) 
boekte hij zijn eerste bescheiden succes, al lag dat 
zeker ook aan hoofdrolspeler Giuliano Gemma, 
die dankzij de enorme hit Una pistola per Ringo/A 
pistol for Ringo een jaar eerder in één keer een su-

perster was geworden. Het klikte tussen de regis-
seur en de voormalige circusartiest Gemma, die 
aardig kon acteren, maar vooral opviel door zijn 
matinee idol-achtige voorkomen, en ze zouden va-
ker samenwerken. Een jaar later deed Lupo zich 
voor het eerst gelden als een stijlvolle cineast met 
een film in een genre dat hem als een handschoen 
paste: de heist movie. Colpo maestro al servizio di 
suá Maesta Brittanica/Master Stroke (trailer) ken-
de een heerlijke cast (Adolfo Celi, Richard Harri-

Diamantroof

Michele Lupo

Margaret Lee en Richard Harrison (rechts) in ‘Meesterzet in dienst van Hare Majes-
teit Britannia’.
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son, Margaret Lee, Gérard Tichy) en bracht met 
humor en vaart een spannend verhaal over een 
stel booswichten dat zich in Madrid voorbereidt 
op een spectaculaire diamantroof in Londen. Nog 
hetzelfde jaar verscheen Lupo’s alweer negende 
film, wederom een actierijke heist movie, gesi-
tueerd in Londen: Troppo per vivere…poco per 

morire/Your turn to die kende een 
iets duisterder toon en wederom 
een puike rolbezetting met Daniela 
Bianchi (From Russia with love), 
Buñuel-regular Claudio Brook, cul-
tacteur Jess Hahn en Sydney Chap-
lin (juist, de zoon van).  

Lupo zette er een tandje bij voor 
zijn tot dan toe beste bankrover-
film. In 1969 kwam Sette volte sette/
Seven times seven uit, die bij ons in 
de bioscopen tot De 7 Krakers werd 
hertiteld. Het is een heerlijk sap-
pig geheel, met vet aangezette rol-
len van een norse Lionel Stander, 
een olijke Terry-Thomas, Gastone 
Moschin (met pruik), Adolfo Celi 

(met snor) en Gordon Mitchell, 
die met zijn granieten gelaat een 
eersteklas griezel neerzet. Het 
draait ditmaal om een kleurrijk 

ensemble criminelen, dat tijdens 
een belangrijke voetbalwedstrijd 
een kraak in Londen pleegt. De 
twist zit hem er ditmaal in dat ze 
alle zeven tijdelijk uit een zwaar-
bewaakte gevangenis ontsnappen 
om hun snode plannen uit te voe-

ren. De swingende soundtrack van componist Armando Trovajoli 
geeft het geheel een sfeertje dat cinefiele nostalgici uitmuntend 
vermaak voor op een druilerige zondagmiddag biedt. Sette volte 
sette kan zich gemakkelijk meten met veel duurdere en bekendere 
Amerikaanse producties uit dezelfde tijd, terwijl de film toch met 
bescheiden middelen is vervaardigd: een kenmerk van de bete-
re Italiaanse publieksfilms waarin fotografie en montage van een 
verrassend hoog niveau zijn.

Intussen was de giallo, de typisch Italiaanse variant op de thriller, 
een ware rage geworden in Lupo’s vaderland, en begon ook buiten 
de landsgrenzen zeer succesvol te worden. Lupo’s bijdrage aan dit 
curieuze genre, waarin vaak veel sadistisch geweld voorkwam, is 
Concerto per pistola solista/The weekend murders (1970), waar-
in de regisseur een Agatha Christie-achtig moordmysterie brengt 
met veel komische dialogen, onverwachte plotwendingen, een 
enorm hoog tempo en een grandioze visuele stijl. Lupo had in-
middels een goed oog gekregen voor  markante acteurs die hun 

Paolo Gozlino en Stefania Careddu in Troppo per vivere…
poco per morire

Lionel Stander in Sette volte sette/Seven times seven

Pistool
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spel met een niet al te vette knipoog brachten, en 
speelt die troef in The Weekend Murders beheerst 
doch kordaat uit. Blikvanger is wederom Gastone 
Moschin, een onderschatte acteur die in Frankrijk 
en Italië puike rollen aaneenreeg, maar buiten zijn 
vaderland eigenlijk alleen bekend is vanwege zijn 
opmerkelijke bijdrage aan The Godfather: Part II 
(1974) als de pico bello geklede gangster Fanucci, 
die door Robert De Niro eerst vakkundig wordt 
afgelegd en daarna omgelegd. In Concerto per pis-
tola solista speelt Moschin met aanstekelijk en-
thousiasme de koddige sergeant Aloisius Thorpe 
die zijn domme superieur Grey (Lance Percival) 
van zoveel doortimmerde analyses voorziet, dat 
laatstgenoemde uiteindelijk niet anders kán dan 
het zeer complexe mysterie (scenario van Sergio 
Donati, Once upon a time in het west) oplossen. 
Het vrouwelijke schoon wordt vertegenwoordigd 
door Orchidea De Santis, die net zo fraai oogt als 
haar naam klinkt, en het prachtige ‘Scope-camera-
werk is van de hand van specialist Guglielmo Man-
cori, die voortdurend uitgekiende kaders weet te 
vinden waarin zowel verschillende personages als 
essentiële plotinformatie in een en hetzelfde shot 
haarscherp in beeld komen. Een klein en obscuur 
juweeltje, waarvan we de cd-uitgave van Francesco 
De Masi’s soundtrack nog even onder de aandacht 
willen brengen: met zowel klassieke interpretaties 
van, als lounge-variaties op Tchaikovsky’s Piano-
concert Nr. 1 wordt speels naar de titel (‘Concert 
voor solopistool’) verwezen.

Wijselijk bleef Lupo deze jaren rustig doorwerken 
en leverde nimmer meer dan twee films per jaar 
af, waar veel van zijn Italiaanse collega’s er geen 
been in zagen drie, vier of zelfs vijf producties per 
jaar in te blikken. Lupo’s professionalisme betaal-
de zich uit in de kwaliteit van zijn keuzes. Met 
Stanza 17-17 palazzo delle tasse ufficio imposte/
Tax strip (1970) en Amcio, stammi lontano alme-
no un palmo…/Ben and Charlie (1971) leverde hij 

twee komedies af. De eerste volgens zijn beproef-
de heist-methode, met een smeuïge cast waaron-
der weer Gastone Moschin, Lionel Stander, Phi-
lippe Leroy en Franco Fabrizi. De betere van de 
twee is een vlotte en prachtig geschoten spaghet-
tiwestern, met Giuliano Gemma, Luigi Montefiori 
en de beeldschone Marisa Mell, die zich een paar 
jaar eerder onsterfelijk had gemaakt als de wulpse 
Eva Kant in Mario Bava’s pop-art stripverfilming 
Diabolik.

De twee niemendalletjes bleken de opmaat naar 
wat achteraf Lupo’s allerbeste film zou blijken. 
Voor Un uomo da rispettare/The master touch 
(1972), ook bekend als A man to respect, wist de 
gehaaide producent Manolo Bolognini, die zich 
specialiseerde in het betere genrewerk maar ook 
artistieke films als Pier Paolo Pasolini’s Teorema 
uitbracht, uit Italië en Monaco een groot bud-
get bijeen te brengen om Lupo ongenadig gas te 
kunnen laten geven. De op sfeervolle Hamburgse 
havenlocaties geschoten heist movie bezit in Kirk 
Douglas een heuse Hollywoodster als hoofdrol-
speler; de regisseur introduceert hem in de prach-
tige openingsscène inderdaad als een man waar-
mee niet te sollen valt, middels een subtiel panshot 
zien we hem in semi-close up verschijnen, waarbij 
de ernst van de zaak wordt onderstreept door een 
onheilspellend pianoakkoord van Ennio Morrico-

Gastone Moschin  in The Weekend Murders

Hollywoodster
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ne. Inspecteur Hoffmann (René Koldehoff) begeleidt de uit de bajes afgezwaaide Steve 
Wallace (Douglas) in een politiewagen naar zijn vrouw Anna (Florinda Bolkan), die al 
die jaren op hem heeft gewacht. Maar Steve is tot haar afgrijzen al van plan een miljoe-
nenkraak te zetten in Hamburg, geholpen door  de sympathieke Italiaanse kruimeldief 
Marco (Giuliano Gemma). 

Hoewel het destijds high-tech aandoende bankgebouw waar Douglas de kraak pleegt 
anno 2020 verouderd aandoet en Lupo iets teveel tijd neemt om dit geheel in beeld te 
brengen, heeft Un uomo da rispettare een groot aantal scènes die nog steeds bijzonder 
tot de verbeelding spreken. Er is een minutenlang durende autoachtervolging te zien, 
uitgevoerd door Gemma en stuntman Romano Puppo, die in hun bolides een krankzin-
nige en zeer enerverend in beeld gebrachte rit maken door het Hamburgse havengebied, 
geheel in de stijl van destijds populaire actiefilms als Bullitt en The French connection. 
Maar Lupo stijgt tot grote hoogten in het laatste kwartier wanneer hij een geweldige en 
bijzonder duistere plotwending brengt. Die twist zullen we hier niet verklappen, maar de 
manier waarop Douglas de gedoemde antiheld neerzet doet niet onder voor zijn gewel-
dige hoofdrol in David Millers antiwestern Lonely are the brave (1962, script van Dalton 
Trumbo), een film die Douglas als de favoriete van zijn eigen loopbaan beschouwde. 

Daarnaast had Lupo met de ijzersterke soundtrack van Ennio Morricone (een dreigende 
score met diep melancholieke passages) en de fotografie van de grote Tonino Delli Colli 
twee flinke bonussen op zak. Delli Colli, vooral bekend van zijn werk voor Sergio Leone, 
Pier Paolo Pasolini en Federico Fellini, schoot zijn fraaie beeldcomposities in het Itali-
aanse Techniscope, een 2:35:1 formaat dat met het 2-Perf systeem werkte. Dit systeem 
gebruikte de helft van het negatief en was dus veel goedkoper , maar leverde magnifieke 
en haarscherpe opnamen op (ter vergelijking: Delli Colli schoot ook The good, the bad & 
the ugly met dit procedé).

 
Na deze absolute uitschieter van Lupo’s loopbaan ging het zeker niet bergafwaarts met 
deze veelzijdige cineast. Hij maakte met onder anderen Africa Express (1975, met Gem-

Weemoed
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ma en Ursula Andress) en Bud Spencer-vehikels 
als Bulldozer (1978), Occhio alla penna (1981) en 
Bomber (1982) een reeks ietwat flauwe maar wel 
uiterst succesvolle actiekomedies die het ook heel 
goed deden op de Amerikaanse, Afrikaanse en 
Aziatische markten. Daar tussenin schoot hij nog 
eenmaal met scherp met California (1977). Het is 
een weemoedige spaghettiwestern met Giuliano 
Gemma over het einde van de Amerikaanse Bur-
geroorlog, die in Italië terecht tot een van de beste 
films wordt gerekend van een genre dat toen al lang 
over het hoogtepunt heen was. Lupo houdt de me-
lancholieke ondertoon van California, een relaas 
over twee soldaten van het Zuidelijke leger die na 
de nederlaag tevergeefs proberen hun oude leven 
weer op te pakken, gedurende een dikke negentig 
minuten consequent vast en maakt de analogie met 
de uitstervende spaghettiwestern daardoor des te 
treffender. 

California bleek de laatste tour de force van Lupo, 
die twaalf jaar later op slechts 56-jarige leeftijd 
overleed. Hij liet een oeuvre na dat onterecht on-
derbelicht blijft binnen de hedendaagse hausse aan 
Blu-rays. Maar wanneer er dan toch binnenkort 
van forse extra’s voorziene schijven verschijnen van 
Concerto per pistola solista, Un uomo da rispettare 
en California zullen we niet klagen en aan Sergio 
Martino denken: Beter laat dan nooit.

—Mike Lebbing

Dana Ghia en William Berger in California

Ursula Andress (als non) in Africa Express
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Over Willem Elsschots roman Lijmen/Het been – eigenlijk twee 
novellen – werd gezegd dat deze onverfilmbaar was. Persoonlijk 
geloofde ik hier niet in. Ik schreef een lange bewerking van onge-
veer honderdtachtig pagina’s, en liet die lezen aan regisseur Wim 
Verstappen. Hij zag er materiaal in voor een film, maar haakte af 
tijdens de moeizame weg langs filmfondsen en omroepen. Hier-
na vroeg ik Robbe De Hert om de regie over te nemen, hetgeen 
uiteindelijk resulteerde in de film zoals hij bestaat. In mijn boek 
Circus Bloteman heb ik al de nodige details genoemd over mijn 
samenwerking met Verstappen, en uiteengezet waarom wij het in-
houdelijk oneens waren. Daarnaast gaf ik aan dat het ondoenlijk 

Over weinig literatuurverfilmingen is, in Nederland en in België, zoveel te doen 
geweest als over Lijmen/Het been, naar het boek van Willem Elsschot. De laatste 
rolprent van de Vlaamse regisseur Robbe De Hert – onlangs overleden – wordt 
algemeen gerekend tot de betere films in het genre. Tezamen met De Herts debuut 
De witte van Sichem beschouwen velen Lijmen/Het been als een meesterwerk. Er 
is veel geschreven over de moeilijkheden die de realisering met zich meebracht. 
Maar liefst zes jaar en twaalf scenarioversies had de scenarist en producent Ruud 
den Drijver nodig om de transformatie van roman naar het witte doek tot een goed 
einde te brengen. In deze Film Fun vertelt de initiator van de film voor het eerst in 
detail over het ontstaansproces. Zowel de bewerking van Elsschots roman, als Den 
Drijvers samenwerking met de markante regisseur komen hierin aan bod.

LIJM EN EN DE FILM

Elsschot van 
roman naar 

het witte doek

door 
Ruud den Drijver

Deel 1: Het onverfilmbare verfilmd
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zou zijn om de talrijke Vlaamse canards die over 
de film gepubliceerd zijn, te ontzenuwen. Ook nu 
zal ik er geen poging toe ondernemen. Een correc-
te feitenweergave staat te lezen in de recensie van 
Pauline Kleijer in De Filmkrant en in de bespreking 
door Peter van Bueren in de Volkskrant. Ironisch 
genoeg waren beiden nogal gereserveerd over de 
film, terwijl Belgische kranten waarbij ik op recti-
ficatie heb moeten aandringen, zoals De Morgen, 
de film ‘een meesterwerk’ noemden. Laatstge-
noemde krant beweerde dat ik de regisseur had 
belet om een statement te maken over Elsschots 
‘ironische’ gedicht over de nationalist Borms. En 
ik zou hebben ingegrepen in de montage. ‘Een 
boekverfilming met twaalf scenario’s en vijf scena-
risten, kon dat wel goed gaan?’ vroe-
gen sommigen zich af. Een journalist 
merkte op: ’Het is een wonder dat 
je de enorme productieproblemen 
niet aan de film kunt afzien.’ Terwijl 
Kleijer concludeerde: ‘Van een roeri-
ge productiegeschiedenis wordt een 
film doorgaans niet beter.’ Ze voegde 
eraan toe: ’Waar het conflict precies 
om draaide zal wel nooit boven tafel 
komen.’

Je zou zeggen dat het bewerken 
van een als moeilijk beschouwd li-
terair boek saaie kost is, en alleen 
te volgen voor dramaturgen en an-

dere specialisten. Dit valt wel mee. Net zoals de 
vermeende productieproblemen overigens. In dit 
stuk zal ik een tip van de sluier oplichten. Voor de 
Elsschot-fanaten zal ik vertellen hoe de film ver-
schilt van de roman, en onthullen waarom dit zo 
is. Op zo’n manier dat het relaas ook te volgen is 
voor diegenen die het boek niet kennen. Ik zal en 
passant vertellen over het ontstaansproces van de 
film, de opnamen, de montage, en mijn samen-
werking met regisseur De Hert. 

 
Of de film Lijmen/Het been een meesterwerk is, 
weet ik niet, maar de roman van Willem Elsschot 
is dit zeker. In Nederland is het boek zo mogelijk 

populairder dan in België. Met name in Rotter-
dam, waar de Vlaamse schrijver – die in werkelijk-
heid Alfons de Ridder heette – enkele jaren woon-
de in het begin van de vorige eeuw, was het een 
bekend boek. In Rotterdam schreef en publiceerde 
Elsschot in 1910 zijn eerste roman, Villa des Roses. 
De bekendste gedichten van hem zijn eveneens in 
Rotterdam ontstaan, waaronder het nog regelma-
tig aangehaalde gedicht Het huwelijk, dat de bron 
is van de gevleugelde uitspraak ‘Tussen droom en 
daad staan wetten in de weg’. Nadat Elsschot terug 
verhuisde naar Antwerpen, begon hij aan Lijmen, 
een verhaal over het oplichtersduo Boorman en 
Laarmans, waarin zij een niet bestaand tijdschrift 
aan de man brengen: Het Algemeen Wereldtijd-

schrift voor Financiën, Handel, Nij-
verheid, Kunsten en Wetenschappen. 
Boorman is, zo wordt gezegd, een 
samentrekking van Bohrmann, een 
Duitser waar Elsschot mee werkte, 
en Jules Valenpint, de latere zaken-
partner van de schrijver. Het idee 
voor het lijmen deed Elsschot op in 
Delfshaven bij de dichter Jacob Co-
hen, die een sigarenwinkel annex 
waterstokerij had op loopafstand van 
Elsschots woning. Vanwege de vlei-
ende lofzang op hun eigen persoon, 
kon geen enkele klant de verleiding 
van Cohens gedichten weerstaan. 
Elsschot ontdekte dat de man maar 

Willeke van Ammelrooy als Madame Lauwereyssen, met Mike Verdrengh Boorman) en 
Koen de Bouw (Laarmans)

Tussen droom en daad
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over vijf versies beschikte, die hij door een knecht 
liet overschrijven. Op de lege plekken werden later 
met dezelfde inkt de naam en het beroep van de 
klant ingevuld. Deze teksten vormden de inspira-
tie voor Alfons de Ridders La Revue Continentale 
Illustrée, de uitvoering van het ‘wereldtijdschrift’ 
die hij in werkelijkheid schreef en verkocht.

Ik kwam met het boek in aanraking doordat er bij 
de uitleenbibliotheek een exemplaar stond in de 
afdeling ‘misdaad’, met het symbool van een pis-
tool op de rug. De titel wekte beelden op van een 
lijk dat in stukken werd gezaagd en weer aan elkaar 
gelijmd. De bibliothecaris waarschuwde dat het 
een heel vreemde misdaadroman was, waarin de 
daders niet werden gepakt. Dit sprak nog meer tot 
de verbeelding, en vervolgens bleken de woorden 
en zinsconstructies van Elsschot pure tovenarij te 
zijn. In het begin worden de burelen van het We-
reldtijdschrift bezocht door twee achterdochtige 
politiemensen, Lauwers en Hendrickx. Alsof het 
moreel volslagen acceptabel is, zet Boorman ze 
een glas goedkope wijn voor. Ze protesteren, maar 
geïntimideerd door Boormans zalvende praatjes, 
nemen ze de traktatie toch aan. Daarmee wordt 
de toon gezet voor de rest van het verhaal, dat 
in meerdere opzichten vraagtekens plaatst bij de 
rechtschapenheid van mensen. Lijmen/Het been 
zou, wat mij betreft, door geen andere leeserva-
ring worden overtroffen. Ik plaats het boek boven 
de Max Havelaar van Multatuli – met als enige 
verschil misschien dat laatstgenoemde schrijver 

zijn tijd nog net iets verder vooruit was dan Wil-
lem Elsschot. Beide romans behoren tot wat in de 
Verenigde Staten het ‘muckraking’-genre werd ge-
noemd: een afrekening met sociaal-economische 
misstanden. In de periode dat Lijmen verscheen, 
zorgde Upton Sinclairs The Jungle in Amerika voor 
de afschaffing van de ‘Pure Food and Drug Act’, on-
geveer zoals Max Havelaar politieke zuiveringen 

teweeg bracht in Nederlands-Indië. Het afwijken-
de aan Lijmen/Het been als muckraking-roman, 
is dat hiermee het geweten van de auteur zelf ge-
zuiverd moest worden, terwijl de misstanden van 
zijn hand ongewijzigd bleven. In werkelijkheid 
had Elsschot een groot aantal wereldtijdschriften 
verkocht aan de Sœurs de Sainte-Marie, en hier 
wroeging over gekregen.

 
Voor de duidelijkheid een korte opsomming van 
de twee novellen. In Lijmen ontfermt Boorman 
zich over de jonge Laarmans, en instrueert hem 
bij het verkopen van honderdduizend exemplaren 
aan Madame Lauwereyssen, de uitbaatster van 
een liftenfabriekje. Enkele jaren later komen zij 
haar tegen op de markt, en blijkt ze haar been te 
zijn verloren. Boorman beseft dat ze geholpen had 
kunnen worden, wanneer hij haar niet aan de rand 
van een bankroet had gebracht. Hij wil haar het 
geld teruggeven, hetgeen ze hardnekkig weigert. 
Wanneer de tijdschriften bij haar faillissement 
op een veiling te koop worden aangeboden, biedt 
Boorman een astronomisch bedrag – dat hij haar 
schuldig is –, waarna hij wordt opgepakt, en opge-
sloten in een inrichting. Laarmans weet hem met 
de hulp van zijn neef, pastoor Jan, uit de inrichting 
te krijgen, waarna hij zich met Madame Lauwe-
reyssen kan verzoenen.

De roman is vooral een literair meesterwerk door 
de manier waarop Elsschot jongleert met het ver-

Niet te verfilmen

In 1943 verschenen de twee delen voor het eerst 
samen in één uitgave, met lino’s van Henri van 
Straten. (A.Manteau NV - P.N. van Kampen & 
Zoon)
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telperspectief. Het verhaal wordt ver-
teld in de ik-vorm, maar meteen nadat 
de ik-figuur zichzelf introduceert, zegt 
hij Laarmans te zijn tegengekomen, die 
hem een vreemde geschiedenis vertelde. 
Vervolgens citeert Laarmans langdurig 
uit monologen van Boorman, en ver-
raadt de toon dat beiden een ongrijpba-
re afspiegeling zijn van Elsschot zelf, die 
de lezer een rad voor ogen draait. Dit is 
in de eerste plaats wat het verhaal moei-
lijk verfilmbaar maakt. Een van de din-
gen die bij een film moeilijk zijn om uit 
te beelden, is introspectie. In dit geval 
zouden er drie wisselende voice-overs 
nodig zijn om het effect te benaderen 
dat Elsschot bereikt.

Simon Vestdijk, wiens bespreking van Lijmen ach-
ter in het boek staat, schreef ooit over ‘het lyrische 
beginsel’ van de roman, en stelde daarin dat de ro-
man en de film in een antithetische verhouding tot 
elkaar staan, zoals poëzie tot een heldendicht. ‘In 
de roman zoekt de ziel zich in vrijheid uit te druk-
ken. Datgene wat men gevoeld heeft, wil men nog-
maals voelen, en anderen laten voelen.’ Dit gaat in 
hoge mate op voor Elsschot, die de lezer als een-
ling laat delen in zijn cynische gevoelens over het 
zakendoen. Als drama nagespeeld voor een meer-
koppig publiek is er een antithetische vertaalslag 
vereist, waarbij de kijkers als groep kunnen mee-

beleven hoe de personages hun problemen te lijf 
gaan.
 
De tweede reden waarom de roman in theorie 
door dramaturgen als onverfilmbaar gezien werd, 
is het feit dat Het been pas jaren later aan Lijmen 
is toegevoegd. Het zijn twee op zichzelf staande 
novellen die weliswaar op elkaar aansluiten, maar 
waar in Lijmen uiteraard nog geen rekening werd 
gehouden met de situaties die zich in Het been 
voordoen. De drijfveren van de personages zijn in 
Lijmen daarom anders dan in Het been, waardoor 
de dramatische opbouw niet consistent overkomt. 

Er waren zelfs dramaturgen die vonden 
dat Willem Elsschot toen hij Het been 
toevoegde, Lijmen had moeten her-
schrijven om de twee vloeiend op el-
kaar te laten aansluiten. Het impliceer-
de dat de schrijver geen goede verteller 
zou zijn, al was zijn literaire reputatie 
te groot om dit hardop te zeggen. Een 
voorbehoud dat uiteraard wegvalt zo-
dra een scenarioschrijver het boek gaat 
bewerken. Die krijgt dan de volle laag.

Voordat de film er kwam, waren er al 
een toneelstuk en twee tv-drama’s op 
gebaseerd geweest. Het stuk was een be-
werking van alleen Lijmen, en de eerste 
tv-versie was in hoofdzaak op het stuk 
gebaseerd. De tweede tv-versie was 

een serie waarin met een voice-over grote delen 
van de tekst uit het boek werden voorgelezen. De 
meeste teksten met introspectie bleven daardoor 
overeind. In een bioscoopfilm, voor een zaal met 
publiek, is dit een minder aantrekkelijke methode.

 
Ik was mij van deze obstakels bewust, toen ik aan 
de eerste bewerking van het boek begon. Intuïtief 
had ik het gevoel dat de roman goed te bewerken 
was door de gebeurtenissen chronologisch te ver-
tellen, vanuit alleen het gezichtspunt van Laar-
mans, en hem sporadisch een voice-over te geven. 

Vliegende start

De eerste tv-film naar Lijmen uit 1962, met Hans Culeman geflankeerd door Bern-
hard Droog (Laarmans) en Lo van Hensbergen (Boorman)            Foto: Avro Televisie
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Die aanpak hief het structuurprobleem 
met de twee verschillende delen niet op, 
maar ik zag er geen wezenlijk probleem 
in, wanneer het tweede deel gevoelsma-
tig op het juiste moment in de ontwik-
keling van Laarmans zou beginnen. Het 
zou dan een vreemd verhaal worden met 
een plotselinge wending, maar nergens 
staat geschreven, dat in een film niet zou 
mogen wat Elsschots verhaal op papier 
zo interessant maakt. Het was niet de 
enige wijziging die ik toepaste. In de ro-
man staan vele zeer lange monologen, en 
veel scènes worden door de personages 
naverteld. Ik veranderde de gesproken 
teksten in acties. Daarnaast heb ik de 
teksten zwaar getrimd en lange monolo-
gen bracht ik van een pagina terug tot een enke-
le alinea. Na deze behandeling vielen er gaten in 
het verhaal, die ik opvulde met verwijzingen naar 
andere novellen van Elsschot. Wanneer Laarmans 
het geld bij Madam Lauwereyssen gaat incasseren, 
brengt hij telkens een bezoek aan de overkant bij 
het café van Dikke Jeanne, een vrouw van lichte 
zeden, om zijn ergernis weg te drinken. In ande-
re verhalen waarin Laarmans voorkomt, moet hij 
zijn problemen verbergen voor zijn vrouw Fine. 
Om hetzelfde effect te bereiken, voegde ik situa-
ties toe uit Kaas, Het dwaallicht en Een ontgooche-
ling, waarin eveneens sprake is van dubieus café-
bezoek. Inhoudelijk was vrijwel alles in mijn eerste 

scenario uit het werk van Elsschot afkomstig. Een 
paar kleine voorvallen moest ik erbij verzinnen 
om de vertelling sluitend te krijgen.

Ik liet het script voor een advies lezen aan film-
maker Wim Verstappen, die gold als een voor-
aanstaand expert op het gebied van literatuur-
bewerking, onder andere vanwege zijn geslaagde 
verfilming van Simon Vestdijks Pastorale 1943. 
Verstappen was sceptisch omdat hij meende dat 
de roman lastig te bewerken was – zie voorgaan-
de redenen. Hij was plezierig verrast door wat hij 
las, en meende dat het nog maar een kleine stap 
verwijderd was van een goede adaptatie. ‘Er zit 

een film in, dat is duidelijk,’ zei hij reso-
luut. Het was precies de reactie waarop 
ik gehoopt had, want een regisseur voor 
de film had ik nog niet in gedachten, en 
Verstappen leek mij geen ongeschik-
te kandidaat. In verschillende van zijn 
films, waaronder Joszef Katús en VD, 
kwamen geestige oplichterspraktijken 
voor, die verwantschap vertoonden met 
het lijmen. Ik diende het script in bij het 
Nederlands Filmfonds, met het verzoek 
om een scenariobijdrage, waarmee Ver-
stappen de inhoud kon aanpassen aan 
zijn regiewensen.

De commissie van het fonds reageerde 
meteen enthousiast. Zij waren plezierig 

verrast om de roman te lezen als een filmverhaal, 
en zagen er grote potentie in. Zeker omdat expert 
Verstappen er nog aan ging sleutelen, ontbrak op 
de tekortkomingen een al te kritische analyse. Ge-
volg was dat er positief op de aanvraag werd be-
slist. Het was een mooie opsteker en een vliegende 
start voor het project. Door deze bijval werd de 
scepsis die boven het project hing voor een groot 
deel weggenomen. Het kon helpen bij het vinden 
van een omroep die wilde participeren, iets wat 
nodig was om de financiering op poten te zet-
ten. Als het scenario al de steun van het filmfonds 
had, gold dit als een enorme aanbeveling, zeker 
in combinatie met een ervaren regisseur als Wim 

Wim Verstappen en Ruud den Drijver tijdens het werken aan het scenario voor 
Lijmen/Het been in 1994                                      Foto: Cineventura, Amsterdam/Signature Films, Brussel



FILM FUN #82 OKTOBER 202014

INHOUD

Verstappen. Het enige nadeel vond ik de wens van 
Verstappen om het scenario om te sleutelen naar 
een raamvertelling. Zijn argument hiervoor, dat 
ik niet kon weerleggen, was dat het verhaal door 
Elsschot zelf ook als een raamvertelling verteld 
werd. In mijn ogen was het oninteressant, wan-
neer de beginsituatie zelf weinig om het lijf had. 
Alleen een gesprek in de kroeg waarin het verhaal 
wordt opgerakeld, vond ik te saai. Een tweede re-
den waarom ik die aanpak minder geslaagd vond, 
was dat een lineaire vertelling ongrijpbaarder is. 
Wim Verstappen wist mij ervan te overtuigen dat 
de structuur veel krachtiger zou worden, juist door 
de raamvertelling. Je kon heen en weer 
springen in de tijd en daardoor de timing 
veel efficiënter maken. Daarbij kwam dat 
hij een vernuftige oplossing had gevon-
den voor het vertelperspectief. Hij wilde 
Laarmans het verhaal laten opbiechten 
aan zijn neef pastoor Jan. Hiermee sloeg 
je twee vliegen in één klap: er ontstond 
een reden voor de raamvertelling, en aan 
het einde hoefde je de pastoor niet te 
introduceren, omdat die er al van meet 
af aan was. Zijn oplossing vond ik slim 
bedacht, al had ik als niet-katholiek wei-
nig op met het biechten en vond ik nu 
juist de amorele en cynische onderdelen 
van de roman het grappigst. Verstappen 
kreeg zijn zin, omdat ik erop vertrouwde 
dat hij aan de biecht een grappige draai 

zou weten te geven. Volgens hem had Laarmans 
in mijn versie de verkeerde nadruk. ‘Hij is niet de 
hoofdpersoon, maar een point-of-view-character’, 
aldus Verstappen. ‘Je ziet alles via hem, maar zelf 
speelt hij geen dramatische rol.’ Ik dacht er anders 
over, maar was verder zeer tevreden, en keek hoop-
vol uit naar Verstappens versie van het script.

 
Om het script te kunnen schrijven, wilde Verstap-
pen onderzoek doen in het Nationaal Archief in 
Brussel, ter plaatse locaties bezoeken, en gebou-
wen en voertuigen zien uit de tijd waarin het ver-

haal speelt. We werden erbij geadviseerd door his-
torici van de Universiteit van Leuven en bezochten 
op hun aanwijzing verschillende musea, een oud 
veilinghuis, een rechtbank en een psychiatrische 
inrichting. In mijn versie ging veel aandacht uit 
naar het moment dat Boorman in de inrichting 
wordt opgenomen, en een lumbaalpunctie moet 
ondergaan. Als voorbeeld voor de slaapzaal nam 
ik een Kuifje-tekening, uit de voorlaatste pagina 
van De zeven kristallen bollen, waarin krankzinni-
gen met riemen aan hun bed vastgesnoerd liggen. 
Verstappen vond die voorstelling te karikaturaal. 
Hij wilde de inrichting een onaangename sfeer 

geven. We bezochten het Hospice 
Guislain in Gent, waar we het in-
derdaad snel benauwd kregen. Een 
andere scène die aan de praktijk 
moest worden getoetst, was die bij 
begrafenisondernemer Korthals. 
In de roman betoogt Boorman dat 
de meeste mensen die door hem 
opgelicht worden, zelf amorele be-
driegers zijn. Korthals heeft een 
lijkwagen met betraande gordijntjes 
achter de ramen. Als een gordijntje 
verschoven wordt, komt er een kruis 
tevoorschijn en kan de auto dienst-
doen als ambulance. Zodoende 
worden zieken vervoerd op de plek 
waar zojuist een lijk heeft gelegen. 
Verstappen en ik hadden geen idee 

Kuifje: De zeven kristallen bollen, de inspiratiebron voor de scène in de psychiatrische 
inrichting in Lijmen/Het been                     Foto: Moulinsart © All rights reserved (used by special permission)

Gordijntje
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hoe die auto’s eruit hadden gezien. In Brussel za-
gen we een ambulance uit 1928, die spierwit was, 
met knalrode kruizen op de zijkant. De lijkwagen 
daarentegen had kleine ramen, was veel lager en 
uitgevoerd met glanzende zwarte lak. ‘Heeft Els-

schot eigenlijk een kleur van de wagen genoemd?’ 
vroeg Verstappen beduusd. ’Nee, volgens mij niet,’ 
zei ik. Door de afgemeten, zakelijke schrijfstijl van 
Elsschot hadden we ons geen van beiden afge-
vraagd hoe een lijkwagen in een ambulance kon 
veranderen, door een gordijntje te verschuiven. In 
de film moest die scène dus veranderen. 

Verstappen besloot om de scènes in de inrichting 
geheel te schrappen, en die met de lijkwagen te 
halveren. De voice-over van Laarmans verplaatste 
hij naar korte kroegscènes waarin die het verhaal 
aan pastoor Jan vertelt. De rest werd gehalveerd, 
zodat mijn script van honderdtachtig pagina’s uit-
eindelijk uitkwam op iets meer dan negentig. De 
structuur bleek inderdaad steviger te zijn, en het 
verhaal verliep vlotter. En, wat belangrijker was, 
op deze manier kon Wim Verstappen het verhaal 
probleemloos verfilmen. Ik vond het jammer dat 
de inrichting verdwenen was, waarna hij enkele 
korte scènes toevoegde, zonder de lumbaalpunc-
tie weliswaar. Zelf was Verstappen zeer tevreden 
over het resultaat. En ongetwijfeld zou ook het 
filmfonds blij verrast zijn.

In die tijd bestonden er nog geen Netflix of Ama-
zon, en voor de financiering van een dure litera-
tuurverfilming was het onvermijdelijk dat er een 
omroep als partner werd gevonden. De oudste 
zoon van Willem Elsschot, Walter de Ridder, had 
ooit de tv-rechten aan de avro verkocht, die de 

eerste tv-versies produceerde, en de contracten 
daarvan bleken onvindbaar. Toen ik van Uitgeverij 
Querido de rechten op het boek verwierf, vertelden 
de erven De Ridder over hun eerdere verkoop aan 
de avro. Mij leek het logisch als de omroep zou 
participeren. Ted Mooren, het hoofd drama, was 
vervolgens zo sportief om een verklaring te onder-
tekenen, waarin stond dat de avro geen claim had 
op de tv-rechten. Tegelijk liet hij weten dat ze niet 
geïnteresseerd waren in een nieuwe verfilming. Ik 
had er tijdens het schrijven van het scenario niet 
over nagedacht welke omroep het dan wel moest 
worden. Bij het overhandigen van zijn finale versie 
bracht Wim Verstappen geweldig nieuws. Terwijl 
hij mij het manuscript plechtig overhandigde, ont-
kurkte hij een fles Asti Spumante Martinotto: Ita-
liaanse champagne, en zei: ‘Het is rond. Ik heb een 
omroep voor je gevonden.’ Op een vergadering over 
auteursrechten was hij in gesprek geraakt met het 
hoofd drama van de nps, die vroeg waar hij mee 
bezig was. De man bleek een Elsschot-fanaat, en 
was laaiend enthousiast over een film naar Lijmen/
Het been. ‘Een geniaal boek. Dat project moeten wij 
hebben,’ had hij meteen tegen Verstappen gezegd.

 
Verstappen regelde een gesprek voor mij, en inder-
daad bleek er bij de omroep grote interesse, maar 
participatie lag iets genuanceerder. Het hoofd dra-
ma was gebonden aan een adviesteam van drama-
turgen, een groep experts die het scenario moesten 

Omslag van het eerste scenario van Lijmen/Het been. 
Een cast was nog niet bekend. Ruud den Drijver ge-
bruikte deze Hollywood-foto om een indicatie te geven 
hoe Boorman, Laarmans en mevrouw Lauwereyssen er 
volgens hem uit konden zien

Pseudowetenschap
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analyseren, voordat hij een definitieve toezegging 
kon doen. Omdat het filmfonds al positief was, 
voorzag hij weinig problemen. Meestal werd de vi-
sie van hun adviescommissie door de nps gevolgd. 
De misrekening hierbij was, dat het fonds alleen 
mijn chronologische versie beoordeeld had, en 
niet de Verstappen-versie, met de raamvertelling. 
De structuur was verbeterd, maar maakte tegelijk 
slapende honden wakker, over het feit dat de struc-
tuur nogal vreemd was. ‘Twee totaal verschillende 
verhalen zijn aan elkaar geplakt,’ was dan ook het 
vernietigende oordeel. ‘De meeste dramatische 
potentie heeft de confrontatie tussen Boorman en 
mevrouw Lauwereyssen in Het been, maar dit be-
gint pas halverwege. In Lijmen valt nauwelijks een 
plot of dramatische ontwikkeling te bespeuren,’ al-
dus de experts. ‘Tot onze spijt, want we willen dol-
graag iets met het werk van Elsschot doen, stellen 
we vast dat er in dit scenario geen goede basis zit.’ 
Na de veelbelovende start van het project, volgde 
een doffe dreun. Alles leek in kannen en kruiken, 
maar onverwacht werd het script vol in het hart 
geraakt. De omroepen hadden onderling overleg 
met elkaar, en met het filmfonds. Deze analyse zou 
vanaf nu de consensus worden, hoe discutabel hij 
ook was. Hoezo was Lijmen niet dramatisch? Er be-
stond nota bene een succesvol toneelstuk van, en 
een eerdere tv-film.

Hoe konden we, na dit verpletterende oordeel 
van de nps, die ons had ingepalmd met het praat-

je dat het verhaal zo geniaal was, het project nog 
langs de adviseursindustrie loodsen? Het Neder-
landse systeem om projecten te analyseren mag 
überhaupt dubieus worden genoemd. Vergelijken 
we de beoordeling met de klassieke methodes uit 
het studiosysteem in Hollywood, dan zijn er twee 
stromingen. Er is de benadering dat als een ver-
haal opwindend is, er vertrouwen wordt gegeven 
aan de regisseur en de schrijvers, zodat zij het on-
derste uit de kan halen. De beste scènes kunnen 
dan tijdens de opnamen nog geschreven worden. 
In Casablanca stond de voornaamste scène niet 
in het script. En iedere filmmaker weet dat de 
beste scènes uit het scenario op de vloer van de 
montagekamer kunnen belanden. De tweede se-
lectiemethode, die gehanteerd werd bij Lijmen/
Het been, volgt het motto ‘beter een goede film 
niet gemaakt, dan een slechte wel’. Het betekent: 
in geval van twijfel over het scenario, geen groen 
licht. Artistiek bezien is dit jammer, omdat bij de 
meeste interessante films vooraf in theorie twijfel 
mogelijk is. Maar deze methode verlaagt het risico 
dat er achteraf koppen rollen in het management. 
Hij is erop gericht om geld te besparen, en wordt 
voor honderd procent afgedekt door pseudowe-
tenschap.

 
Wim Verstappen en ik moesten ons opmaken voor 
een barre tocht langs commissies, dramaturgen en 
andere deskundologen, die enkele jaren zou duren. 

Ik geef kort weer hoe die verliep. Om de impasse 
te doorbreken legde ik een nieuw scenario voor 
aan het filmfonds. Ook zij wezen het scenario af, 
met hetzelfde argument als de nps, namelijk dat 
het samenvoegen van de twee verhalen was mis-
lukt. Hun motivering stond alleen haaks op wat 
de nps-deskundigen hadden gezegd. Volgens het 
filmfonds paste ‘Boorman wel in Lijmen, maar 
niet in Het been’. Volgens de nps lag het probleem 
nu juist andersom. Wim Verstappen was razend. 
Twee van de commissieleden waren nota bene bij 
hem thuis komen eten. Hij had spaghetti staan ko-
ken voor twee gevaarlijke gekken.

Op grond van de kritiekpunten herschreef ik het 
scenario nogmaals. Met Barbara Stroink van het 
Filmfonds sprak ik af dat zij in haar overleg met 
het Vlaamse Filmfonds niets zou zeggen over de 
afwijzing. Er was in het begin een positief oor-
deel geweest, dus kon een gewijzigde versie aan 
de commissie in België voorgelegd worden met 
de mededeling dat deze geschreven was met steun 
van het Nederlandse filmfonds. Er kwam een re-
actie van de Belgen die vergelijkbaar was met de 
eerste van het fonds in Nederland, zelfs enthou-
siaster: ‘De commissie heeft kennis genomen van 
een knap scenario en kijkt beslist uit naar de ver-
filming.’ Een reactie die perspectieven opende. Het 
scenario werd vervolgens aangeboden aan de kro 
Televisie. Hun dramaturg, Addy Weijers, stuur-
de mij zijn analyse. Niet een paar regels, maar 

Barre Tocht



FILM FUN #82 OKTOBER 202017

INHOUD

een lang verslag, waarin hij het 
scenario afkraakte. Desalniette-
min betekende zijn lijvige verslag 
een doorbraak. Inmiddels deelde 
ik de analisten grofweg in twee 
groepen in. De A-categorie, die 
in Laarmans een hoofdpersoon 
ziet, en het geen probleem vindt 
als het verhaal chronologisch ver-
teld wordt. De B-categorie vindt 
dat Laarmans een pov-personage 
is, en dat er twee verhalen zijn, die 
samen in een raamvertelling ge-
past moeten worden. De meeste 
eerdere dramaturgen, en eigenlijk 
ook Verstappen, behoorden tot de 
B-categorie. Addy Weijers bleek, 
zoals ik, een A-man te zijn. De 
voornaamste reden voor de kritiek 
die hij aangaf, was dat de ontwik-
keling die ik Laarmans liet door-
maken niet consistent genoeg was 
van opbouw. Hij kwam met een 
gedetailleerde puntenlijst, ‘beats’ 
van de handelingen van Laarmans, 
met daarnaast wat er niet aan 
deugde. De meeste aanmerkingen 
waren eenvoudig oplosbaar. Op 
basis van zijn lijst herschreef ik alle 
scènes, opnieuw in chronologische 
volgorde. Het verhaal begon met 

Eerste pagina’s van twee verschillende versies van het scenario door Ruud den Drijver. De ene is chronologisch en begint met een 
politieke demonstratie. De andere is een raamvertelling en begint waar de novelle Het been begint.                            Foto: Cineventura

Laarmans op een politieke demonstratie. Boorman redt 
hem van de agenten Lauwers en Hendrickx, en ontfermt 
zich over hem. Laarmans staat bij Boorman in het krijt, 

en raakt steeds verder in diens web verstrikt, hetgeen uit-
mondt in de affaire bij de liftenfabriek van Lauwereyssen. 
Deze versie werd prompt door de kro goedgekeurd. Nu 
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waren er positieve reacties van de Belgen, en van 
een omroep. Het standpunt van de kro bood bo-
vendien een sterk tegenwicht tegen de eerdere kri-
tiek.

Ik dacht dat Wim Verstappen blij zou zijn met de 
doorbraak, maar vergiste me daarin. Hij noemde 
het nieuwe scenario ‘een walgversie’, en ging tekeer 
over het feit dat beddenfabrikant Van Ganzen, 
bij wie het lijmen mislukt, door Laarmans alleen 
wordt bezocht. Het is hierdoor zíjn mislukking. 
In de roman is het de mislukking van Boorman, 
waardoor deze overdrijft als hij later mevrouw 
Lauwereyssen te grazen neemt. Als een revanche 
voor zijn falen bij Van Ganzen. ‘Een doodzonde,’ 
vond Verstappen. ‘Je geeft ook geen scènes van 
Raskolnikov aan de politie-inspecteur,’ zei hij, ver-
wijzend naar Misdaad en straf van Dostojevski. 
Wel was hij te spreken over de veilingscène die 
ik verlengd had. Dit had ik speciaal gedaan om-
dat Verstappen er een Hitchcock-achtige opbouw 
in wilde hebben, indachtig de veiling in North by 
Northwest. Ondanks zijn afkeer van deze versie, 
werd het scenario door de kro voorgelegd aan het 
Mediafonds, dat toen nog het Stimuleringsfonds 
heette. Het feit dat de omroep achter het scena-
rio stond, zou de commissie op het juiste spoor 
kunnen brengen. Helaas gebeurde dit niet. Het 
samenvoegen van de twee verhalen was niet goed 
gelukt, oordeelde dit team. Ze gingen nog een stap 
verder. ‘Naar het oordeel van de commissie is het 
dramaturgisch onmogelijk om de twee boeken tot 

een geheel te smeden.’ Ook zónder raamvertel-
ling werd het oude argument gebruikt, terwijl de 
structuur nu compleet anders was.

 
De mogelijkheid bleef bestaan om de raamvertel-
ling terug te brengen. De kro wilde hiermee ak-
koord gaan, op voorwaarde dat de ontwikkeling 
van Laarmans gehandhaafd bleef. Verstappen was 
tegen de vorige versie, dus stemde sowieso in. Op 
basis van de kritiek schreef ik een nieuwe versie, 
de achtste inmiddels, waarin ik het verhaal begon 
met het begin van Het been. Het opende met de be-
grafenis van Boormans vrouw Martha, waarna hij 
op de markt mevrouw Lauwereyssen tegenkomt, 
die tot zijn schrik haar been kwijt is. Beter zou het 
geweest zijn om te beginnen met Boorman in de 
inrichting waar hij wordt onderzocht, vond ik. Dit 
deed ik niet, omdat Verstappen de inrichting kort 
wilde houden, en lang wilde opbouwen naar de vei-
lingscène, à la Hitchcock. Door op de markt te be-
ginnen kon de opbouw naar de veilingscène intact 
blijven. Ik stuurde het script aan Wim Verstappen, 
en tot mijn grote opluchting schreef hij terug: ‘Dit is 
een oprecht aardige versie’. Hij bleef moeite houden 
met de Van Ganzen-scène en zo nog enkele details, 
maar kon zich niet voorstellen wat er nu nog op aan 
te merken viel. Verstappen bood aan om deze versie 
te herschrijven, zodat deze voorgelegd kon worden 
aan het Filmfonds. Hij deed er een toelichting bij 
met verwijzingen naar de Vestdijk-verfilming Pas-
torale 1943. De twee commissieleden van de vorige 

keer hadden hun excuses aan hem aangeboden, en 
mogelijk werden zij opnieuw geraadpleegd, dan za-
ten we op rozen. Hij vertrok voor twee weken naar 
Barcelona en kwam terug met een polish waarin 
met alle aanmerkingen rekening was gehouden. 
Althans dat vonden hij en ik, en ook de kro was 
tevreden. Maar helaas oordeelde het filmfonds an-
ders. ‘De twee boeken hebben grote historische en 
literaire kwaliteiten, maar het scenario ontstijgt 
de boeken niet, ondanks de ingrepen die zijn toe-
gepast,’ aldus de cirkelredenering. Hun klap op de 
vuurpijl was: ‘Het been wordt al aan het begin van 
het scenario opgevoerd, maar dit is geen goede in-
greep voor deze integratie, omdat het Been juist het 
hoogtepunt van het verhaal is.’ Met andere woor-
den, voor wat eerder het structuurprobleem werd 
genoemd, was geen oplossing gewenst. Een film-
verhaal mocht geen eigen hoogtepunt hebben dat 
anders was dan in de roman.

Kort voordat dit plaatsvond vertelde Olga Madsen, 
de vroegere assistente van Wim Verstappen die een 
relatie met hem had, dat hij geen films meer wilde 
maken. Verstappen ontkende het tegen mij tot aan 
de rewrite. Nu ook deze versie niet in goede aar-
de viel, en hij het over de inhoud gedeeltelijk met 
mij oneens bleef, haakte hij af. Intussen waren vier 
jaar verstreken en was zijn werk voor de auteurs-
rechtenorganisatie vevam in omvang toegenomen. 
Verstappen kon geen tijd meer vrijmaken om nog 
een film te regisseren, hoe graag hij dit ook zou wil-
len.
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Het project viel terug van drie lichten op groen 
en een licht op rood, naar een licht op groen en 
drie op rood. Het derde rode licht was de regis-
seur. Even sprong het terug op groen en doofde 
toen uit. Nadat Verstappen wegviel, besloot ik om 
de Vlaamse regisseur Robbe De Hert voor de regie 
te benaderen. Hij was als adviseur van de erven 
De Ridder zijdelings bij het project betrokken ge-
weest. Het zou de nodige moeite kosten om hem 
te overtuigen. Hoe dit in zijn werk ging, vertel ik 
in het tweede deel.

Volgende keer: 
Deel 2 – De rebel van het Coninckplein

—Ruud den Drijver

De Vlaamse filmmaker Robbe De Hert 
(hier met komiek Gaston Berghmans) 
Foto: Fugitive Cinema

LIJMEN/HET BEEN
Mike Verdrengh als Boor-
man en Koen de Bouw.

LIJMEN/HET BEEN
Koen de Bouw ls
Laarmans.

Foto’s: Cineventura, Amsterdam/Signature Films, Brussel
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FILMS IN HET DERDE RIJK
DEEL 2

Ik zal een selectie van Duitse films uit het Derde 
Rijk in chronologische volgorde de revue laten 
passeren, en wel in drie fasen, uitgaande van de 
positie van de Universum Film AG (UFA). Deze 
onderneming kan worden gezien als het schar-
nierpunt tussen het nazibeleid en de commercie. 
Ik vond 61 titels die nog in de markt of het publie-
ke domein aanwezig zijn (misschien zijn er nog 

In 1933 kwam er een cesuur wegens het 
ingrijpen van de NSDAP in het filmbeleid, 
een ontwikkeling die parallel liep met de 
commercieel ingrijpende overgang van de 
zwijgende, internationale naar de sprek-
ende, veeleer nationale film. Specifiek in 
Duitsland kwam daarbij de uitsluiting van 
Joden uit de hele filmindustrie. Bovendien 
propageerde de NSDAP door middel van 
films niet alleen het nazisme in het alge-
meen, maar direct en indirect ook puur 
antisemitisme in het bijzonder. In aantal 
waren dit er niet veel in het totaal van 
1100 of 1200 speelfilms, maar ze zijn een 
schandvlek op de branche.

wat meer). Deze kunnen dus 75 jaar later worden 
gezien als de beste, de populairste of de berucht-
ste. Aldus zullen ze samen een goed beeld geven, 
hoop ik, dat echter minstens in één opzicht niet 
representatief is. De ergste nazifilms zijn allemaal 
op het internet te vinden, zeg maar als historisch 
lesmateriaal. Die films zitten dus ook allemaal in 
mijn steekproef van 61 (uit 1100 of 1200), en zijn 
statistisch gezien te zwaar vertegenwoordigd.

De nazi’s gebruikten de film en de bioscoop om 
hun greep op het denken en doen van het Duitse 
volk te versterken. Dat gebeurde op verschillen-

TERUGBLIK NA 75 JAAR ONBEHAGEN

door 
Peter Cuijpers
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de manieren, die elkaar aanvulden. Kort gezegd 
waren dat er vier. Ten eerste: Joden weren uit de 
productie van films en aanwezigheid op het wit-
te doek. Ten tweede: het verbieden van nationale 
en internationale films die de nazi’s onwelgeval-
lig waren (censuurmaatregelen). Ten derde: het 
bevorderen van filmvertoningen die de zaak van 
het naziregime konden ondersteunen, vooral de 
Wochenschaus (die waren er onder meer van UFA 
en Tobis) en soms ook andere propaganda in de 
bioscopen. Bovendien kon voor bepaalde groepen, 
bijvoorbeeld alle soldaten of de gehele Hitlerju-
gend, het zien van specifieke films verplicht wor-
den gesteld. Dat kon informeel, maar zelfs formeel 
bevorderd worden. Zo is er een bevel van  Himmler 
bewaard gebleven, gedateerd 30 september 1940, 
dat de gehele SS en politie in de komende winter 
Jud Süss te zien moesten krijgen. Ik las dit onder 
meer bij Klaus Kreimeier in zijn Antisemitismus 
im national-sozialistischem Film (1996). Op dat 
artikel kom ik later nog enkele keren terug.

De vierde manier van beïnvloeding bestond uit 
betrokkenheid van de NSDAP bij de productie en 
verhuur van Duitse speelfilms, los van een aantal 
documentaire opdrachtfilms, zoals die van Leni 
Riefenstahl over de Reichs-Parteitag 1933, Der 
Sieg des Glaubens; ik noemde al het artikel van 
Thomas Leeflang over dit verslag. Deze werd ge-
distribueerd door de Landesfilmstellen van de 
NSDAP Abteilung Film zelf.

Net als de bioscopen waren ook de productiebe-
drijven en distributeurs in particuliere handen. 
Om daar greep op te krijgen had de NSDAP aan 
wetgeving niet genoeg. De partij - in casu propa-
gandaminister Goebbels - moest zelf of via stro-
mannen het beleid kunnen bepalen. Bij de pro-
ducenten was de Universum Film AG (UFA) de 
belangrijkste partij. Deze holding was in 1917 op-
gericht door particuliere partijen en de overheid 
om de branche te redden toen de rest van de we-
reld als import- en exportgebied was weggevallen. 
In 1927 was het conglomeraat sterk uitgebreid, 
maar financieel in zwaar weer, onder andere door 

enorme verliezen op Die Nibelungen (1922, 1924) 
en Metropolis (1927), hoe prestigieus die films op 
zichzelf ook waren. De bijna failliete boel werd in 
maart 1927 gekocht door Alfred Hugenberg. Die 
was al eigenaar van de Scherl Gruppe, een groot 
mediabedrijf. En hij was tevens voorzitter van de 
NSDAP.

De UFA produceerde niet alles zelf, maar had ook 
overeenkomsten met vele onafhankelijke produ-
centen, van wie ze de films in licentie namen en 
verhuurden. Via de zeggenschap over de UFA 
kwam tenslotte de hele filmproduktie als een soort  
staatsbedrijf rechtstreeks onder bevel van de mi-
nister. Grote partners waren bijvoorbeeld Terra, 
Tobis en Bavaria (die uiteindelijk door UFA wer-
den genationaliseerd).

Bovendien hield Goebbels persoonlijk toezicht op 
alles wat propaganda kon zijn (of juist een slechte 
indruk zou maken). Geloof maar, dat iedereen bij 
de UFA voor hem sidderde. Ik citeer, in mijn ver-
taling, Sabine Hake (p. 74):

Tot de oorlog zag Goebbels de meeste films voor-
dat ze uitkwamen, recommandeerde aanpassingen 
en had onbeperkte toegang tot buitenlandse films, 
zelfs nadat deze in 1939 verboden werden. Zijn 
dagboeken geven een indruk van hoe hij dacht 

Alfred Hugenberg (links) in gesprek met propaganda-
minister Goebbels en minister van economsiche zaken
Walter Funk (rechts) op een bijeenkomst in 1943 om
het 25-jarig bestaan van de UFA te vieren.
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over publieksreacties en hoe hij de 
potentieel subversieve effecten van 
een film probeerde te controleren. Zo 
noteerde hij op 27 januari 1939 over 
Hotel Sacher: ‘Voortreffelijk gemaakt, 
maar politiek niet waterdicht. Ik laat 
hem anders monteren en een paar 
scènes opnieuw doen.’ En op 10 ok-
tober 1940 over Über alles in der Welt: 
‘Absoluut naïef en primitief, maar zou 
best een groot succes bij het publiek 
kunnen worden. [Regisseur Karl] Rit-
ter zegt patriottische dingen op een 
zo ongeremde manier dat ieder ander 
ervan zou blozen. Een paar dingen zul-
len veranderd moeten worden.’

In dit proces van toenemende staat-
sinvloed kunnen drie stadia worden 
onderscheiden. Het zijn de perioden 
1933-1936, 1937-1941 en 1942-1944. 
Mijn selectie omvat 61 films die te-
genwoordig nog bereikbaar zijn, zoals 
gezegd: omdat ze populair of artistiek 
interessant zijn gebleven, dan wel om-
dat ze berucht zijn. Ik heb ze per peri-
ode op alfabetische volgorde gezet. De 
titels van de veertien films die door de 
hierboven genoemde Klaus Kreimeier 
de ‘wichtigste’ van de scherp antise-
mitische werden genoemd heb ik in de 
overzichten onderstreept weergege-
ven. Andere propagandafilms hebben 
bij hun nummer een * gekregen. Nade-
re uitleg bij deze zogeheten Vorbehalt-
sfilme volgt verderop.

Alfred Hugenberg was door de nazi’s na hun verkie-
zingsoverwinnig in januari 1933 benoemd tot mi-
nister van Economische Zaken, overigens om door 
Hitler na zes maanden weer als zodanig ontslagen te 
worden. Hij en zijn producent Erich Pommer had-
den de UFA met succes de periode van de sprekende 
film binnengeloodst, onder meer door het enorme 
succes van Der blaue Engel (1930) en de films van 
Lilian Harvey en Willy Fritsch. Hugenberg stelde de 
UFA nu vrijwel openlijk aan de NSDAP beschikbaar, 
dus zeg maar aan Joseph Goebbels, die een liefheb-
ber van films was en de macht ervan heel goed be-
sefte.

In het beleid veranderde echter niet veel in deze eer-
ste periode. Opmerkelijk zijn alleen de drie propa-
gandafilms 09, 10 en 14 over nazi-martelaren. Hans 
Westmar was eigenlijk Horst Wessel. Van die film 
werden een paar versies door Goebbels en Hitler 
aanvankelijk afgewezen.

Ik geef graag toe dat auteurs over dit onderwerp het 
nu oneindig veel gemakkelijker hebben dan tien jaar 
of langer geleden. Wij hebben tegenwoordig Wiki-
pedia en talloze andere internetbronnen bij de hand, 
inclusief de digitale versie van de films zelf. Daarom 
verwijs ik ook niet of nauwelijks naar oudere lite-
ratuur, zelfs niet naar Theater und Film im Dritten 
Reich (1966) van Joseph Wulf, een van de naslag-
werken die vroeger onmisbaar waren. Een goede 
bron was ook De propaganda van de nazi’s (1966) 

01  Allotria (1936), Willy Forst 
 Heinz Rühmann, Renate Müller

02  Burgtheater (1936), Willy Forst 
 Werner Kraus, Olga Tchechova

03  Das Lied von der Wüste (1934), Paul Martin 
 Zarah Leander, Friedrich Domin

04  Das Mädchen Johanna (1935), Gustav Ucicky 
 Angela Salloker, Gustav Gründgens

05  Der alte und der junge König (1935), Hans Steinhoff 
 Emil Jannings, Werner Hinz

06  Der Student von Prag (1935), Arthur Robison 
 Adolf Wohlbrück, Dorothea Wieck

07  Dreizehn Stühle (1936), E.W. Emo 
 Heinz Rühmann, Hans Moser, Inge List

08  Gold (1934), Karl Hartl, 
 Hans Albers, Brigitte Helm, Lien Deyers

09  Hans Westmar (1933), Franz Wenzler 
 Emil Lohkamp, Paul Wegener, Heinrich Heilinger

10* Hitlerjunge Quex (1933), Hans Steinhoff 
 Heinrich George, Berta Drews

11  Ich und die Kaiserin (1933), Friedrich Holländer 
 Lilian Harvey, Conradt Veidt, Heinz Rühmann

12  Maskerade (1934), Willy Forst 
 Paula Wessely, Adolf Wohlbrück, Olga Tchechova

13  Mazurka (1935), Willy Forst 
 Pola Negri, Albrecht Schönhals, Ingeborg Theek

14  S.A. Mann Brand (1933), Franz Seitz 
 Otto Wernicke, Josef Stöckel, Elise Rulinger

15  So ein Flegel (1934), R.A. Stemmle 
 Heinz Rühmann, Ellen Frank

16  Victor und Victoria (1933), Reinhold Schünzel 
 Renate Müller, Hermann Thimig, Hilde Hildebrand

#1   UFA 1933-1936
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van Z.A.B. Zeman, oorspronkelijk van de Oxford 
University Press, met daarin een hoofdstuk over 
de nazipropaganda in bezet Nederland door P.G. 
Rijser. Via het internet heb ik twee recente bron-
nen gevonden die ik hier moet noemen. De ene is 
een lijst van films die volgens het naziregime zelf 
het predikaat ‘politiek’ of ‘kunstzinnig’ waarde-
vol of ‘bijzonder waardevol’ verdienden. Ze staan 
in een boek van Klaus Kanzog (1994) en het zijn 
er, in diverse gradaties van waarde, niet meer dan 
dertig. De slechts zeven titels die in mijn lijstjes 
voorkomen (waarvan vijf tijdens de oorlog) heb ik 
rood gezet.

De tweede is de lijst die op het net te vinden is 
onder het zoekwoord Vorbehaltsfilme. Dat zijn 
tweeënveertig speelfilms die in Duitsland zelf nog 
steeds op een lijst staan van films die niet zonder 
meer voor publieke vertoning zijn toegestaan; de 
‘documentaires’ van Riefenstahl en Hippler staan 
daar niet bij. In het begin waren dat er natuurlijk 
veel meer, ongeveer 300 films werden door de be-
zettingsmachten compleet verboden. In 1949 werd 
de FSK (Freiwillige Selbstkontrolle) opgericht, die 
nadien veel films - soms na coupures - voor be-
paalde leeftijdsklassen alsnog toeliet. Het werd al-
lemaal nog ingewikkelder toen in 1966 de Murnau 
Stiftung werd opgericht, die de rechten van on-
geveer 6000 films kreeg, waaronder die van meer 
dan de helft van alle films uit de nazitijd. Vanaf 
1979 werden diverse propagandafilms als video, 

later als DVD uitgebracht, soms gerestaureerd, 
soms met contextmateriaal erbij, heel veel door de 
Murnau Stichting zelf, andere door derden. Hoe 
dan ook: er zijn nog maar 42 Vorbehaltsfilme, en 
de 13 daarvan die in mijn lijstjes voorkomen heb 
ik een asterisk (*) gegeven (hierin zijn er 9 begre-
pen die tevens onderstreept zijn wegens grof an-
ti-semitisme). Als we dan Riefenstahl en Hippler 

meetellen, kunnen we samenvattend constateren 
dat 15 van mijn 61 films (grof) nazistisch waren. 
Een kwart. En drie kwart dus niet of ten minste 
niet nadrukkelijk.

In deze eerste periode, 1933-1936, heeft in mijn 
steekproef slechts één film van de zestien een as-
terisk, en dat is Hitlerjunge Quex (1933). Hieruit 
mogen we met enige slagen om de arm wel aflei-
den dat de greep van de nazi’s op de inhoud van 
de commercieel in bioscopen vertoonde films nog 
weinig vorm had gekregen.

Natuurlijk werd vanuit het aangrenzende buiten-
land met argusogen naar de UFA gekeken. Een 
voorbeeld van het nut van het internet is de site 
van Delpher, waar archieven van vele kranten en 
tijdschriften online te raadplegen zijn. Hoe dat 
gaat, wil ik aan de hand van Hitlerjunge Quex il-
lustreren. Bij het zoeken op die titel in de kran-
tenjaargangen 1933 tot en met 1945 zijn er meer 
dan honderd treffers. Het begint in 1933. Het Volk, 
dagblad voor de arbeiderspartij, schrijft anoniem 
op de filmpagina op 4 mei 1933 onder de kop ’t 
Spel gaat beginnen:

De UFA bekent openlijk kleur

De UFA brengt als volgende groote film uit 
Hitlerjunge Quex, naar den roman van Alois Karl 
Schenzinger, die deze dagen als feuilleton in de 
Völkischer Beobachter is verschenen. 
    Het scenario zal door den schrijver, te zamen 
met den heer B. E. Lüthge worden verzorgd, ter-
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wijl als productie-leider Karl Ritter zal 
optreden. 
    Wij constateren tot ons genoe-
gen - aldus de Film Kurier, waaruit wij 
dit bericht knipten - dat de Ufa heeft 
besloten een zoo door een zuiveren 
nationaal-socialistischen geest gedragen 
onderwerp voor haar eerstvolgende 
film uit te kiezen. 
    En de leiding door een ouden par-
tijgenoot als Karl Ritter, staat ons er 
borg voor, dat deze geest ook in de film 
behouden zal blijven. 
    Ja, ja!

De Nederlandse UFA hield op 12 decem-
ber 1933 in het Haagse Asta-theater een 
persconferentie naar aanleiding van de 
première van een andere film. Daar ver-
klaarde de Berlijnse perschef, F. Opitz, dat 
de UFA echt geen regeringsinstrument 
was en in géén geval politieke films wilde 
maken. In Het Vaderland van de volgen-
de dag werd tevens uit zijn mond opge-
tekend, dat Hitlerjunge Quex al vóór de 
machtsovername in de planning stond 
[dat klopt]. Het was geen nationaal-soci-
alistische film, doch een milieu-schilde-
ring, en uitsluitend voor Duitsland zelf 
bestemd. De perschef wees er nog op dat 
Amerikanen immers ook oorlogsfilms 
maakten. De UFA bood op dat moment 
twintig filmwerken aan voor de internati-

onale markt en slechts één, Quex, enkel voor het publiek binnen 
de landsgrenzen. Aldus de persvoorlichter.

Maar in augustus 1941 was de UFA wél een instrument van de 
nazi’s geworden. De film werd alsnog groot uitgebracht, dat jaar 
samen met meer dan veertig andere, met advertenties in alle 
kranten voor de UFA-theaters Rembrandt in Amsterdam, Asta in 
Den Haag en Luxor in Rotterdam. Er verschenen nu ook inhou-
delijke recensies, maar de pers moest inmiddels voorzichtig zijn. 
Een toevoeging als ‘ja, ja’ haalde niemand zich meer in zijn hoofd. 
Als curiositeit wil ik hier integraal overnemen wat A. van Dom-
burg op 30 augustus 1941 onder de kop ‘Strijdende Jeugd’ in het 

godsdienstig-staatkundig dagblad De Tijd 
schreef. Het was een van de laatste arti-
kelen daar die hij met zijn naam onderte-
kende. Hij was een filmliefhebber van het 
eerste uur. Van Domburg werkte mee aan 
het illegale Vrij Nederland, na de oorlog 
werd hij lid van de Zuiveringscommissie 
voor het Filmwezen. Kortom, van onbe-
sproken gedrag en houding.

Hitlerjunge Quex in het 
Rembrandt-theater

Deze film, jaren geleden gemaakt, is 
nooit in Nederland vertoond, om re-
denen die thans niet meer aan de orde 
zijn. De film vermeldt nl. den strijd van 
de nationaal-socialistische jeugd in een 
tijd toen Adolf Hitler nog niet aan het 
bewind was en zijn beweging, hoewel 
groeiende, nog niet op volle kracht was 
gekomen. Vandaar dat de twee partijen 
die in deze film tegenover elkaar komen 
te staan die van de nationaal-socialis-
ten en van de communisten zijn. Een 
proletariër, Völker genaamd (gespeeld 
door Heinrich George), is lid van de 
communistische partij en brutaliseert 
zijn vrouw als hij geen geld krijgt voor 
de herberg, waar hij zijn kornuiten 
pleegt te ontmoeten. Zijn zoontje Henri, 

Hitlerjunge Quex (Jürgen Olsen), in bed, krijgt cadeautjes.
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voortdurend lastig gevallen door een propa-
gandist, weigert lid van de communistische 
partij te worden en sluit zich heimelijk bij 
de Hitlerjugend aan. Dit kost nogal moeite 
omdat de nationaal-socialistische jeugd hem 
niet vertrouwt. Maar tenslotte slaagt hij er 
toch in het vertrouwen te wekken door een 
wapendepôt van de communisten te ontdek-
ken en aan te brengen. Het gevolg is dat men 
hem op de hielen zit, zoodat zijn chef hem 
verbiedt in zijn oude wijk te verschijnen. 
    Door alle narigheid overmand ziet zijn 
moeder geen anderen uitweg dan zelfmoord 
te plegen. Zij zet de gaskraan open met de 
bedoeling om ook Henri mee te nemen in 
de dood. De jongen brengt er het leven af 
en gaat werken voor de partij.  Als de groote 
dagen aanbreken gaat hij verkiezingsbiljetten 
aanplakken in de gevaarlijke buurt, waar men 
alarm maakt om hem te pakken te nemen. Hij 
ziet nog kans een van zijn kameraden, door een 
bolsjewieksch meisje tot verraad overgehaald, te 
ontmaskeren en bezwijkt dan onder de slagen die 
zijn vijanden hem hebben toegebracht. 
    Met de woorden ‘Wij hebben een vlag’ op de 
lippen sterft hij. 
    Karl Ritter heeft deze film geproduceerd en 
Hans Steinhoff voerde de regie. Hij maakte een 
sterke film, waarvan men zich kan voorstellen 
dat zij in Duitschland furore heeft gemaakt. In de 
strekking heeft hij wel zooveel maat gehouden 
dat de film m.i. de overtuigden in hun overtuiging 
sterken kan.

Bij de ‘gewone’ bioscoopfilms uit deze eerste fase 
van de UFA-perioden, om daarheen vanaf 1941 te-
rug te keren, bevinden zich enkele titels die het sig-
naleren waard zijn. Das Mädchen Johanna (1935) 
van Gustav Ucicky en Der alte und der junge König 
(1935), van Hans Steinhoff werden door het regi-
me als ‘besonders wertwoll’ beoordeeld. Ze gingen 
over veilige historische onderwerpen, namelijk 
Jeanne d’Arc en Frederik de Grote (en het genera-
tieconflict met zijn zoon). Steinhoff had in Quex 
al bewezen dat hij het vak beheerste, Ucicky deed 
dat hierna nog menigmaal (23, 24 en een keer met 

asterisk, 30*). Das Lied von der Wüste 
(1934) van Paul Martin, een Casablan-
ca-achtig verhaal in Noord Afrika, was 
de eerste succesfilm van de Zweedse zan-
geres Zarah Leander, die we terugzien in 
20, 27, 34 en 44, allemaal zonder asterisk. 
    De grote sterren Lilian Harvey en Willi 
Fritsch uit Der Kongress tanzt (1931) en 
Die Drei von der Tankstelle (1930) zien 
we beide afzonderlijk nog maar één keer 
in de lijst: 11 en 28. Daarentegen is de 
jonge Heinz Rühmann, ook al in de Tank-
stelle, een komiek, weer te zien in 01, 07, 
11, 15, 22, 33 en 48, allemaal zonder as-
terisk, en ook nog in tientallen films na 
de oorlog. Een andere nieuweling, Hans 
Albers, het type stoere held, een Duitse 

John Wayne, had al een bijrol gehad in Der blaue 
Engel (1930) als Mazeppa, de sterke man, en was 
doorgebroken als zanger en acteur in Quick (1932). 
In mijn lijst van films uit de naziperiode staat hij 
hier in Gold (1934) van Karl Hartl, met als tegen-
speelsters Brigitte Helm en onze landgenote Lien 
Deyers. Deze dames komen we hierna niet meer 
tegen, maar Albers nog in de nummers 19*, 22, 53 
en 57. Hij werkte met grote tegenzin voor de na-
zi’s, maar liet zich vorstelijk betalen. Zijn meedoen 
aan Carl Peters (19*), een Duitse ontdekkingsrei-
ziger, is wel echt een smet op zijn blazoen.



FILM FUN #82 OKTOBER 202026

INHOUD

Minder tegenzin toonde de gro-
te acteur Emil Jannings. Behalve 
in Der alte und der junge König 
(1935), als Frederik de Grote, 
zien we hem in 24 (een verfilmde 
klucht van Heinrich von Kleist, 
met teksten op rijm!), in 36* als 
Paul Krüger en in 47 als Bismarck. 
Het waren rollen die hij wegens 
zijn status moeilijk kon weigeren, 
de films dienden deels om ‘het 
Duitse’ op te hemelen en ‘het per-
fide Engelse’ te verfoeien, hetgeen 
in een land in oorlog niet abnor-
maal is. Alleen werd het ‘perfide’ 
in veel van die films met Joodse 
invloeden of ‘streken’ geassoci-
eerd, misschien zonder dat het 
grote publiek dat altijd in de gaten 
had.

De UFA heeft in deze eerste fase 
wel alle Joodse invloeden ver-
wijderd. Al op 29 maart 1933 
werden de Joodse medewerkers 
ontslagen, vooruitlopend op 
wetgeving die dit in de zomer 
van 1933 in alle filmstudio’s ver-
plicht stelde.

17  Auf Wiedersehen Franziska (1941), H. Käutner 
      Marianne Hoppe, Hans Söhnker, Fritz Odemar

18  Bismarck (1940), Wolfgang Liebeneiner 
       Paul Hartmann, Friedrich Kayssler, Lil Dagover

19* Carl Peters (1941), Herbert Selpin 
       Hans Albers, Karl Dannemann, Fritz Odemar

20  Das Herz der Königin (1940) 
       Zarah Leander, Willy Birgel

21  Der ewige Jude [1941], Fritz Hippler 
       zogenaamd ‘documentair’ (70 minuten)

22  Der Mann der Sherlock Holmes war (1937), Karl Hartl 
       Hans Albers, Heinz Rühmann

23  Der Postmeister (1940), Gustav Ucicky 
       Heinrich George, Hilde Krahl

24  Der zerbrochene Krug (1937), Gustav Ucicky 
       Emil Jannings, Lina Carstens, Angela Gallofer

25* Die Rothschildts  (1940), Erich Waschneck 
       Erich Ponto, Carl Kuhlmann, A. Lippert, Gisela Uhlen

26  Eine Nacht in Mai (1938), Georg Jacoby 
       Marika Rökk, Viktor Staal, Gisela Schlüter

27  Es war eine rauschende Ballnacht (1939), Carl Froelich 
       Zarah Leander, Marika Rökk, Hans Stüwe

28  Frauen sind doch bessere Diplomaten (1941), Georg Jacoby 
       Marika Rökk, Willy Fritsch

29  Hallo Janine (1939), Carl Boese 
       Marika Rökk, Johannes Heesters, Rudi Godden

30* Heimkehr (1941), Gustav Ucicky 
       Paula Wessely, Peter Petersen, Attila Hörbiger

31*  Ich klage an (1941), Wolfgang Liebeneiner  
       Heidemarie Hatheyer, Paul Hartmann, M. Wieman

32* Jud Süss (1940), Veit Harlan  
       Ferdinand Marian, Kr. Söderbaum, Heinrich George

33  Kleider machen Leute (1940), Helmut Käutner 
       Heinz Rühmann, Hertha Feiler, Hilde Sessak

34  La Habanera (1937), Detlef Sierck 
       Zarah Leander, Karl Martell, Ferdinand Marian

35  Leinen aus Irland (1939), Heinz Helbig 
       Otto Tressler, Irene von Meyendorff, S. Breuer

36* Ohm Krüger (1941), Hans Steinhoff 
       Emil Jannings, Ferdinand Marian, G. Gründgens

37  Olympia  (1938), Leni Riefenstahl 
       documentaire in twee lange delen

38  Reitet für Deutschland (1941), Arthur M. Rabenalt 
       Willy Birgel, Gertrud Eysoldt, Gerhild Weber

39* Robert und Bertram (1939), Hans Heinz Zerlett 
       Rudi Godden, Kurt Seifert, Carla Rust

40  Rosen in Tirol (1940), Geza von Bolvary 
       Marte Harell, Hans Moser, Johannes Heesters

41* Stukas (1941), Karl Ritter 
       Carl Raddatz, Hannes Stelzer, O.E. Hasse

42* Über alles in der Welt (1941), Karl Ritter 
        Paul Hartmann, Hannes Stelzer, Frits Kampers

43* Venus vor Gericht (1941), Hans H. Zerlett  
       Hannes Stelzer, Hansi Knoteck, Paul Dahlke

44  Zu neuen Ufern (1937), Detlef Skierck 
      Zarah Leander, Willy Birgel, Carola Höhn

#2   UFA 1937-1941
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In de tweede fase van de overname van de UFA 
door Goebbels en zijn handlangers zien we in mijn 
steekproef niet slechts één asterisk voor grof na-
zisme op de zestien, zoals in de eerste fase, maar 
zijn er opeens tien op de achttien, waaronder veel 
antisemitisme, waar we Olympia en Der ewige Jude 
bij kunnen optellen. Het toont aan, indirect, dat 
de greep van de nazi’s op de filmproductie sterker 
werd. Maar pas op: het toont ook aan dat er van 
zulke films relatief meer zijn bewaard gebleven als 
studiemateriaal.

Vanaf 1936 bracht Goebbels de UFA en alle an-
dere media systematisch onder controle van zijn 
propagandaministerie. Neem bijvoorbeeld ook de 
radio. Ik citeer Zeman (p. 59):

In mei 1933 begonnen Duitse radiofabrikanten 
een goedkoop standaardtoestel te produceren, de 
Volksempfänger. [...] In 1934 werd het bereik van 
de radiozenders met 30 procent opgevoerd. Toen 
de oorlog uitbrak waren er ongeveer 3,5 miljoen 
toestellen verkocht. In 1939 bezat 70 procent van 
de Duitse gezinnen een radiotoestel, het hoogste 
percentage ter wereld. Maar de nazi-leiders wa-
ren met deze toestand niet helemaal tevreden. 
Zij vonden de huisvrouw en haar gezin als gehoor 
niet voldoende betrouwbaar. Het luisteren werd 
verplicht gesteld, tegelijk met het bijwonen van 
bijeenkomsten en het kopen van nazi-kranten. In 
de fabrieken kwamen luidsprekers en de produc-

tie stond stil als er een belangrijke partij- of rege-
ringsuitzending was.

Op 18 maart 1937 werd het filmimperium van 
Hugenberg verplicht alle UFA-aandelen voor 
21,25 miljoen Reichsmark aan Cautio Treuhand 
te verkopen, een semi-overheidsholding die recht-
streeks onder Goebbels viel. In feite was de UFA 
nu genationaliseerd. Emil Georg von Stauss was 

voorzitter van die holding, Ludwig Klitzsch bleef 
algemeen directeur en Carl Kopitz, we kwamen 
hem in Den Haag al tegen, werd perschef. In 1937 
werd een kunstcommissie toegevoegd onder lei-
ding van Carl Froelich. Deze kreeg grote invloed 
op de planning van nieuwe films, ten koste van het 
hoofd van die afdeling, Ernst Hugo Correll. Deze 
werd in 1939 ontslagen, omdat hij weigerde lid te 
worden van de NSDAP.

Ten tijde van deze nationalisatie, ik volg nu Wi-
kipedia, bezat de UFA 27 filmstudio’s, waarvan 
negen in Neubabelsberg en zeven in Berlin-Tem-
pelhof, inclusief drie die zogenaamd nog van Carl 
Froehlich-Film waren. Ook had de UFA studio’s 
voor geluidsmontage, animatie en dergelijke, een 
verhuurafdeling, een Wochenschau en een aantal 
eigen theaters.

Om maar weer met de films met een asterisk te 
beginnen: in deze tweede fase van de UFA vinden 
we van de veertien films die Klaus Kreimeier aan-
merkte als grof antisemitisch er elf terug: 18, 19, 
25, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 42 en 43. Deze expliciet 
antisemitische producties kwamen dus allemaal in 
de jaren 1939 tot en met 1942 tot stand, zoals ook 
de andere twee, 47 en 52, die tot de laatste fase 
behoren. Dat geldt bovendien voor de ‘documen-
taire’ Der ewige Jude (21) die ik in dit geval maar 
als veertiende bij de speelfilms heb meegeteld, 
net als Kreimeier. Het waren zogenaamd ‘Origi-
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nal-Aufnahmen aus den polnischen Ghettos.’ De 
begintitels laten geen twijfel over de doelstelling 
bestaan: ‘Dieser Film zeigt wie Juden aussehen, 
bevor sie sich hinter der Maske des zivilisierten 
Europäers verstecken.’ Ook de zeer tendentieuze 
film Heimkehr (30), over die arme Volksduitsers 
die zo slecht werden behandeld, scheert Joden en 
Polen bijna over één kam. Net als communisten, 
homo’s, Russen, zigeuners en negers waren het 
allemaal Untermenschen. Het wordt niet gezégd, 
maar geïnsinueerd.

De invloed van zulke films is niet te onderschat-
ten. Ook in de bezette landen werden ze vertoond. 
Heimkehr bijvoorbeeld in het Odeon Theater in 
Den Haag. In de Residentiebode van 6 juni 1942 
wordt hij als volgt aangekondigd:

Het bange lot, dat de Volks-Duitschers in het Po-
len van de laatste jaren voor dezen oorlog boven 
het hoofd hing, en dat tenslotte het Groot-Duit-

sche rijk tot ingrijpen noopte [sic], wordt in de film 
Heimkehr op treffende wijze geschetst. Wars van 
elk sentimenteel gedoe worden in dit filmwerk de 
scherpe tegenstellingen naar voren gebracht, welke 
op den duur onhoudbare toestanden voor de in 
Polen wonende Duitschers schiepen. De gebeurte-
nissen stapelen zich totdat tenslotte de bom barst: 
Duitschland verklaart Polen den oorlog.

Nog minder objectief formuleert F.C. Derks het in 
het Haarlems Dagblad van 14 maart 1942, waar-
in hij onder meer schrijft:

Een plaats in Wolhynië is het tooneel van de ge-
schiedenis, die Heimkehr in beeld brengt. Het Pool-
sch bestuur oefent een waar schrikbewind uit 
jegens de Duitsche kolonie, waarvan de eigendom-
men ieder oogenblik gevaar loopen en welker le-
den het hard te verduren hebben. Zoo wordt, als 
een gendarmeriekazerne noodig is, een Duitsche 
school, eigendom der Rijksduitschers, zonder vorm 
van proces in beslag genomen en de inventaris ver-
brand als begin van een nu dagelijks in omvang toe-
nemende vervolging van al wat Duitsch is, zoodat 
het geen wonder is, dat onder de geplaagde lieden 
een paniekstemming ontstaat. Onder deze omstan-
digheden houdt Marie Thomas [Paula Wessely], een 
onderwijzeres aan de in beslag genomen school en 
dochter van een medicus, het hoofd koel.

Voor de doorsnee-Duitser die de film zag was de 
geschiedvervalsing misschien niet eens merkbaar. 
Zo was er ook de film Ohm Krüger (1941) van 
Hans Steinhoff, met Emil Jannings in de hoofd-
rol en als producent. Een prestigeproject. In het 
Engelse blad Films & Filming van april 1966 stond 
een mooi artikel, ‘The nazis return’, over een bij-
eenkomst in Oberhausen, waar Atlas, een distri-
buteur van kwaliteitsfilms, populaire nazifilms 

aan een selecte groep recensenten toonde. Atlas 
had miljoenen verdiend met Tystnaden van Ing-
mar Bergman, die in Duitsland 11 miljoen bezoe-
kers had getrokken, en testte nu de haalbaarheid 
van hervertoning van enkele populaire nazifilms. 
De scribent, PEM, schreef een passage die ik heb 
bewaard:

[Veit] Harlan’s contention that it is impossible for a 
talented director to hide his ability deliberately was 
contradicted by Gustav Gründgens, a prominent 
actor who also took a part in a propaganda film. 
Forced by Emil Jannings to play Austen Chamber-
lain in the anti-British film Ohm Krüger, Gründgens 
(he was one of Hermann Goering’s proteges but 
used his position as Chief of the State Theatres to 
help people persecuted by the nazis and managed 
to avoid playing other political parts) gave such a 
bad performance one felt he deliberately threw the 
scene because he hated the tendentious interpre-
tation. Jannings for whom it would have been easy 
to emigrate [...] produced the film himself and took 
the leading part which only damaged the whole en-
terprise - the violent misrepresentation of the Boer 
war and Cecil Rhodes’ part made the film uncon-
vincing.

 Paula Wesseley in Heimkehr (1941)  Ferdinand Marion en Emile Jannings in Ohm Krüger (1941) 



FILM FUN #82 OKTOBER 202029

INHOUD

De Engelsen, naar waarheid gepresenteerd als 
de uitvinders van de concentratiekampen, hun 
middel om de Boeren klein te krijgen (maar 
niet met het oog op massamoord), worden afge-
beeld als onbetrouwbare schurken, op zoek naar 
het grote geld, goud,  en geen middel schuwend in 
samenwerking met het kapitaal: van Rhodes (im-
mers gespeeld door Ferdinand Marian), van wie 
wordt geïnsinueerd dat hij Joods was. De Boeren 
waren daarentegen oprechte landbouwers, wier 
Germaanse waarden nog intact waren.

Veel erger en rechtstreekser antisemitisch was Der 
ewige Jude. Die film moest het volk door de strot 
worden geduwd. Om nog even in Nederland te 
blijven: op 9 juli 1942 had de regering besloten dat 
de vertoning van bepaalde films verplicht gesteld 
kon worden en op 22 augustus was het zo ver. De 
Tijd berichtte op 26 augustus 1942:

Het besluit luidt als volgt: 
Art. 1. De secretaris-generaal van het departe-
ment van Volksvoorlichting en Kunsten verplicht 
alle ondernemers van bioscopen in Nederland 
in het tijdvak van Vrijdag 29 Aug. 1941 [de speel-
weken liepen van vrijdag tot vrijdag] tot en met 
Donderdag 30 april 1942 volgens een door den 
Nederlandschen Bioscoopbond - na instelling van 
het filmgilde - door ’t filmgilde op te stellen plan, 
in openbare voorstellingen de navolgende film te 
vertoonen: De eeuwige Jood (Der ewige Jude), in 
Nederland voor openbare vertooning toegelaten 
[voor boven 18 jaar] onder No. I 931.

Art. 2 De secretaris-generaal voornoemd kan in 
bepaalde gevallen van de in het vorige artikel ge-
noemde verplichting ontheffing verleenen.

Dus het moest, tenzij 
ontheffing. Die moet 
dikwijls verleend zijn, 
want je kunt een bio-
scoop wel verplichten 
een film te vertonen, 
maar een publiek niet 
om te gaan kijken. 
De ‘terugwerkende 
kracht’ tot een jaar eer-
der moet bedoeld zijn 
geweest om Duits-
vriendelijke bioscopen niet tot een reprise te dwingen.

Zie hierover trouwens ook Thomas Leeflang in het 
onthullende artikel ‘Thanks boys! Film- en bio-
scoopbedrijf onder Militair Gezag’ (in ons eigen 
FilmFun, 65). Hij sprak in de jaren ’80 met bioscoo-
pexploitant G.J.M. Top in Den Bosch, die de boek-
houding uit de oorlogsjaren nog had. Niet alleen 
draaide hij verplicht ToBis Hollandsch Nieuws en 
UFA Wereldnieuws, maar ook vrijwillig Jud Süss 
(7-13 februari 1941 in Luxor), Die Rothschildts 
(13-19 juni 1941, ook in Luxor) en Der ewige Jude 
(3-9 oktober 1941, dus vóór het verplicht werd, in 
de Concertgebouwbioscoop). Het publiek bleef 
komen, de hele oorlog door, net als in Duitsland 
zelf trouwens. De behoefte om even in een andere 

wereld te zijn, die van de cinema, was kennekijk 
een dringende. Het is de vraag, wat je dan de ex-
ploitanten nog kunt verwijten.

De eerder genoemde Klaus Kreimeier verdedigt de 
stelling dat Goebbels het antisemitisme tot 1939, 
vooral naar het buitenland toe, als een soort rati-
oneel ‘vijandbeeld’ heeft willen presenteren - dus 
iets wat bij een oorlog hoorde en geen rassenhaat 
was - en na de Endlösung op dit punt geen pro-
paganda meer nodig had om de geesten daarvoor 
rijp te maken.

Over de meeste van deze films is al veel geschre-
ven en het ligt niet op mijn weg om dat nog eens 
dunnetjes over te doen. Ik wil twee uitzonderingen 

Advertentie van Luxor 
in Den Bosch. 



FILM FUN #82 OKTOBER 202030

INHOUD

maken, namelijk de titels die door Kreimeier (en 
ook door Erwin Leiser, een andere gezaghebbende 
auteur over nazifilms) zijn genoemd als typische 
voorbeelden van meer alledaags, sluipend, qua-
si-onschuldig, maar zeer gericht antisemitisme.

De eerste is de Tobisfilm Robert und Bertram (1939), 
de enige komedie in het antisemitische filmpakket. 
Het is een muzikale klucht van Gustav Raeder uit het 
jaar 1865 over twee geforceerd vrolijke zwervers die 
allerlei figuren om de tuin leiden en bij de neus ne-
men. Eigenlijk een Heimatfilm, die zich ergens op het 
platteland afspeelt rond 1840. Eén van de slachtoffers van 
het snaakse duo is een Berlijnse bankier, Ipelmeier gehe-
ten (gespeeld door Herbert Hübner), die als nouveau ri-
che en rokkenjager wordt geschilderd en graag toegang 
zou krijgen tot de hoogste klasse, die van de adel. De 
twee zwervers doen zich als representanten van de adel 
voor en de bankier trapt erin. Ondertussen wordt niets 

nagelaten om die man 
karikaturaal als Joods, 
smakeloos, onsym-
pathiek en achterbaks 
te portretteren. In het 
oorspronkelijke stuk 
kwam geen spoor van 
antisemitisme voor. In 
het bovengenoemde 
artikel in Films & Fil-
ming  schreef PEN dit 
als volgt op:

The worst and most dangerous of these films were 
those which disguised their purpose and aims be-
hind innocuous titles and subjects. [...] In the mid-
dle of an old fashioned German musical film, Robert 
and Bertram, a Jewish family appears suddenly and is 
portrayed in the manner of the worst Stürmer car-
toons. This is a perfidious technique of introducing 
anti-semitism but probably doubly effective because 
it achieves its purpose by making people laugh at the 
Jews. Time and again these films demonstrate how 
easily history can be falsified and propaganda insinu-
ated into entertainment

Het andere voorbeeld dat Kreimeier en Leiser geven 
is Leinen aus Irland (1939) over de carrière van een 
gettojood uit Praag, Cohn, die zich opwerkt tot de 
industrieel Dr. Kuhn (gespeeld door Siegfried Breu-
er), die volgens de Lichtbild-Bühne ‘met de sluwheid 
en gewetenloosheid van zijn ras het doel nastreeft de 
schoonzoon en opvolger van de president van het 
concern te worden, en daardoor de linnenkoning van 
de hele wereld [let op de verwijzing naar de boosaar-

dige strategie van het 
internationale zionis-
me]. De vrije import 
van Iers linnen lijkt hem 
daartoe de juiste weg te 
zijn, ongeacht het ge-
volg, dat daardoor hon-
derdduizend thuis-we-
vers in Bohemen hun 
broodwinning zouden 
verliezen.’ Goebbels zelf 
kwam bij de opnamen 

door Styria Film kijken— om te zien of ze zich in 
Oostenrijk ook netjes aan de voorschriften hielden. 
Commercieel werd het een flop, anders dan Die Ro-
thschildts. 

Genoeg nu over de veertien antisemitische films. Er 
waren in deze tweede fase van na de machtsgreep in 
1933 behalve die veertien ook nog twee die wel een 
asterisk bij hun naam hebben staan, maar niet als 
(grof) antisemitisch onderstreept zijn, Ich klage an 
(1941) en Stukas (1941), en één die noch een asterisk, 
noch een onderstreping heeft, maar naar mijn gevoel 
toch echt een nazifilm was, Olympia (1938). De der-
tien dán nog overgebleven titels behoren tot het nooit 
helemáál ‘onschuldige amusement’ in deze periode.

Over Ich klage an (1941) van Wolfgang Liebenei-
ner—een bekwame regisseur, die als acteur was 
begonnen—zal  ik kort zijn. De hoofdrol was voor 

Paul Hartmann, die ook 
al met Liebeneiner sa-
menwerkte in Bismar-
ck (1940) en later met 
Karl Ritter in Über alles 
in der Welt. Ze behoor-
den tot het naziwereld-
je, dat is zeker. Het zijn 
telkens dezelfde namen 
die terugkeren. Deze 
film is bedoeld als een 
indirecte steun aan 



FILM FUN #82 OKTOBER 202031

INHOUD

de ‘Aktion T-4’, het vermoorden van gehandicapten. 
    Het wordt verkocht als ‘euthanasie’, wat echter prin-
cipieel een vorm van eigen keuze en dus iets heel an-
ders is, en gedramatiseerd in de vorm van een briljante 
arts, van wie de jonge vrouw (Hatheyer) aan multiple 
sclerose blijkt te lijden.

Minder dubieus is naar mijn oordeel de vlotte, vooral in 
de eerste helft best onderhoudende oorlogsfilm Stukas 
(1941) van Karl Ritter. Het gaat om wendbare bommen-
werpers, die vanuit een steile duikvlucht hun dodelijke 
lading laten vallen. Het is allemaal nog oog- en handwerk 
van de vliegeniers, zonder electronische besturingspoes-

pas. De piloot heeft slechts één assistent bij zich. Een squa-
dron van zulke vliegtuigen, 24 stuks, als ik goed heb geteld, 
staat onder leiding van een mens- en kunstlievende kapitein 
(Carl Raddatz), die tussen de bedrijven door vooral klassieke 
pianomuziek vierhandig speelt met de legerarts  (O.E. Has-
se). Tijdens de inval in België worden de triomfen van het 
squadron en het lot van de vliegeniers, waarvan er een aantal 
sneuvelen, in episodes zonder veel coherentie gevolgd.  Er zijn 
hakenkruizen en hitlergroeten te zien, maar onnadrukkelijk. 
De omgangsvormen in het leger worden onbedoeld behoorlijk 
karikaturaal weergegeven. Zo worden de piloten, jonge offi-
ciertjes, door alle ondergeschikten onder alle omstandigheden 
voluit met ‘Herr Oberleutnant’ aangesproken en springen ze 

zelf in de houding zodra er een hogere 
officier in de nabijheid of zelfs maar aan 
de telefoon komt.

Het verschil met krijgssituaties en 
ruwe onderlinge kameraadschap in 
Amerikaanse oorlogsfilms is echter 
niet groot, zeker niet met de gezags-
verhoudingen in de mariniersoplei-
dingen. De boodschap is vooral, dat 
het niet verkeerd is om voor het va-
derland te sterven. Daartoe wordt 
een tekst van Hölderlin aangehaald— 
naar aanleiding van een brief van 
de moeder van een omgekomen pi-
loot. “Denk niet aan de dood, maar 
aan het doel waarvoor ze stierven. 
Je denkt terug aan hen als goden. O, 
was ik maar soldaat, dan zou ik niet 
‘gewoon’ doodgaan. Ik wil niet zo 
maar sterven, ik wil omkomen op 
een heuvel van offers.” Of woorden 
van die strekking. In meer theoreti-
sche beschouwingen over de film kan 
daarom sprake zijn van een doods-
cultus, een idee dat binnen het na-
zisme inherent zou zijn. Maar ik heb 
dit filmverhaaltje vooral zo uitvoerig 
opgeschreven om te demonstreren 

Heidemarie Hatheyer en Paul Hartmann in Ich klage an Stukas



FILM FUN #82 OKTOBER 202032

INHOUD

dat het soms heel moeilijk is uit te maken of iets 
een ‘nazifilm’ dan wel een patriottisch pamflet is. 
Vooral het einde is volstrekt ongeloofwaardig. Een 
gewond geraakte vliegenier komt uit een diepe de-
pressie na een Wagner-concert, waar hij door een 
verpleegster naar toe wordt gesleept, omdat hij 
daarin opeens de pianomuziek van zijn kapitein 
(Raddatz) herkent. De man haast zich terug naar 
zijn squadron en ze maken zich enthousiast op om 
Engeland te verslaan. Het heeft iets van een cava-
lerie die op het laatste moment niet kómt, zoals in 
een western, maar gáát.

Over Olympia (1938) van Leni Riefenstahl zijn hele 
boeken geschreven. Zie echter vooral de bladzijden 
75-126 in het al aanbevolen Riefenstahl-boek van 
Thomas Leeflang. De voormalige filmster nam tij-
dens de Olympische Spelen in Berlijn in 1936 maar 
liefst 430.000 meter film op, die ze na een langduri-
ge montage tot twee delen comprimeerde, die nog 
altijd 3260 en 2712 meter lang waren in de Neder-
landse bioscoopversie. Hoewel Riefenstahl voor 
het IOC werkte —de NSDAP betaalde de film—
werd het hele olympische evenement omkaderd in 
Arisch superioriteitsgevoel. Alleen al het bombas-
tische begin van twintig minuten aanloop tot de 
finale: Hitler, in close-up gefilmd, als ware hij God 
zelf, die na de aankomst van de Olympische vlam 
de Spelen officieel opent in een bomvol stadion, 
waar overal swastika’s wapperen en Germaanse ge-
zichten de camera’s toelachen. Bij hun intocht over 

de atletiekbaan brengen alle landenploegen hem 
de hitlergroet, behalve die van Engeland en Japan. 
    Hoewel de film niet rechtstreeks nazistisch is te 
noemen, en bijvoorbeeld ook af en toe zwarte atle-
ten in beeld brengt, blijkt uit alles dat Riefenstahl de 
nazi’s welgezind was. Overigens moeten we ook be-
denken dat er diverse versies in omloop kwamen en 
lang niet alle opnamen gebruikt zijn. Het staat wel 
vast dat Riefenstahl een groot talent voor beeld en 
montage had, maar tegelijk is het duidelijk dat haar 
visie op de toewijding aan sport authentiek was, en 
niet zo beperkt als de nazi’s het graag hadden ge-
wild. Ze heeft allerlei conflicten moeten overwin-
nen. Maar haar visie op het bewind was per saldo 
positief, dat kan toch echt niemand ontkennen. 
   In Nederland verschenen de films gewoon als 
Olympiade in de bioscoop, beide delen afzonderlijk.

Hoe dicht de propaganda en het ‘gewone’ werk 
in de praktijk bij elkaar lagen blijkt bijvoorbeeld 
uit het onderstaande artikeltje—zeg maar gerust: 
overgeschreven Ufa-persbericht—dat op 17 au-
gustus 1941 in het Algemeen Handelsblad stond.

Vijftien producten nagenoeg gereed voor ver-
tooning in ons land.

Behalve de nieuwe Ufa-films U-Boote westwärts en 
Dreimahl Hochzeit, die dezer dagen in ons land wor-
den vertoond, zijn er op het oogenblik nog zes in 
productie. Van de 45 Ufa-films, welke voor de pro-
ductie van dit jaar waren aangekondigd, zijn er thans 
reeds 28 in omloop gebracht.

De zes films waaraan op het oogenblik wordt ge-
werkt, of die dezer dagen werden voltooid, zijn 
Frauen sind doch bessere Diplomaten, waarin Marika 
Rökk en Willy Fritsch de hoofdrollen vervullen, An-
schlag auf Baku met Willy Fritsch en Lotte Koch, Die 
geschichte eines Lebens, waarin Luise Ullrich optreedt 
met Werner Krauss als tegenspeler, Der Tanz mit dem 
Kaiser, met Marika Rökk, Stukas, met Carl Raddatz en 
Hannes Stelzer ; en de biografische film Friedemann 
Bach, waarin Gustav Gründgens de titelrol speelt en 
Leny Marenbach de vrouwelijke hoofdrol.

Voorts zijn er nog negen Ufa-films gereed gekomen, 
die thans voor ons land worden bewerkt.

Twee van deze films zijn reeds eerder aangekondigd, 
nl. Der Gasmann, een groote film van Heinz Rüh-
mann en Anny Ondra, en Der liebe Augustin, met Paul 
Hörbiger en Maria Andergast. De zeven overige ko-
men in de plaats van aangekondigde films, waarvan 
de vervaardiging wegens omstandigheden niet kon 
doorgaan.

In plaats van Geld, Geld, Geld! komt Pour le Mérite 
[een oude militaire onderscheiding, door Frederik de 
Grote ingesteld], een groote film over het Duitsche 

Leni Riefenstahl met haar voornaamste camerman Wal-
ter Frentz bij de opnamen van de Olympiade-film in 1936
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luchtwapen, waarin onder regie van prof. Karl Ritter 
o.a. optreden: Paul Hartmannn, Herbert Böhme, Al-
bert Hehn, Paul Dahlke en Jutta Freybe. In de plaats 
van Diesel-Film komt Hitlerjunge Quex.

Als nieuwe reeds voltooide films worden voorts 
aangekondigd Das Recht auf Liebe (in plaats van Jagd 
ohne Gnade) onder regie van Joe Stöckel met Magda 
Schneider, Viktor Staal, Paul Wegener en anderen, als-
mede Herzensfreud-Herzensleid, geregisseerd door 
Hubert Marischka, eveneens met Magda Schneider 
in de vrouwelijke hoofdrol en voorts met medewer-
king van o.a. Paul Hörbiger, Paul Klinger, Lucie Englisch, 
Erika von Thellmann en Carola Höhn.

Behalve de gluiperig weggemoffelde manier waar-
op wordt aangekondigd dat Hitlerjunge Quex als-
nog in roulatie zal komen, valt ook de late komst 
van Pour le Mérite op, want die film was in 1938 
al klaar. De Stukas en U-Boote worden in één 
adem genoemd met populaire sterren als Heinz 
Rühmann, Marika Rökk en Willy Fritsch. Het 
sterrensyteem van de studio’s in Babelsberg en 
Tempelhof verschilde niet wezenlijk van dat der 
studio’s in Hollywood, dus ook niet wat betreft de 
rollen die ze zich wel of niet konden veroorloven 
te weigeren. Veel namen en titels zeggen ons niets 
meer. Van de 13 niet-besmette titels uit de perio-
de 1937-1941 zijn er vier met Zarah Leander, ge-
specialiseerd in zwoele liedjes en romantiek (20, 
27, 34, 44), en vier met Marika Rökk, zangeres, 
danseres en comedienne (26, 27, 28, 29). Film 
nummer 27, Es war eine rauschende Ballnacht 
(1939) over het leven van Tsjaikowski, had zelfs én 
Leander én Rökk, en werd laat in de jaren ’50 in 

de Nederlandse bioscopen heruitgebracht. In de 
muziek- en dansfilms 29 en 40 treffen we ook de 
Nederlander Johannes Heesters aan.

Van artistieke waarde is misschien vooral Der 
Postmeister (1940) van Gustav Ucicky, naar een 
kort verhaal van Poesjkin. In flashback wordt de 
geschiedenis van de gepensioneerde postmeester 

(Heinrich George) en zijn mooie dochter (Hilde 
Krahl) verteld door een van haar oude minnaars. 
Het meisje volgt een officier naar Leningrad, waar 
ze denkt met hem te zullen trouwen, en laat vol 
trots haar vader nakomen. Het is een sfeervol, ero-
tisch getint drama met een heftig einde, en men 
zou het de markante acteur Heinrich George bijna 
vergeven dat hij ook in Jud Süss heeft meegedaan, 
als de hertog van Württemberg, en in Hitlerjunge 
Quex, als diens vader, en in Kolberg, als de bur-
gemeester. Hij stierf in 1946 in een sovjetkamp 
aan uitputting en ziekte. Daarentegen heeft Hilde 
Krahl nog tot haar dood in 1996 geacteerd voor 
film en tv. Ze was van 1944 tot zijn overlijden in 
1987 getrouwd met acteur en regisseur Wolfgang 
Liebeneiner.

Om deze aflevering niet te lang te maken verplaats 
ik de derde en laatste fase van de bioscoopfilms tij-
dens de naziperiode, 1942-1945, naar deel III van 
deze serie opstellen.

—Peter Cuijpers
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Het is nooit anders geweest: het film- en 
televisiewereldje is klein, in die zin dat 
iedereen elkaar kent. Behalve dat men 
niet moe wordt elkaar prijzen te geven, 
van het Gouden Kalf tot de Televizier Ring, 
bestaan er bij film en tv de zonderlingste 
onderlinge verhoudingen. Telkens bij het 
verscheiden van een prominent lid van 
die gemeenschap blijken er bij het over-
denken van het werkzame leven van de 
overledene onvermoede relaties te heb-
ben bestaan. Sommige daarvan zijn op z’n 
minst curieus te noemen. 

Op 14 september 2020 overleed op 93-jarige leeftijd 
Herman Frederik ‘Fred’ Bredscheyder. Op de rouw-
kaart stond zijn achternaam geschreven als Bred-

schnijder, met ‘ij’ en niet met ‘y’. Zelf ondertekende 
Fred altijd met Bredschneyder, maar dit geheel ter-
zijde. Fred was een veelzijdig man: hoofd Filmzaken 
van de KRO-tv, programmasamensteller, journalist, 
auteur, opera- en operettedeskundige, medeop-
richter van de Kring van Nederlandse Filmjourna-
listen, hoofdredacteur van het omroepblad Aether, 
en nog veel meer. Zijn functies en kwaliteiten zijn 
onder het kopje In Memoriam zowel digitaal als ‘in 
print’ uitvoerig belicht. Steevast geïllustreerd met 
een portret van een boven ‘een pinkelhoutje’ ernstig 
door zijn bril kijkende Fred. Zo ken ik hem, ik zag 
hem nooit zonder bril en vlinderdasje. Keurig in het 

pak. Alsof hij was gekleed om een rol te spelen in 
een stuk van P.G. Wodehouse. Zo bewoog hij zich 
ook, wat statig, bijna ‘toneelmatig’, vriendelijk maar 
tegelijkertijd wat afstandelijk. In bepaalde kringen 
was zijn bijnaam niet voor niets ‘Fredje Operetje’. 
   Zijn emoties wist Fred meestal wel verborgen te 
houden, hij uitte die gemoedstoestand niet gemak-
kelijk. Toen ik decennia geleden in zijn werkkamer 
in Hilversum met m’n handen op de rug zijn om-
vangrijke en boeiende boekenkast mocht bekijken 
(Fred: ‘Ik heb liever dat je niet zelf een boek pakt, 
dat doe ik wel voor je.’) was ik zo verrast bij het le-
zen van de rugtitel op het boek Im Schatten meiner 
Filme, zijnde de ‘Selbstbiographie’ van Veit Harlan, 
dat ik het automatisch toch uit de rij trok en van 
de zenuwen uit m’n handen liet vallen. Een door 
Fred gekoesterd zeldzaam boek lag met gescheurd 

FRED BREDSCHNEYDER MEETS JAN KOELINGA KOELINGA REGISSEERT

door 
Thomas Leeflang
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stofomslag en losgeraakt binnenwerk op de grond. 
Fred vertrok geen spier, op mijn geprevelde excuses 
reageerde hij met ‘Ik hoop dat je het niet expres liet 
vallen.’ 
   Fred leerde ik kennen toen ik als filmeditor werkte 
bij de NTS/NOS en in ‘de Ambachtschool’ in Bus-
sum dikwijls met hem achter de Steenbeck-mon-
tagetafel zat om filmfragmenten te selecteren voor 
het programma Voor een briefkaart op de eerste 
rang waarvan hij redacteur en stuwende kracht 
was. Hans Beerekamp, Jan Demmendaal en Fred 
van Doorn bedachten de vragen voor Nederlands 
beroemdste filmquiz die werd gepresenteerd door 
Bob ‘Lieve dames, beste heren’ Bouma. We bleven 
contact houden, Fred en ik. Meestal via de telefoon, 
later deden we dat via e-mail. Ik kon nooit tever-
geefs bij hem terecht met vragen over radio, film, 
tijdschriften, recensies en dergelijke zoals die zich 
tijdens de Bezetting manifesteerden. 
Hij had een jaloersmakend archief en 
ook nog eens dito parate kennis over 
die onderwerpen in oorlogstijd. Ook 
anderen deden wat dat betreft graag 
een beroep op Fred. Soms ontglipte 
hem een confidentie en vertelde hij 
me bijvoorbeeld dat het hem stoorde 
dat een bekend onderzoeker van de 
Nederlandse radio onder Duitse dic-
tatuur in zijn archief een dag lang de 
jaargangen 1940 – 1944 van het blad 
Cinema & Theater bladzijde voor 

bladzijde afspeurde naar ‘foute radioartiesten’. Fred: 
‘Dan was het een kwartier stil in de kamer en ineens 
riep die man opgewonden: “Ha, ik heb er weer een!” 
Triest, eigenlijk.’ 

Nu we het toch over de oorlog hebben (we zijn zo 
weer terug bij Fred): voorafgaande aan die besmette 
periode vluchtten in de vroege jaren dertig Duitse 
filmregisseurs naar Nederland. Max Nosseck, Kurt 
Gerron, Viktoria Rosenstein en Richard Oswald 
vonden in Nederland werk maar hun Nederlandse 
collega’s, verenigd in de Filmliga, hadden een stuk 
minder te doen. Dat riep gevoelens van afgunst bij 
hen op. Die ‘gastarbeiders’ hadden waarachtig be-
slag gelegd op de studio’s in Wassenaar en Cinetone 
in Duivendrecht. In het maartnummer van 1934 
van het tijdschrift Filmliga spraken de Liga-leden 
hun bezorgdheid uit over de ontwikkelingen in de 

filmindustrie en eisten ze voor zichzelf een werk-
plek op. In hetzelfde nummer van Filmliga stond 
een foto van het prominente Filmliga-lid Jan Koe-
linga, gelaten in de rij staand voor een stempello-
kaal met als bijschrift: ‘Jan Koelinga, werkloos ci-
neast, zendt ons uit protest deze crue foto van de 
Nederlandsche avant-garde in de breadline.’ 
   Uit een onderzoek van Koos Groen, Landverra-
ders, wat deden we met ze?: ‘Cameraman Koelinga, 
die in opdracht van de UFA opnamen in de Am-
sterdamse Jodenbuurt had gemaakt, werd door een 
filmzuiveringscommissie voor drie jaar uitgesloten. 
Hij was bovendien als NSB’er geïnterneerd, maar 
werd als licht geval vrij gelaten.’ 
   Een tragikomisch verhaal rouleerde lang onder hen 
die in de oorlog in het filmbedrijf werkten: Koelin-
ga zou begin 1940 in Krasnapolsky in Amsterdam, 
waar ‘s maandags de Filmbeurs werd gehouden, 

opnamen hebben gemaakt voor Der 
ewige Jude. Op die ‘shots’ stond de 
naar corpulentie neigende NSB’er Jo-
han Wilson uit Hoorn, directeur van 
de Wilson-bioscoop in die plaats. Jo-
han Wilson, nationaalsocialist en ge-
trouwd met een Duitse, werd in Der 
ewige Jude gepresenteerd als het pro-
totype van de dikke hebberige Jood. 
   Jan Koelinga reageerde er in januari 
1989 laconiek op. Het was ‘flauwekul’. 
Hij kon met zijn Filmgilde-kaart in 
de oorlog als freelance cameraman 

Jan Koelinga (in lichte regenjas) moet stempelen  … avant-garde in de breadine…
(Foto uit FILMLIGA, maart 1934)
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tenminste doorwerken voor UFA/ToBis in Amster-
dam. Aan De eeuwige Jood werkte hij niet mee. In 
ieder geval niet bewust. Hij gaf zijn filmmateriaal 
af en wat er verder mee gebeurde, daar had hij geen 
zicht op: ‘Ik kreeg nooit een opdrachtbriefje: Gelie-
ve opnamen te maken voor de film De eeuwige Jood. 
Er stond de ene keer op dat ik straatbeelden in Den 
Haag of Delft moest draaien, de andere keer waren 
het sfeershots van de Filmbeurs. En die zijn, zonder 
dat ik er iets van heb geweten, later door Teunissen 
in De eeuwige Jood gemonteerd.’ 
   Dat zijn debuutfilm, zijn ‘ciné-poème’ De Steeg 
uit 1932, uitstekende recensies kreeg en hij deson-
danks als cineast niet aan werk kon komen, daar-
over raakte hij meer dan een halve eeuw later nog 
overstuur. Koelinga, dan 82 jaar, met overslaande 
stem: ‘In de steun liep ik verdomme! Zes-en-een-
halve piek in de week, daar moest ik het mee doen! 
Geen werk, niets te vreten, wat had jíj dan gedaan?!’ 
   Ja, wat hadden we zelf gedaan...

Uitgezuiverd of niet, Koelinga verdiende na de be-
vrijding alsnog goed zijn brood met het maken van 
bedrijfsdocumentaires en vakantiereportages voor 
reisorganisaties. Voor de KRO-televisie produceer-
de Koelinga, naar eigen zeggen in opdracht van 
Fred Bredschneyder, drie films. In opdracht van 
Fred Bredschneyder? Fred liet me op 26 februari 
1990 weten hoe het werkelijk zat. In opdracht van 
het toenmalige hoofd van de KRO-tv Jan Castelijns, 
voerde Fred Bredschneyder als chef van de afdeling 

Filmzaken een soort sollicitatiegesprek met ‘een 
cameraman met jarenlange ervaring’, ene Joustra 
of Jongsma. Volgens Castelijns zou die cineast ‘wel 
wat voor de KRO kunnen doen’. Bredschneyder: ‘Ik 
vroeg die man wat hij zoal had gedaan. Hij schoof 
me een plakboek toe met knipsels en foto’s van de 
film De Steeg. “Maar die film is toch van Jan Koelin-
ga?” zei ik. “Ik bén Koelinga,” antwoordde hij. Ik heb 
het gesprek snel beëindigd en Castelijns gezegd dat 
we met hem maar niet in zee moesten gaan.’ 
   Jan Koelinga heeft na die afwijzing KRO-voorzitter 
mr. Van Doorn bestookt met brieven en documen-
ten waaruit moest blijken dat hij brandschoon was. 

Fred Bredschneyder: ‘Hare Majesteit de Koningin 
persoonlijk zou het bij wijze van spreken zeer op 
prijs stellen als Jan Koelinga bij de KRO aan de slag 
zou kunnen. Hij kreeg van de KRO de mogelijkheid 
op 16mm drie pauzefilmpjes van een paar minuten 
te maken. Ze zijn nooit uitgezonden omdat ik de 
leiding ervan kon overtuigen dat ze ongeschikt wa-
ren voor de KRO.’ 
   In één van Koelinga’s afgewezen proef-’interludes’ 
liep een meisje langs het strand te slepen met een 
uit de kluiten gewassen fallus symbool. ‘Ze stortte 
zich in de golven,’ aldus Fred Bredschneyder. ‘Niet 
om haar zondig leven te beëindigen, maar om haar 
lusten te blussen.’ Koelinga is met zijn films zon-
der succes verder getrokken langs de Hilversumse 
zendgemachtigden. 
   Sigma Film bracht in 1978 de door Jan Koelinga ge-
regisseerde korte speelfilm De Krans in de bioscoop. 
De hoofdrollen werden gespeeld door Jan Retel en 
Manfred de Graaf en als basis voor het scenario ge-
bruikte Koelinga, geholpen door Guus Luyters, een 
‘Falklandje’ van Herman Heijermans. In 1987 incas-
seerde Jan Koelinga van de ZDF in Duitsland nog 
zesduizend gulden omdat twee minuten uit zijn film 
De Steeg uit 1932 opgenomen waren in de tv-serie 
Die Welt der Dreissiger Jahre. 
   Op 6 september 1989 keek Polygoon-conserva-
tor Kerst Bottema op het Mediapark in Hilversum 
verrast op bij het horen van de naam Jan Koelinga. 
‘Koelinga is hier onlangs nog langs geweest,’ vertelde 
hij. ‘Hij wilde oude Amerikaanse bioscoop journaals 

Knipsel uit het ‘damesweekblad Rosita’, 
oktober 1963
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aan het NOB verkopen. Wij hadden daar geen be-
langstelling voor. Hij bood ook een 35mm- en een 
16mm-kopie uit de oorlog aan van Een kwartje voor 
een pet. Over een jongetje dat van zijn vader een 
kwartje krijgt zodra er buiten iemand met een pet op 
voorbij komt. Passeert er ineens met veel lawaai een 
rij Duitse soldaten met petten op. Jochie blij natuur-
lijk. Koelinga zei dat hij de vertonings- en uitzend-
rechten van het materiaal bezat. Ik heb de handel aan 
me voorbij laten gaan, we hadden dat spul al in ons 
archief.’ 

Bob Bertina, van 1945 tot 1979 filmrecensent van 
de Volkskrant, schreef in 1964 in het januarinum-
mer van het blad Film Forum dat hij hoopte dat Jan 
Koelinga ‘de kansen krijgt die hij vraagt, ondanks zijn 
politieke instelling en de door hem gemaakte fouten.’ 

   Dat zette kwaad bloed bij de in 1933 vanuit Duits-
land naar Nederland gevluchte Han (Heinz) Wie-
lek, cultureel ambtenaar in Amsterdam en Eerste 
Kamer-lid voor de Partij van de Arbeid. In het fe-
bruarinummer 1964 van Film Forum drukte hij 
Bertina met klem op het hart ‘niet te bevorderen 
dat Koelinga met het instrument waarmee hij zo in-
tensief het kwaad heeft gediend, weer geld gaat ver-
dienen.’ Ook Simon van Collem, filmjournalist en 
vertegenwoordiger van filmdistributeur Nederland 
Film, schoot de vergoeilijkende toon van Bertina 
ten opzichte van Koelinga in het verkeerde keelgat. 
Van Collem was door Koelinga in 1940 immers ge-
filmd op de Filmbeurs en op die manier in de lou-
che film Der ewige Jude terecht gekomen. 
   Ter zijde: tussen Van Collem en Bertina is het 
nooit meer goed gekomen, de vete zou decennia-

lang standhouden, de scheldpartijen over en weer 
waren op den duur gênant. In Een beeld van een 
meneer noemde Bertina Van Collem in 1981 ‘een 
handelsreiziger in film, een a-fotogeniek presen-
tator, een slecht interviewer en (b)roddelaar.’ NRC 
Handelsblad plaatste op 5 november 1982 een 
twistgesprek tussen Bertina en Van Collem. Berti-
na tegen van Collem: ‘Jij bent een causeur die zich 
goed verkoopt!’ Van Collem schroomde niet hard 
terug te slaan en begon tot grote ontsteltenis van 
Bertina over diens ‘oorlogsverleden’. Schreef hij tij-
dens de bezetting niet voor het Duits vriendelijke 
Cinema & Theater? En leverde hij geen teksten voor 
de Arbeidsdienst? 
   Nou dan! 

—Thomas Leeflang 

Van links naar 
rechts:

Kerst Bottema,
Bob Bertina en 
Simon van Collem
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De supermarkt-schappen zijn qua toiletpapier 
en energierepen compleet leeggeplunderd. 
Het straatbeeld wordt slechts bevolkt door 
met gasmaskers getooide mensen die hun 
hond uitlaten en de gebruikelijke figuratie aan 
daklozen en overjarige hippies. 
Musea, restaurants en winkels gaan op slot. 
Op onze laatste dag in de stad dwalen we 
door de lege zonovergoten straten en ont-
dekken dat het in een oude bowlinghal 
gevestigde ‘Amoeba’, mekka voor de vinyl en 
dvd-freaks, waarempel gewoon open is. Uit 
de bargain-bak opgevist: Reel Horror, een 
wanstaltige exploitation-movie uit 2003 van 
het echtpaar Claire en Ross Hagen die wordt 
aangeprezen met de volgende  tagline: 
 

     ‘Evil spirits that emerge from cans of old 
      movie-film terrorize a neighbourhood!’ 
 
CANNED HEAT 
De sluimerende krachten van het kwaad plachten zich bij 
voorkeur op te houden in speeldozen, uurwerken, poppen-
huizen, spiegels, schilderijen, vhs-banden en andere, met 
boosaardige energie opgeladen, collectors items. Maar gek 
genoeg verschuilen deze entiteiten zich slechts zeer spora-
disch in filmblikken. De bewegende schimmen zien tijdens 
de projectie kans aan de tredmolen van de 24 beelden per 
seconde te ontsnappen en manifesteren zich, eenmaal bev-
rijd van hun opgerolde staat, in al hun verschrikking. 
Tot zover een bruikbaar uitgangspunt, vermits de scenar-
ioschrijver en de cineast het idee niet verkwanselen voor 
snel gewin. 

SUBGENRE 
Afgezien van een aflevering uit het eerste 
seizoen van The Twilight Zone (1959/1960), 
‘The 16mm Shrine,’ waarin Ida Lupino een 
bejaarde filmdiva speelt die verslaafd is 
aan het eindeloos bekijken van haar eigen 
rolprenten om er uiteindelijk letterlijk in te 
verdwijnen, zijn er weinig of geen exer cities 
op dit gebied bekend. 
Van het team van Insidious verschenen 
onlangs nog de redelijk griezelige films 
Sinister 1 (2012) en 2 (2015), waarin het 
kwaad zich genesteld heeft in een ver-
zameling 8mm-amateurfilmpjes, waardoor 
onschuldige kinderen tot rituele moorden 
worden aangezet. 
 
MISBAKSEL 
Reel Horror begint meteen lekker knullig 
met een rubberen afgietsel van een 35mm 
filmblik dat met perslucht wordt opgebla-
zen en openbarst. 
Wat in het vat zit verzuurt niet. Wat vol-
gt is een onbekommerde hoop trash die 
heen en weer zwalkt tussen een vrolijke 
verkleedpartij van edelfiguranten in een 
bioscoopzaaltje die harder gillen dan de 
slachtoffers op het doek (met een duur 
woord: Community Art) en een ratjetoe aan 
lukraak gemonteerde fragmenten uit ob-
scure exploitatie-films. Deze fragmenten 

SAN FRANCISCO
15 MAART 2020 HORROR

VAN DE
ROL

De nadelige effecten van de Corona-crisis 
beginnen aan de westkust van de VS  het 
dagelijkse leven te ontregelen. De uitbater 
van een Charles Addams-achtig Airb&b 
pand in Haight Ashbury waar ik met mijn 
vriendin logeer, vermijdt elk contact en 
communiceert via appjes.

door 
Michael Helmerhorst
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vormen meteen de portee van de hele onder-
neming, niet in de laatste plaats door de acteurs 
die erin opduiken.  
Waar het bonte gezelschap naar kijkt is een rom-
melige kaleidoskoop van goedkope B-films met 
een line up van gepokte en gemazelde acteurs 
die dit wanproduct naar een hoger plan moeten 
tillen. 
Deze rolprent is als een met ranzige restanten 
volgestouwde bloedworst en tegelijk een ‘Who is 
Who in What Land?’ 
 
 

GUEST STARS 
Regisseur Ross Hagen recycled naar hartenlust 
materiaal uit zijn eigen productie: Night Creature 
(1979) met niemand minder dan Donald Pleasan-
ce die het als een soort Moby Dick aan de stok 
krijgt met een hardnekkige zwarte panter. 
De topacteur Pleasance schnabbelde er duchtig 
op los, getuige meer van dit soort quickies die 
naast het grote werk schril afsteken. 
Opeens zien we de veteraan Joe Turkel als een 
psychopaat in de B-film Savage Abduction of was 
het The Butcher (1983) ? 
We kennen Turkel oa als minzaam glimlachende 

barkeeper in The Shining (1980).  
Tenslotte is het de oudgediende Marc Lawren-
ce met een indrukwekkende staat van dienst als 
bijrolacteur en heavy die verschijnt in het zeer 
onfrisse en door hem ook geregisseerde werkje: 
Daddy’s Deadly Darlings aka Pigs uit 1972. Een 
hillbilly-achtige serial-killer ontdoet zich van zijn 
slachtoffers door ze op te voeren aan zijn varkens. 
De pokdalige Lawrence, met meer dan 100 bij-
rollen op zijn palmares als hoodlum, nazi-spion, 
outlaw, bajesklant en onguur sujet, kennen we 
van klassiekers als: This Gun for Hire (1942), Dil-
linger (1945), Key Largo (1948) en The Asphalt 

Joe Turkel Donald Pleasance Marc Lawrence
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Jungle (1950) waarin hij de small-time crook Cob-
by speelde. Op de vraag bij een geldtransactie 
waarom hij zo hevig transpireert, antwoord hij 
met de onvergetelijke woorden: “Money makes 
me sweat, that’s all, that’s the way I am.” 
In later jaren is Lawrence nog steeds van de partij 
in The Kremlin Letter (1970), The man with the 
Golden Gun (1974) en Marathon Man (1976).   
 
SHOWREEL 
Reel Horror toont verder glimpen van zulke uit-
eenlopende talenten als: Victor Buono, Leslie 
Caron, John Carradine, Talia Shire, Vic Taybeck, 
Nancy Kwan (met wie Ross Hagen ooit Wonder 
Women in 1973 draaide) en cult-figuranten als 
Ultra Violet. Uiteindelijk propt de dwergacteur 
John Hayden de behekste rol celluloid in een 
soort  walmende doofpot. Over en uit. 
Bij de aftiteling blijkt dat het echtpaar Hagen een 

nieuw meesterwerk op de rol heeft staan 
met de veelbelovende werktitel: Reel Monsters. 
 
EPILOGUE 
De volgende dag weten ondergetekende en 
zijn gezellin met de laatste ubertaxi de ge-
doemde stad San Francisco te verlaten rich-
ting luchthaven. Een goedkope SF-film wordt 
werkelijkheid. 
 
Heeft U, waarde lezer, het idee dat schrijver 
dezes een rolprent rond behekste filmspoelen 
over het hoofd heeft gezien, dan verneem ik dat 
graag via het redactie-adres.

—Michael Helmerhorst 
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IN MEMORIAM
21/9/20
Michael Lonsdale (89)
Tweetalig acteur speelde in 180 
films waaronder: Day of the 
Jackal (1973). The Name of The 
Rose (1986), Les Hommes et des 
Dieux (2010)
In de rol van arch-villain Hugo 
Drax in  Moonraker (1974) 
staat hij op het punt om zijn 
tegenstrever James Bond in zijn 
onttakelde ruimtestation op de 
valreep uit te schakelen en
spreekt afgemeten de onverge-
telijke woorden: ‘At least I shall 
have the pleasure putting you 
out of my misery.”

22/9/20
RON COBB (83)  
Cartoonist en production desig-
ner met een bijzondere
flair voor geloofwaardig vorm-
gegeven ruimteschepen
en toekomstige technologie in 
baanbrekende SF-producties
als Alien (1979)

23/9/20.
JULIETTE GRECO (93) 
De Muze van het Existentialis-
me, de Sirene van de
Rive Gauche.
Chansonière en filmactrice, 
speelde significante (bij)rollen) 
in films van oa Cocteau, Duvi-
vier, Renoir, Melville, Otto Pre-
minger, John Huston,Richard 
Fleisher en Lewis Allen

28/9/20
PIETER GOEDINGS (83)
Legendarische bioscoop-exploi-
tant, distributeur en pionier van
de arthouse cinema in Ne-
derland. Wist met behendi-
ge aankopen van (vergeten) 
klassiekers als Les Enfants du 
Paradis (1944) een nieuw pu-
bliek te trekken in zijn Art-deco 
bioscoop The Movies.

1/10/20
MURRAY SCHISGAL (93) 
New Yorkse toneelschrijver en 
filmscenarist van oa Tootsie 
(1982)

3/10/20.
ARMELIA MCQUEEN (68) 
Theater- en filmactrice werd 
bekend door de hit-musical
Ain’t Bisbehavin’. Was te zien in 
oa Action Jackson (1988)
en Ghost (1990)

4/10/20
CLARK MIDDLETON (63) 
Karakteracteur met veel bijzon-
dere bijrollen op zijn palmares
in genrewerk als Kill Bill 2 
(2004), Sin City (2005), Snow-
piercer en The Blacklist (2013)

De volgende Cinematic Celebreties
zijn toegetreden tot het Pantheon der Zevende Kunst:

4/10/20
KEES HIN (83) 
Cineast met meer dan honderd documen-
taire films op zijn naam, vaak met een 
beschouwend karakter en een zoekende 
stijl. Werkte veel samen met K.Schippers 
voor scenario’s, Otto Ketting voor muziek 
en Sandra van Beek voor research. In 1985 
onderscheiden met de L.J.Jordaanprijs 
(voor zijn hele werk). Zoon van filmer Jan 
Hin. Speelfilms Soldaten zonder geweren en 
Het schaduwrijk.

14/10/20
RHONDA FLEMING (97) 
Roodharige en temperamentvolle Love 
Goddes en Leading Lady met de bijnaam: 
Queen of Technicolor.
Verleende haar gratie aan 50 topfilms in 
de genre’s: Film Noir, Western en gedegen 
Mantel en Degen-spektakels In later jaren 
veel televisiewerk. Zes maal getrouwd.


