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Vraaggesprek met Thys Ockersen op 
21 december 2021 over zijn immersieve 
belevenissen (om de modieuze term maar te 
gebruiken) als doorgewinterde bioscoopganger.

Door Michael Helmerhorst

We zien de bioscoop bij voorkeur als een oord 
waar men zich even kan onttrekken aan de 
grauwe dagelijkse werkelijkheid om in het 
duister weg te dromen bij de betoverende 
schimmenwereld op het doek. Dat de filmische 
illusie een wonderlijke interactie kan aangaan 
met de boze buitenwereld is een fenomeen op 
zich dat we in kaart proberen te brengen aan de 

hand van Ockersen’s  bioscoop ervaringen.

Thys: Mijn eerste filmervaring deed ik op in 
de Amsterdamse Cinétol-bioscoop op 5 jarige 
leeftijd. Het was iets met schoonzwemsters, een 
Busby Berkeley waterballet. De Cinétol was als 
voormalige tempel van de Theosofische Loge 
een wonderlijk vormgegeven gebouw in de 
Tolstraat, dat mij dus ook voor de geest staat als 
een soort Sportfondsenbad waar de reflectie van 
het water en het gejoel van de zwemmers tegen 
de muren weerkaatsten. Mijn ouders woonden 
vlakbij in de Saffierstraat in de Diamantbuurt. 
Ik was als enig kind een verwend jochie, dat lijdt 
geen twijfel en ik was dus ook behoedzaam om 
die status te behouden. De eerste ‘horrorfilm’ 
die ik zag was: Cheaper by the Dozen (1950) 
een comedy rond een gezin met 12 kinderen 
onder aanvoering van de ‘crypto-nicht’ Clifton 
Webb als pater familias. Twaalf kinderen, die als 
overmaat van ramp ook nog eens collectief de 
mazelen kregen! Dit voelde als een regelrechte 
bedreiging voor mijn afgeschermde leventje.

Ook de aframmelingen die Stan Laurel van 
Oliver Hardy te verduren kreeg grepen mij aan 
en in de Cineac Reguliersbreestraat klampte ik 
mij angstig vast aan mijn vader. Lois Laurel, de 
dochter van Stan, die ik jaren later ontmoette 
had daar als kind ook grote moeite mee en ze 

ontweek de boeman Hardy.

Michael: Ondanks je jeugdtrauma’s zijn je 
nieuwsgierigheid en filmhonger dus van meet af 
aan aangewakkerd.

Thys: Op mijn 16e probeerde ik met mijn 
gezicht verborgen achter een Mickey Spillane-
pocketboek onopgemerkt bij films van boven 
de 18 in de Metropole Cinema (Zandvoort) 
naar binnen te sneaken. Hetgeen stuk liep op 
de streng controlerende cassière. Het was in de 
Metropole dat ik mijn hart ophaalde aan de Roy 
Rogers serials.

Michael: In Roy Rogers King of The Cowboys 
(1992) reconstrueerde je deze herinnering door 
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met tram 13 een ware ‘wild bunch’ aan joelende 
kids op de stoep van het Desmet-theater 
af te leveren die vervolgens een stormloop 
ondernamen op de kassajuffrouw.

Thys: Desmet was een substituut voor De 
Metropole die toen al gesloopt was. Als je pech 
had draaide er een ‘verantwoorde’ kinderfilm 
van Henk v/d Linden met ponypaardjes op de 
Veluwe! Nee, dan liever Witte Veder met Jeffrey 
Hunter, die later nog promoveerde tot Jezus van 
Nazareth in The King of Kings (1961)

Michael: Je bent een fanatieke western-
liefhebber. Hoe was je goesting voor de 
Spaghetti western?

Thys: In de Riks-bioscoop zag ik Een dollar met 
een gaatje, een afgeragde kopie met een beroerd 
nagesynchte Montgomery Wood (Guilliano 
Gemma). Niks voor mij!

Ik werp tegen dat Sergio Leone met zijn dollar-

trilogie het zieltogende genre rond 1965 nieuw 
leven inblies, maar Thys is onvermurwbaar 
en komt met zijn Top 5 western lijstje op de 
proppen:
My Darling Clementine, John Ford (1946), The 
Searchers, John Ford (1956), Gunfight at The 
Ok Corral, John Sturges (1957), Rio Bravo, 
Howard Hawks (1959), How the west was Won, 
Henry Hathaway (1963)

Michael: Hoe escaleerde je filmconsumptie in de 
Film-Academie jaren?

Thys: Ik zag alles wat rijp en groen was. In de 
lunchpauzes even bij de Parisien binnenwippen 
voor zg. ‘artistieke films’ zoals Mademoiselle 
met Jeanne Moreau. Bij het Nederlands 
Film Instituut in de Hooghstraat kende ik 
de operateur die van alles uit de rekken trok 
en opzette. U vraagt, wij draaien. In mijn 
Parool-tijd dompelde ik mij geheel onder in de 
schemerzone van de screenings.

Michael: Op welke momenten kregen signalen 
uit de buitenwereld greep op de geprojecteerde 
beelden?

Thys: Het is me heel vaak overkomen dat de 
situatie waarin ik een film bekeek dramatischer 
uitpakte dan de vertoonde beelden konden 
genereren. In het ABC, een no-nonsense cinema 
in een straatje achter Leicester Square (Londen) 
wemelde het van de muizen alsof ze zich vanuit 
de 2e rangs tekenfilms van TerryToon hadden 
gematerialiseerd als flitsende contouren vóór het 
scherm. In een local cinema in Birmingham zie 

ik Henry Portrait of a Serial Killer (1990) Achter 
me zit een grote, zwaar ademende man die, als ik 
schielijk omkijk, als twee druppels water lijkt op 
Michael Rooker!! In Grauman’s Theatre in LA 
draaide Ghostbusters, voor me zit een man met 
een kingsize portie popcorn en een mega beker 
Cola intens te genieten van het schouwspel. 
Als een subway-train uit het hiernamaals dwars 
door één der spokenjagers heenrijdt, springt 
de man met een mengeling van schrik en 
hilariteit van zijn stoel omhoog en krijg ik de 
hele popcorn cola-mix over me heen. The story 
of my life! Ook in Grauman’s zie ik vlak voor 
het einde van Gremlins een dubbelganger van 
de geheimzinnige chinees uit de film door het 
gangpad weglopen naar de uitgang.
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Michael: Dat is pas een 3d ervaring i.p.v. al die 
scheelmakende kartonnen brilletjes!

Thys: Sam Fuller zei ooit dat de totaal-ervaring 
van een oorlogsfilm alleen bereikt kon worden 
door een machinegeweer vanachter uit de zaal 
over de hoofden van het publiek leeg te schieten.

Michael: Zoiets als de William Castle-aanpak 
met Emergo.

Thys: Ja ja, bij de test van deze spookhuis-
gimmick met een zwevend skelet boven de 
zaal, raakte het prototype los van de kabel en 
belandde op het hoofd van één der studiobazen 
van Allied Artist’s, Eugene Arnstein, die niet-
temin volledig overtuigd was van het effect.

We belanden al pratend bij het ‘Droste-effect’ 
van de bioscoop-ervaring en bieden tegen elkaar 
op met voorbeelden als: The Tingler (1959), The 
Blob (1958), Targets (1968) en The Last
Picture Show (1971) van Peter Bogdanovich, 
scenes in drive in-theatres en al die rolprenten 
waarin het straatleven van New York zich direct 

spiegelt op het doek van obscure filmtheaters.

Thys: Taxidriver (1976), de aan slapeloosheid 
lijdende Travis Bickle duikt na zijn nachtdienst 
een 49 stoelen zaaltje in en neemt zijn date 
Cybill Shepherd mee naar The Lyric op Times 
Square voor een dirty movie waar zij kwaad 
wegloopt. Hoe stom kan je zijn.

Michael: Max Ophuls deprimerende 
documentaire over Frankrijk onder het nazi-
bewind: The Sorrow and The pity (1970) is 
een running gag in Woody Allen’s Annie Hall 
(1977). De cinefiel Alvy Singer sleept zijn 
vriendin Annie steeds mee naar deze gitzwarte 
documentaire. Ook hun laatste ontmoeting 
vindt plaats vóór de Thalia bioscoop aan de 
Upper West Side na een vertoning van The 
Sorrow waar Annie nu op haar beurt haar 
nieuwe vlam naartoe heeft meegenomen.

Thys: De enige keer dat ik meer oog had 
voor het meisje dat ik naar de bioscoop had 
meegetroond dan voor wat er zich op het witte 
doek afspeelde was nota bene bij een film met 
Brigitte Bardot. Met een andere date zag ik op 
het rokerige balkon van de Cineac-Damrak 
Als Twee Druppels Water (1963) met het noir-
achtige camerawerk van Raoul Coutard. Op 
het moment dat de verzetsman Ducker (Lex 
Schoorel) en zijn vriendin (Nan Los) in het 
Tuschinsky theater worden opgepakt door de 
SD ontstaat in de Cineaczaal enig tumult tussen 
een zaalwacht en enkele nozems. Het simultane 
spiegeleffect was compleet. Iets soortgelijks 
vond ook met een andere Rademakersfilm 

plaats toen ik met mijn ouders in The City in 
Amsterdam op Sinterklaasavond naar Makkers 
staakt Uw Wild Geraas ging met slechts een 
handvol overige bioscoopgangers. Een replica 
van wat er in de film gebeurt.

Michael: De ultieme ‘film in de film’ is 
natuurlijk de bioscoopscene met John Dillinger 
die in de Biograph Cinema in Chicago 
weemoedig naar Manhattan Melodrama kijkt 
(1934) voordat hij op straat wordt neergeknald 
door G-men van de FBI, een scene uit Public 
Enemies van Michael Mann  met Johnny Depp 
als John Dillinger.

Thys: Ik prefereer dan toch liever de Dillinger 
(1973) van John Milius met Warren Oates.

Michael: Ooit eens een echt bedreigende situatie 
ondergaan in de veilige bioscoopfauteuill of op 
zijn minst een zeer verontrustende ervaring?

Thys: Een droge keel en dorst bij Lawrence 
of Arabia (1962) en knagende honger bij 
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Le Grande Bouffe (1973) overigens direct 
gestild met 2 broodjes Shoarma na afloop. De 
voorbeelden van echt dramatische incidenten 
zijn legio, V2 voltreffers op bioscopen in 1944, 
The Holloway Odeon in Londen en de Rex in 
Antwerpen.

Michael: Kostscholen en weeshuizen waren 
niet zelden het toneel van rampzalige branden 
veroorzaakt door oververhitte rollen nitraatfilm 
die vastliepen in de projector.

Thys: Daar heeft Tarantino met Inglorious 
Bastards nog aardig op ingespeeld. Wat mij 
betreft kwam ik ooit met de schrik vrij op het 
Edinburgh FilmFestival in 1969. Ze draaiden 
daar ‘double features’ van oa: Frank Tashlin, 
Douglas Sirk en Samuel Fuller. Tijdens een 
screening werd de zaal ontruimd i.v.m. een bom-
alarm. Na een uur kon de voorstelling worden 
hervat. Iedereen zit weer op zijn plek en er 
klinkt een oorverdovende knal! Een laatkomer 
was in volle vaart door een glazen deur gelopen. 

Ik hield het voor gezien en ben een borrel gaan 
drinken in de lobby alwaar ik Sam ontmoette. 
This was the beginning of a long friendship!

Michael Helmerhorst 
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et gezegde luidt dat de geschiedenis wordt ge-
schreven door de overwinnaars. Gewoonlijk 
wordt Winston Churchill als de geestelijke 

vader van dat gezegde aangemerkt. Het is 
inmiddels bijna een cliché, maar welbeschouwd 
is de stelling lang niet altijd waar. Denk alleen 
maar aan alle afstammelingen van vroegere 
belanghebbenden die de geschiedenis aan het 
herschrijven zijn, omdat ze zich door het lot 
en door indringers met terugwerkende kracht 
misdeeld, geminacht en geschoffeerd voelen. Of 
aan ideologen van alle gezindten die het hele 
verleden vanuit hun visie herformuleren. Ook 
dat zijn invalshoeken voor schrijvers, maar dan 
worden er andere helden in het zonnetje gezet.

Door Peter Cuijpers

Misschien kunnen we daarom beter zeggen dat 
de geschiedenis wordt opgetekend door degenen 
die het hebben overleefd of die konden schrijven 
of van wie de geschriften beter bewaard zijn.

De slag bij Thermopylae in 480 voor Christus 
werd gewonnen door de Perzen (ondanks het 
heldhaftige verzet door de 300 soldaten van de 
Spartaanse koning Leonidas), maar per saldo 

hebben de Grieken die oorlog tegen Xerxes toch 
overleefd. Nog in 2006 voelden veel Turken(!) 
zich bij het uitkomen van de film 300, nota 
bene naar een Amerikaanse stripversie van het 
verloop van de slag, zó in hun eer aangetast, dat 
ze beweerden dat een legertje van 300 man echt 
geen leger van 100.000 Perzen kon tegenhouden. 
Nou, dat kon in dit geval wél, omdat die 300 
zich doodvochten om zo lang mogelijk een pas 
gesloten te houden, waardoor het achterland 
zich beter kon voorbereiden op de komst van 
het hoofdleger van de aanvallers. Sommige 

dingen liggen bijzonder gevoelig voor degenen 
die niet tot de nakomelingen van de overwin-
naars behoren, maar wel met hun geschied-
schrijving worden geconfronteerd. Het leer-
zame van dat vermakelijke relletje in Turkije was 
natuurlijk dat een geschiedenis niet alleen anders 
geschréven wordt door verschillende auteurs, 
in dit geval onder meer de Griek Herodotus, 
maar ook anders gelézen wordt door een vijand 
van die Grieken, niet alleen toen, maar zelfs 
nu nog. Wat voor de Grieken een juweel uit 
hun roemrijke historie was en is, van generatie 
op generatie doorgegeven door historici en 
vertellers, was voor sommige van hun buren 
pure snoeverij. Er zijn in de geschiedenis van 
de bioscoopfilm ontelbare voorbeelden van 
geschiedschrijving aan te wijzen, inclusief de 
‘historische’ setting van oorlogsfilms, westerns 
en noem maar op, maar ik beperk me tot 
twee films die iets uit een zeer recent verleden 
reconstrueren. Geen documentaires, maar  
gedramatiseerde interpretaties. In beide gevallen 
ging het om een spectaculair militair ingrijpen 
vanuit de lucht.
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Drie Lancasters op weg naar Duitsland,
via de kathedraal van Canterbury.

Het eerste voorbeeld is het bombardement 
van enkele dammen in het Roergebied, die 
van cruciaal belang waren voor de energie-
voorziening van Hitlers oorlogsindustrie. 
De Engelse film The Dam Busters (1955) van 
Michael Anderson speelt zich af in de lente van 
1942. Het tweede voorbeeld is de Amerikaanse 
film Zero Dark Thirty  (2012) van Kathryn 
Bigelow, die het zoeken naar Bin Laden en zijn 
eliminatie op 6 mei 2011 reconstrueert.

Deze film was wat het zoeken betreft al in de 
maak toen Bin Laden nog steeds niet gevonden 
was, maar kon op het laatste moment nog 
worden aangepast aan de actualiteit.

De twee helikopters op hun
basis in Afghanistan.

Het zijn volgens mij twee voortreffelijke films 
in hun genre, Imdb score van 7,4 voor elk van 
beide. Anderson (1920-2018) maakte ook 1984 
(1956) en Logan’s run (1976). Bigelow won 
zes Oscars, ook voor beste film en regie, met 
The Hurt Locker (2008), een beklemmende 
film die in Irak speelde, en maakte later 
nog Detroit (2017) over een rassenkwestie 
tijdens de rellen daar in 1967. Het is echter 
niet wegens hun filmische kwaliteiten dat ik 
deze twee films neem, en ook niet om er een 
inhoudelijke of technische recensie over te 
schrijven, daarvan zijn er op het internet meer 
dan genoeg te vinden. Ik koos ze omdat het twee 
schoolvoorbeelden van overwinningsfilms zijn, 
die beide vrijwel meteen na het triomfmoment 
zijn gemaakt.

Het triomfmoment, om precies te zijn, eerst 
voor Groot Brittannië onder Churchill en 

daarna voor de CIA en de USA onder president 
Obama, die in december 2012 voor zijn twee-
de termijn herkozen werd en die toen de 
uitschakeling van Bin Laden op zijn conto kon 
schrijven. Er zijn veel overeenkomsten tussen de 
twee films, maar ook een paar grote verschillen. 
Geen wonder, want er verliep ruim een halve 
eeuw tussen de ontstaansdata. Het was precies 
de halve eeuw waarin de oude bioscoopfilm 
zich ontwikkelde van klassieke cinema voor 
een regionaal publiek naar een door technische 
innovaties opgepimpt mediaspektakel voor een 
internationale markt. (Zelfs de commerciële 
films van Hollywood brachten nog tot in de 
jaren ’70 ruwweg de helft van hun recette 
op in de Verenigde Staten zelf, en voordien 
meer dan de helft.) Het medium bioscoopfilm 
heeft een betalend publiek nodig en naarmate 
de films duurder worden moet dat publiek 
talrijker zijn. Dit publieksmedium is altijd 
al commercieel geweest, maar in de nieuwe 
trend wordt de marketing rond de films nog 
belangrijker en internationaler, nog even los 
van de bijna filosofische vraag of de duurdere 
vorm een andere marketing heeft verwekt, 
of het omgekeerde. Hoe dan ook, een korte 
inhoudsbeschrijving van beide films kan hier 
niet achterwege blijven. Voor wie de films alsnog 
wil bekijken: de afloop van beide is natuurlijk 
welbekend, maar voor de rest zal ik proberen 
niet te veel spoilers te verklappen. Het zijn 
twee spannende films en dat kunnen ze wat mij 
betreft nog vele decennia blijven.

***
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Michael Redgrave.

Bommen op de Roerdam

Het is begin 1942, de beslissende strijd om 
Stalingrad (eind 1942 - begin 1943) moet 
nog komen. Pearl Harbor was nog pas op 7 
december 1941 door Japan aangevallen, de 
Verenigde Staten deden nog maar kort mee met 
de geallieerden. Vooralsnog moet Engeland 
het hier in Europa in zijn eentje doen. De 
Duitsers lijken aan de winnende hand. Ze 
bombarderen Londen in 1941 tijdens 57 
nachten, 750.000 kinderen waren uit de stad 
geëvacueerd. Het Engelse leger heeft dringend 
jagers en afweergeschut nodig. Tegelijk zijn er 
bommenwerpers vereist om Duitse strategische 
doelen uit te schakelen. Een technisch genie, 
de uitvinder B.N. Wallis (Michael Redgrave), 
bedenkt een methode om stuwdammen te 
bombarderen. De truc is dat de bommen vanuit 
een laag aanvliegende bommenwerper over 

het water ketsen als steentjes over het gladde 
oppervlak van een meertje of ven, en dan vlak 
vóór de betonnen damwand inslaan. Dat vereist 
speciale bommen - dit was het belangrijkste 
probleem - en aangepaste vliegtuigen, plus 
precisie in het vliegen en piloten die geoefend 
waren om zeer laag bij de grond te blijven, 
buiten het bereik van de radar. Het squadron 
dat dit moest gaan doen stond onder leiding 
van de ervaren en gelauwerde wing commander 
Guy Gibson (Richard Todd), die al 173 vluchten 
op zijn naam had staan. Van de 125 minuten 
die de film duurt worden de eerste 85 besteed 
aan de moeizame voorgeschiedenis. Eerst 
mislukken wat proeven, dan wil Whitehall niet 
meewerken, want de kans van slagen wordt te 
klein geacht en het project vergt een enorme 
investering in vlieguigen en de productie van 
effectieve bommen. Dit deel van de film geeft 
een mooi beeld van de militaire en ambtelijke 
bureaucratie, van de omgangsvormen, van 
het verduisterde Londen, van het huiselijk 
leven van de upper class, en van de militaire 
kameraadschap van de vliegers - allemaal jonge 
officieren.

Uiteindelijk gaan de 19 Lancasters met 133 
man aan boord dan toch richting Duitsland. 
Bij die oude bommenwerpers moeten we ons 
degelijke kisten voorstellen, die zo langzaam 
vlogen dat je bij wijze van spreken een raampje 
kon  opendoen om het peukje van een sigaret 

naar buiten te mikken.
De vlucht naar Duitsland wordt uitvoerig 

in beeld gebracht, kennelijk waren er in 1955 
nog genoeg van zulke vliegtuigen in bedrijf 
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en achtergrondprojectie was ook toen al een 
welbekende techniek. De andere trucages, 
vooral die van de stuiterende bommen, waren 
niet om over naar huis te schrijven, vinden 
we nu, maar voldeden in hun tijd prima. De 
bioscoopbezoekers zaten aan hun stoelen 

gekluisterd.
De film eindigt met beelden van commandant 

Gibson die na de missie eenzaam naar zijn 
slaapverblijf op de kazerne loopt, na een laatste 
gesprekje met ingenieur Wallis, want deze vroeg 
zich somber af of het project al die dode vliegers 
waard was geweest. Gibson is dan onderweg om 
brieven te schrijven naar de nabestaanden van 
de gesneuvelden (van de 19 Lancasters gingen er 
8 verloren, vooral doordat ze niet tijdig konden 
optrekken voor opdoemende heuvels). ‘De 
vijand is een zware slag toegebracht. Ik kende 
die mannen stuk voor stuk,’ heeft hij tegen 
Wallis gezegd, ‘en ik weet zeker dat ze allemaal 
óók in hun vliegtuig zouden zijn gestapt als ze 
het percentage verliezen van tevoren hadden 
geweten.’

De echte Guy Gibson kreeg het Victoria 
Cross, nog zeldzamer dan onze Militaire 
Willemsorde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zijn er slechts 14 toegekend, de meeste postuum. 
Ook het cross van Gibson, want hij is later in de 
oorlog tragisch verongelukt. Het internet weet 
alles, mits we de moeite nemen even iets op te 
zoeken. Maar ik heb niet kunnen vinden wat de 
film heeft gekost. De opbrengst was slechts 14 
miljoen dollar buiten Groot Brittannië, maar in 
eigen land was de film in 1955 de meest bezochte 
van allemaal.

Zero Dark Thirty

Deze filmtitel is een militaire uitdrukking voor 
30 minuten na een nader af te spreken begintijd 
(zero hour). Hierbij ging het niet om een actie 
van bommenwerpers, maar een optreden van het 
Navy Seal Team 6 met twee supergeavanceerde 
helikopters, die de radar te slim af konden zijn. 

Zij deden vanuit een legerbasis in Afghanistan 
een raid op de geheime villa waarin Osama Bin 

Laden zich schuilhield, in Pakistan. Na 9/11, 
de traumatische aanslag die alleen in de eerste 
minuut van de film gememoreerd wordt (bij een 
zwart scherm, waarin slechts geluidsfragmenten 
van wanhopige telefoongesprekken te horen 
zijn), richt de CIA een task force op om de 
daders op te sporen. Hierbij voegt zich vanaf het 
begin een jonge agente, Maya (Jessica Chastain), 
die in Afghanistan en elders praktische ervaring 
opdoet aan de hand van collega Dan (Jason 
Clarke). In de openingsscènes zien we een 
heftige foltering van een verdachte terrorist 
- Dan heeft de leiding, Maya ziet schijnbaar 
onbewogen toe - die uiteindelijk tot een spoortje 
naar ene Abu Ahmed leidt, een lid van de 

zogeheten Saudi Group.
Het zoeken naar deze Abu wordt het doel, de 
obsessie van Maya/Jessica, van wie we verder 
geen enkel persoonlijk gegeven vernemen. 
Ze heeft geen partner, geen liefdesleven, geen 
vrienden of vriendinnen, alleen af en toe 
een collega met wie ze goed kan opschieten, 
waaronder een vrouw (Jennifer Ehle), die 
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in Afghanistan wordt opgeblazen door een 
zelfmoordterrorist. Ze was moeder van drie 

kinderen, meldde het nieuws.
Jessica Chastain en Jason Clarke.

Ook zelf ontkomt Maya twee keer 
ternauwernood aan de dood. Af en toe worden 
andere aanslagen in de herinnering geroepen, 
zoals die op een Londense stadsbus en het 
Marriott in Islamabad, die duidelijk maken 
dat de Saudi Group nog steeds actief is. De 
CIA blijft zoeken, maar in 2010 heeft deze pas 
vier van de twintig hoofdverdachten van 9/11 
opgespoord. Niet Bin Laden. (Het budget van 
de CIA is geheim, maar schijnt in de buurt van 
de 50 miljard dollar te liggen, altijd nog slechts 
5% van de militaire begroting.)

Jennifer Ehle.

Maya reist de wereld rond, maakt carrière, 
maar het spoor naar Abu Ahmed leidt tot 
de constatering dat hij dood is. Bij toeval 
blijkt enkele jaren later echter dat iemand een 
verkeerde foto heeft gebruikt en dat niet hij 
dood is, maar zijn broer. Een nieuwe speurtocht 
van Maya leidt via de telefoon van Abu’s moeder 
tot de ontdekking van een verdacht iemand 
die in contact staat met een villa nabij een stad 
in Pakistan. Deze persoon rijdt daar af en 
toe in een witte SUV naar de stad en belt met 
anonieme mobieltjes, die echter wel te volgen 
zijn. Hoe dat gebeurt in het drukke stadsverkeer 
(opgenomen ergens in India) is verbluffend 
spannend en geloofwaardig in beeld gebracht. Er 
volgt dan een lang gevecht om de hotemetoten 

ervan te overtuigen dat een geheimzinnige derde 
man in die totaal afgeschermde villa werkelijk 
de gezochte Bin Laden is. Maya weet het 
honderd procent zeker, maar de andere experts 
gaan niet verder dan 50 of 60 procent. Het is 
de indrukwekkende directeur van de CIA, 
Leon Panetta (vertolkt door James Gandolfini, 
1961-2013) die ten slotte het lef heeft om 
de knoop door te hakken en de president te 
overtuigen. Voor mij is de kern van het hele 
verhaal samengevat in een korte scène tussen de 
twee echte persoonlijkheden in de film. Dat is 
wanneer Gandolfini vanuit zijn ivoren hoogte 
heel even aanschuift bij Maya in de eetzaal voor 
het gewone personeel.

Eerder had hij tijdens een topberaad gevraagd 
wie ze was.  ‘Ik ben de motherfucker die hem 
gevonden heeft,’ zei ze. Nu, in het restaurant, 
vraagt hij haar bijna vaderlijk wat ze in haar 
twaalf jaar bij de CIA verder nog heeft gedaan. 
‘Nothing,’ zegt ze ten slotte, ‘I did nothing else.’ 
Hij zwijgt. Dan zegt hij: ‘Well, you certainly 
have a flair for it.’ En dan gaat hij weg.
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Hierna wordt de hele villa ergens in Utah in 
recordtempo nagebouwd om alles te oefenen. 
De kernvraag was in feite een politieke afweging 
van het risico dat het niet Bin Laden is (maar 
een of andere drugsbaron), versus het risico dat 
achteraf zal blijken dat ze hem door hun vingers 
hebben laten glippen. Want het onuitgenodigd 
ingrijpen op Pakistaans grondgebied was 
eigenlijk een schoffering van de Pakistani.

De raid zelf wordt efficiënt en spectaculair in 
beeld gebracht, grotendeels via nachtkijkers. 
Zoals steeds in deze film is Bigelow vrijwel 
neutraal, bijna klinisch in de selectie van haar 
shots. Maar tegelijk maakt ze duidelijk dat we 
met uitzonderlijke personages te maken hebben. 
De directeur van de CIA vroeg eerder in de film 
een van zijn medewerkers wat deze van Maya 
vond. ‘Ze is slim,’ antwoordde deze. ‘Slim zijn 
we allemaal,’ zei acteur Gandolfini met precies 
de juiste afwerende intonatie. Hij had toen nog 
niet het groene licht voor de operatie gegeven.

Bin Laden komt niet in beeld, behalve het 
puntje van zijn neus en zijn zwarte baard 
wanneer hij dood op een baar ligt, naar de 
CIA basis in Afghanistan gebracht, onder een 
laken, en door Jessica wordt geïdentificeerd - de 
formele bevestiging waarop heel Washington 
met spanning wacht. Zelf stapt ze vervolgens 
in een gereedstaand militair vlieguig met wel 
honderd zitplaatsen, helemaal voor haar alleen. 
De piloot vraagt waar ze heen wil. Ze neemt 
plaats op een van de lege stoelen en geeft geen 
antwoord.

Maar er rolt een traan over haar wang. De 

film won een Oscar voor de geluidsmontage, 
ongetwijfeld mede met het oog op de briljante 
samenvatting van het drama van 9/11 in de 
eerste minuut. Hij kreeg een nominatie voor 
best picture en voor best actress (Jennifer 
Chastain). Haar rol was een beetje die van een 
sfinx, maar dan een met honderd gezichten. Het 
verveelt geen moment om naar haar te kijken.

Ook bracht de film wereldwijd 132 miljoen 
dollar op, bij een kostprijs van 40 miljoen. Dat 
zijn cijfers waarmee je in Hollywood thuis kunt 
komen. De opbrengst in de USA alleen al was 96 
miljoen, in de rest van de wereld 37 miljoen.

Overigens was het natuurlijk een film die 
ook controverse uitlokte, in die jaren van 
Guantanamo Bay en water boarding. De vraag 
of marteling is toegestaan bij het opsporen van 
terroristen wordt in de film wel aangestipt, 
namelijk als een praktisch gegeven waarmee 
de CIA rekening moet houden, maar staat niet 
centraal. Het is een vraag die trouwens niet met 
een simplistisch ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden is, 
dunkt mij, en Kathryn Bigelow houdt het relaas 

ook op dit punt zakelijk en descriptief.
Overeenkomsten

Het wordt nu tijd om de overeenkomsten en 
de verschillen tussen deze twee films op een 
rij te zetten. Ze zijn gemakkelijk aan te wijzen, 
maar alles bij elkaar illustreren ze een tendens in 
het commerciële filmen (dat tegelijkertijd ook 
artistiek waardevol kan zijn, maar daar zal ik het 
deze keer niet over hebben). De belangrijkste 
overeenkomst lijkt me dat ze beide een span-
nend verhaal vertellen en dat ook nog in een 
klassiek narratieve vorm: van begin tot finale.

De andere overeenkomst is de patriottische 
inhoud, de ene film voor een Engels publiek, 
de andere voor een Amerikaans publiek. Het 
is zeker geen toeval dat beide films op hun 
thuismarkt aanzienlijk meer publiek hebben 
getrokken (lees: geld opgebracht) dan op de 
internationale markt.

Ten derde is er de positieve presentatie van 
een militaire elitegroep (en een held resp. een 
heldin), die ondanks bureaucratische aarzelingen 
en kortzichtigheid toch uiteindelijk het groene 
licht krijgt om het juiste te doen. Dat geeft de 
burger moed. Maar in geen van beide films is 
sprake van een onnodige romantische touch of 
theatrale heroïek. Minder opvallend is een vierde 
overeenkomst, namelijk dat Groot Brittannië 
en de USA in beide gevallen met een zekere 
vanzelfsprekendheid als wereldmachten worden 
opgevoerd en in beide gevallen als moreel 
gerechtvaardigd om zich te verweren tegen 
een gewetenloze vijand: Duitsland dat Londen 
bombardeert en terrorisme dat Amerikanen 
afslacht, zelfs in de States zelve. Dat pikken we 

film fun #92 februari 202212

index



niet. Dat in beide gevallen ook ordinaire wraak 
een motief was wordt echter niet uitgesproken. 
Het gaat keurig netjes om de preventie van méér 
ellende.

De genoemde overeenkomsten zijn aspecten 
van het patriottisme en het overwinnaarsgeluk. 
Het zou anders ook zeker niet haalbaar zijn 
geweest een zo grootschalige medewerking van 
de Britse en Amerikaanse militaire en andere 
autoriteiten te krijgen, en zelfs van de CIA (die 
volgens enkele critici zelfs té openhartig was 
geweest over de gebruikte helikopters). Het 
is overigens een wonder van productietalent 
dat de makers van Zero Dark Thirty dit hele 
project voor elkaar hebben gekregen, want, ook 
al heb je 40 miljoen dollar in de knip, dat moet 
een helse klus zijn geweest. Als laatste in deze 
willekeurige volgorde van overeenkomsten 
noem ik het ontbreken van wat de Duitsers zo 
treffend Hurrapatriotismus noemen: zichzelf op 
de borst kloppen en de tegenstander kleineren 
en bespotten. Beide films etaleren wel gevoelens 
van trots over de prestaties van ‘de onzen’, 
maar laten vooral zien dat het gewone mensen 
zijn die professioneel hun plicht doen. En de 
tegenstander wordt min of meer in zijn waarde 
gelaten. Of blijft buiten beeld. In The dam 
busters komt geen enkele Duitser voor (afgezien 
van één shot van een jagerpiloot) en aan de 
verdere abjectheid van het Hitlerbewind wordt 
geen woord gewijd. Bommen op Londen, dat 
was al schandalig genoeg. Nu was de holocaust 
in 1942 niet algemeen bekend, maar in 1955 
natuurlijk wél. In Zero Dark Thirty wordt 
het woord ‘moslim’ vrijwel niet genoemd. De 
terroristen zijn ‘fanatici’. Sterker nog: een van 

de hoge CIA officials of adviseurs heeft zelf een 
bidmatje voor zijn bureau liggen.

Maya wilde het liefst gewoon een bom op die 
geheime villa gooien, zegt ze ergens, maar dat 
was politiek onhaalbaar. Bij de eigenlijke raid 
werden  enkele personen in het huis gedood 
die zich gewapenderhand verzetten. Alleen Bin 
Laden zelf is koeltjes geëxecuteerd, als ik het 
goed begrepen heb. Fatsoen gaat bóven wraak, 
ook als het om de entourage van vrouwen en 
kinderen rond een aartsschurk gaat. Hierbij 
speelt natuurlijk de omstandigheid een rol, 
dat vijanden van vroeger de bondgenoten van 
nu zijn (Duitsers in 1955), al is het maar op 
papier (diverse islamitische landen, met name 
Pakistan, in 2012). En er woonden in 1955 geen 
Duitsers in Engeland, maar in 2012 wel meer 
dan 3 miljoen moslims in de USA. Dat zijn 
feiten waarmee een commerciële filmproducent 
rekening moet houden.

***

De Engelse held, Richard Todd.

Verschillen

Over de technische verschillen tussen de twee 
films kan ik kort zijn. De ene is in zwart-wit, de 
andere in kleur. De ene heeft een kalm tempo, de 
andere heeft elke scène verdeeld in vele shots.

De militaire faciliteiten van 1955 zijn primitief 
in vergelijking met die van 2012. De Engelse 
film heeft geen enkele vrouwenrol van betekenis, 
de Amerikaanse heeft een CIA-agente als spil 
van het verhaal, al is ze meer een icoon dan een 
vrouwelijk wezen van vlees en bloed. Dat geldt 
trouwens ook voor de piloot in de Engelse film, 
die geen vriendin of zoiets heeft. Hij heeft echter 
een hond die Nigger heet, later gecensureerd 
(tot Trigger), maar in een Amerikaanse film ook 
in 1955 al ondenkbaar. Wel heeft Bigelow een 
overtuigende martelscène gehandhaafd, die in 
het Hollywood van 1955 eveneens ondenkbaar 
zou zijn geweest. Geen reclame ook voor de 
CIA (althans niet in de ogen van velen), hetgeen 
de geloofwaardigheid van de hele film sterk ten 
goede komt. In de Engelse film is geen dode te 
zien, laat staan een foltering.

Als we de twee films als het ware over 2500 
jaar nog eens zouden bekijken, dus zoals we 
nú terugblikken op de slag bij Thermopylae, 
zien we in beide gevallen een ouderwets 
triomfverhaal uit een oorlog. De deugd van de 
Griekse soldaten wordt bezongen. Zij vochten 
een rechtvaardige strijd, want Xerxes viel hun 
land binnen. Daarentegen waren de Perzen 
bezig hun luisterrijke imperium nog luisterrijker 
te maken door te proberen het op een aan-
grenzend continent uit te breiden, wat toen nog 
mocht. En eigenlijk waren het niet slechts 300 
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Spartanen die drie dagen stand hielden tegen een 
overmacht, maar in hun gezelschap ook nog 700 
Thespianen en 400 Thebanen, de laatste min of 
meer tegen hun zin, aldus Herodotus.

Heel wat redenen dus om een oerkracht aan 
het werk te zetten, namelijk identificatie met 
een succes van de eigen natie en/of etniciteit, 
een kracht die even sterk kan zijn als een blind 
geloof in een god of een ideologie, doch in onze 
tijd goeddeels onder controle wordt gehouden 
in sportstadions en honderd andere vormen 
van competitie. Maar wat vroeger een epos 
werd voor binnenlands gebruik in de vorm 
van een voordracht of een toneeldrama wordt 
tegenwoordig in een gedaante gegoten, de film-
thriller, die zelfs in de Angelsaksische wereld 
steeds minder tot ‘binnenlands gebruik’ wordt 
beperkt. Het perspectief van de overwinnaar 
verschuift dan om commerciële redenen deels 
naar het perspectief van het beoogde publiek.

De marketingfactor

En dan komt de marketing om de hoek 
kijken. Een voorbeeld is de presentatie van de 
last stand bij Thermopylae als vrijwel letterlijk 
een zelfmoordmissie, een blijk van enorme 
moed en trouw aan het vaderland, kortom: 
zelfopoffering. Ofwel vrijwillig martelaarschap. 
Maar de meeste hedendaagse filmkijkers houden 
niet van zelfmoordmissies. Ze verkiezen een 
andere vorm van een happy ending. Dat de 
aanval op de Roerdammen tot verliezen zou 
leiden was ingecalculeerd, zoiets gebeurde bij 
álle bombardementsvluchten naar Duitsland, 
maar het moest binnen redelijke grenzen blijven. 

Bij het oppakken van Bin Laden stortte een 
van de twee helikopters neer, maar de Navy 
Seals overleefden het allemaal. Filmproducenten 
houden rekening met de wensen en 
verwachtingen van het beoogde publiek. Dat 
kan de innerlijke logica en dynamiek van een 
spannend verhaal aanzienlijk beïnvloeden. Als 
gevolg daarvan wordt de geschiedschrijving 
genuanceerder, als we het vriendelijk zeggen, 
of vervalst en gecensureerd, als we het eerlijk 
zeggen. Of misschien tot hapklare brokken voor 
een beoogd publiek vereenvoudigd, als we het 
in marketingtermen formuleren. Niet dat dit erg 
is, maar het is wel iets waarvan de hedendaagse 
kijker zich bewust zou moeten zijn. Goed en 
kwaad staan opeens niet meer als zwart en wit 
tegenover elkaar, maar nog slechts als donkere 
respectievelijk lichte tinten grijs.

Dit kan echter het zicht op de drijfveren van de 
helden vertroebelen. Die hadden een authentiek 
gevoel van toewijding aan hun missie, die had-

den iets van ‘right or wrong, my country’. En 
die authenticiteit moet in de filmversie tastbaar 
blijven, anders werkt de toverkunst van de 
cinema en het drama niet. Daar mag best wat 
romantiek en wat zelfreflectie bij komen, als 
smaakmaker, als sambal om de waarachtige drive 
te versterken.

Duck you sucker (1972), Steiger, Coburn,
Valli en Battaglia.

In een publiek van mondiale klantengroepen 
sta je al gauw ergens op lange tenen van etnische 
of religieuze aard. De halve wereld voelt zich als 
het ware door ‘de Amerikanen’ of ‘de blanken’ 
behandeld zoals de Indianen vroeger door de 
kolonisten, om maar een enkel voorbeeld te 
noemen. Maar ‘waar’ gebeurde verhalen over tot 
boven het kookpunt oplopende conflicten in het 
verleden kunnen slechts tot op zekere hoogte 
gecombineerd worden met voor een ieder 
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aanvaardbare geschiedschrijving die rekening 
houdt met de context van de tijd waarin we nu 
leven. Daar zijn bioscoopfilms trouwens ook 
niet voor bedoeld.

Dune (2021), Ferguson, Zendaya,
Bardem, Chalamet.

Misschien kunnen we de eeuwige strijd 
tussen goed en kwaad beter verplaatsen naar de 
werelden, wezens en aliens van de fantasy en de 
ruimte in het universum. Het ‘slechte’ en het 
‘vreemde’ zijn dan gewoon weer synoniem. 

Je mag gewoon weer schaamteloos partijdig 
zijn, nu voor de mensheid in plaats van de 
Grieken of de cowboys, en niemand stoort 
zich aan de herkomst van de tegenstanders. 
En de filmindustrie en de streamingdiensten 
kunnen eindeloos putten uit de mogelijkheden 
van CGI’s en andere vormen van trucage en 
gezichtsbedrog, tot experimenten met tijd en 

ruimte toe. Of de branche levert gewoon alleen 
nog maar rampenfilms, waarin bijna iederéén 
slecht, corrupt en incompetent is, op een paar 
robots na.

Ondertussen mogen we The Dam Busters 
en Zero Dark Thirty nog waarderen als voor-
beelden van old school geschiedschrijving 
vanuit een overwinnaarsperspectief. Er wordt 
al rekening gehouden met de verliezers, het 

triomfalisme wordt al gedempt. Maar de kijkers 
van honderd generaties na nu zullen heus nog 
wel snappen waar het in deze films eigenlijk om 
ging.

Peter Cuijpers
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Door Thomas Leeflang

Het is alweer meer dan tachtig jaar geleden. 
Echt waar, opa? Ja, echt waar. Nadat op 
woensdagmorgen 15 mei 1940 te Rijsoord de 
capitulatieovereenkomst met de Nederland 
binnengevallen Duitsers was getekend, 
overlegde Avro-directeur Willem Vogt ‘s mid-
dags met de leider van de Propaganda Gruppe 
Rundfunk, Sonderführer Arthur Freudenberg. 
Met als resultaat dat ‘de Algemene’ de volgende 
dag hier als eerste radio-omroep de uitzendingen 
mocht hervatten.

Het filmbedrijf bleef in de persoon van 
de opportunistische cineast Jan Teunissen 
niet achter. Direct na de capitulatie vroeg 
Teunissen aan Ad Slop, publiciteitschef van 
het Amsterdamse kantoor van het Duitse 
filmbedrijf UFA, of hij hem wilde introduceren 
bij zijn Duitse directeur, dr. Bernhard Künzig. 
Slop raadde Teunissen af toenadering tot UFA 
te zoeken en weigerde als bemiddelaar op te 
treden. Dat dezelfde Teunissen binnen korte 

tijd een hoge functie zou bekleden in het onder 
Duitse dictatuur staande filmbedrijf, heeft Slop 
toen niet kunnen bevroeden.

Zoals te doen gebruikelijk moest op 
vrijdagmiddag 10 mei 1940 in de bioscopen het 
nieuwe programma beginnen. De Bioscoopbond 
raadde de leden echter aan de film van de 
afgelopen week maar te prolongeren. Dit in de 
geest van opperbevelhebber generaal Winkelman 
die de bevolking had opgeroepen zoveel 
mogelijk normaal aan het werk te blijven.

In vijfentwintig Nederlandse bioscopen 
draaide in de tweede week van mei 1940 een 
Britse klucht met in de hoofdrol George 
Formby, ‘de jongen met de ukelele’. Tot eind 
juni stond de correct gekapte Brylcreem-acteur/
vocalist nog in de bioscopen met olijke liedjes 
als Baby You Are My Sweetheart, Why Don’t 
Women Love Me en het populaire When I’m 
Cleaning Windows in films als Vooruit met de 
Geit, Leven in de Brouwerij en Manusje van 
Alles.

Op het moment dat Nederland overvallen 

werd, domineerde in de bioscopen dus 
‘comedian’ George Formby. Vooruit met de geit 
(Keep Your Seats Please) ging op 10 mei 1940 
in première in City in Amsterdam, Lumière 
in Rotterdam, City in Den Haag en City in 
Utrecht. Andere Formby-films draaiden in 
bioscopen door het hele land. In die van het 
City-concern begon Vooruit met de geit op 5 
juli 1940 aan de negende speelweek.

Film en Bioscoop in 
Nederland onder
Duitse Dictatuur
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Het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 
van 10 mei 1940 liet weten: ‘Luistert op 
Zaterdag 11 mei aanstaande, 14.00 uur, 
naar het filmpraatje van de Vara door den 
Heer M. Sluyser over George Formby’s 
phenomenale succes. ‘Vijfentwintig theaters in 
Nederland vertoonen één zijner films in hun 
Pinksterprogramma!’ Of dat filmpraatje ook 
werd uitgezonden, is niet meer te achterhalen. 
In het omroeparchief in Hilversum is er door 
ondergetekende in maart 1986 tevergeefs naar 
gezocht. Omroephistoricus Heinz Joosten wist 
het zeker: in die chaotische eerste dagen van de 
bezetting is het Filmpraatje niet uitgezonden.

Op donderdag 20 juni 1940 adverteerde 
Corso in Amsterdam: ‘Veertiende week, een 
lachende Garbo in de Metro-Goldwyn-Mayer-
film Ninotchka’. Op 5 juli 1940 lanceerde de 
Amerikaanse maatschappij MGM nog drie 
Nederlandse premières: Remember met Robert 
Taylor en Greer Garson in Passage in Den Haag, 
These Glamour Girls met Lana Turner en Lew 
Ayres in Corso in Amsterdam en Burn ‘m Up 
O’Connor met Dennis O’Keefe in Royal in 
Amsterdam.

In de eerste maand van de bezetting en nog 
lang daarna draaiden hier Amerikaanse films. 
Een dag in het circus met de Marx Brothers 
(Royal en Corso in Amsterdam), Professor 
Jazz met Lana Turner (Capitol in Rotterdam), 
Schots en Scheef met Laurel en Hardy (City in 
Rotterdam), Eerste liefde met Deanna Durbin 
(Roxy in Amsterdam en Studio in Den Haag), 
East of Heaven met Bing Crosby (Thalia in 
Rotterdam), enzovoorts.

Op vrijdag 16 augustus 1940 ging in 
Passage in Amsterdam de twee jaar oude 
western The Texans met Randolph Scott als 
De Rebel van Texas draaien. De film bleef 
in de Nieuwendijkbioscoop tot donderdag 
22 augustus 1940 op het programma staan. 
Wat Amsterdam aangaat verdween de laatste 
Hollywood-productie in bezettingstijd op 
die datum uit de bioscopen. Elders in het land 
hebben tot januari 1941 Britse en Amerikaanse 
films op het programma gestaan. Ze werden 
getolereerd omdat niet zo gauw voldoende 
Duitse of door de Duitsers toegestane films 
beschikbaar waren. Begin januari 1941 werd 
door de Rijkscommissaris medegedeeld dat 
alle Amerikaanse en Britse films uit de verhuur 
waren genomen en ‘zekergesteld’.

Niet de Angelsaksische films verbood de 
bezetter als eerste, maar Ergens in Nederland: 
een paar weken na de capitulatie van het 
Nederlandse leger werd de door Ludwig 
Berger geregisseerde en door Jan Teunissen 
gemonteerde Nederlandse mobilisatieproductie 
uit roulatie genomen. Ergens in Nederland 
startte op 10 mei 1940 in Grand in Rotterdam, 
Frans Hals in Haarlem, Concertgebouw in 
Nijmegen, Novum in Bussum en Luxor in 
Deventer. Op dat moment draaide de Hollandse 
marine film met Lily Bouwmeester, Fien de la 
Mar en Jan de Hartog al een maand met succes 
in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, drie 
weken in Utrecht en twee weken in Leiden. 
Een voor een Nederlandse speelfilm toen 
ongekend hoog aantal van elf kopieën was door 
distributeur Filmex uitgezet.

Ergens in Nederland werd volgens Het 

Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 
van 19 oktober 1946 in de oorlog verborgen 
gehouden door een mevrouw Van der Does in 
de Amsterdamse Den Texstraat: ‘Men weet dat 
een aantal kopieën van Ergens in Nederland 
zijn ondergedoken, omdat de moffen er alles op 
gezet hadden de film, waaraan de Nederlandsche 
Marine meewerkte, te vernietigen. Volledig 
geslaagd zijn ze niet. Mevrouw Van der 
Does van heeft de moed gehad de film voor 
vernietiging te behoeden. Hulde aan een dappere 
vrouw!’
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Mevrouw Van der Does noch vertegen-
woordigers van verhuurkantoor Filmex dat 
de film na 1945 uitbracht, waren door mij te 
traceren. Bij de na-oorlogse ‘re-issue’ van de 
film, is mevrouw Van der Does in oktober 
1945 op het toneel van Cinema Royal aan de 
Nieuwendijk in Amsterdam nog feestelijk 
gehuldigd.

Of door de Duitsers verboden films (behalve 
Ergens in Nederland vanaf 23 juli 1940, Malle 
Gevallen vanaf 30 juli 1940, Merijntje Gijzens 
Jeugd vanaf  26 november 1942 en Boefje 
vanaf 3 november 1943), of die films na te zijn 
‘afgekeurd’ meteen werden vernietigd, is niet 
waarschijnlijk. Boeken werden verbrand, later 
mensen, maar films niet. Direct na de bevrijding 
konden ze allemaal opnieuw, met meerdere 
kopieën tegelijkertijd, worden uitgebracht.

Het verbod wilde zeggen dat de films niet 
mochten worden geprogrammeerd, bevel 
tot vernietiging werd niet gegeven. Over het 
algemeen bleven die films in de opslag van de 
distributeur liggen. Of op de zolder of in de 
kruipruimte van een mevrouw Van der Does. 
Er zullen tijdens de bezetting waarschijnlijk 
films verborgen zijn gehouden bij particulieren. 
In het filmbedrijf raakten vanaf het prille begin 
van de cinematografie altijd al films zoek, om 
later bij toeval te worden teruggevonden bij 
‘thuisdraaiers’.

Nadat de Duitsers aan de macht waren 
gekomen, bleef het bioscoopbedrijf ‘zo normaal 
mogelijk’ functioneren. De kassa’s bleven open 
om na eind november 1944, door gebrek aan 
elektriciteit en films, te sluiten. Pas in juni/juli 

1945 kon de draad geleidelijk aan weer worden 
opgepakt. In het al ruim een half jaar eerder 
bevrijde zuiden zag het publiek dankzij het 
Militair Gezag en de SHEAF in Brussel, daar 
weer (oude) Britse en Amerikaanse films.

Eind mei 1940 zette de Bioscoopbond, 
grootmoedig geholpen door de bezetter, met 
auto’s van de Wehrmacht een expeditiedienst 
op, zodat de bioscopen achter de grote rivieren 
die niet meer per trein bereikbaar waren 
van films konden worden voorzien. Op de 

ledenvergadering van 27 mei 1940 drukte de 
Bond haar voldoening uit over de soepele 
houding van de Duitse autoriteiten. ‘Dankzij 
het personeel van UFA en ToBis liep alles 
voorspoedig,’ sprak de voorzitter. ‘De leider van 
dit werk was de heer Van Dam, een vakman die 
zelf theaters in Berlijn heeft gehad.’

De Duitse directeur van UFA dr. Künzig, 
werd snel benoemd in het hoofdbestuur, 
evenals Hein J.D. Daudey, directeur van 
ToBis Filmindustrie  - net als UFA een Duits 
staatsbedrijf -  in Amsterdam. Naarmate de 
oorlog voortduurde, werden alle richtlijnen 
en voorschriften van het Filmgilde, het 
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten 
en het Rijkscommissariaat door de filmbranche 
gelaten gevolgd.

Dr. L. de Jong in Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (deel 
5, tweede helft): ‘Vanuit de bioscoopwereld, 
waar men in de lente van 1942 al bijna twee jaar 
lang gewend was uitsluitend Duitse of door de 
Duitsers toegelaten films te draaien, kreeg de 
Kultuurkamer geen tegenstand.’

Op 4 oktober 1940 werd bij besluit van de 
secretarissen-generaal van O. K. en W. voor de 
Bioscoopbond het ‘leidersprincipe’ ingesteld. De 
vier joodse bestuursleden moesten aftreden, de 
joodse directeur Abraham de Hoop werd direct 
ontslagen. In februari 1942 werd hij, geheel 
volgens het ‘leidersprincipe’ in Auschwitz 
vermoord.

Op 5 oktober 1940 opende het Officieel 
Orgaan van de Bioscoopbond met het 
hoofdartikel Een nieuwe taak in nieuwen 
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tijd waarin werd ingegaan op de nieuwe 
bedrijfsstructuur: ‘Dit Besluit is voor allen, 
die het aangaat, van de grootste importantie. 
Het betekent een eerste openbare erkenning 
van Overheidswege van de film en van het 
geheele filmwezen als positieven factor in het 
maatschappelijk bestel, in het bijzonder van 
den invloed van de film op de vorming van de 
openbare meening in politieke, artistieke en 
geestelijke richting. (...)

‘Het stemt tot erkentelijkheid dat als 
Voorzitter en Ondervoorzitter van den 
Nederlandschen Bioscoopbond zijn benoemd 
de heeren C.S. Roem te ‘s-Gravenhage en Joh. 
Miedema te Deventer. Beiden zijn mannen 
uit één stuk. (...) Het past tevens hier onze 
waardering uit te spreken jegens den heer Dr. P. 

Zimmer van het 
General-
kommissariat z.b. 
Verwendung te 
Den Haag, die 
op zoo tactvolle 
wijze zijn 
intermediair heeft 
verleend.’
Op tactvolle 
wijze zijn 
intermediair heeft 
verleend...

Op 8 januari 
1941 belegde de 
Pressedezernent 
van het Rijks-
commissariaat 

Willy Janke in hotel 
Des Indes in Den Haag een persconferentie. 
Daar werd beweerd dat het bestuur van de 
Bioscoopbond ‘von sich aus’ voortaan joden 
uit de bioscopen zou weren. De volledige 
tekst luidde: ‘Officieel werd geconstateerd, dat 
ordeverstoringen tijdens filmvoorstellingen 
in bioscopen grootendeels door Joodsche 
bezoekers veroorzaakt werden. Ondanks 
herhaalde waarschuwingen door middel van 
projectieplaatjes in de bioscooptheaters hebben 
zich deze ordeverstoringen in sommige plaatsen 
toch herhaald. In het belang en ter bescherming 
van de exploitanten en de bioscopen zelf heeft 
de Nederlandschen Bioscoopbond aanleiding 
gevonden om met ingang van heden den Jooden 
den toegang tot alle bioscopen in Nederland te 

ontzeggen.’
Ruim een week eerder, op eerste kerstdag 1940, 

was er in City in Amsterdam bij de vertoning 
van het UFA-journaal met een toespraak van 
Hitler rumoerig gereageerd door het publiek. 
Joden kregen de schuld en de directie vreesde 
de terreur van de NSB. Niet tegen de NSB’ers 
werd opgetreden, City weigerde voortaan joden 
tot de bioscoop toe te laten. Hoe City dat dacht 
‘te handhaven’, is een raadsel. Bij elk verkocht 
plaatsbewijs vragen: ‘Bent u jood?’

City in Amsterdam viel, zoals bekend, de 
twijfelachtige eer te beurt op 1 januari 1941 als 
eerste bioscoop in het land plakkaten achter de 
glazen toegangsdeuren te hebben opgehangen 
met de tekst: ‘Verboden voor Joden’. Negen 
dagen eerder dan Seyss-Inquart die verordening 
landelijk voor alle bioscopen liet invoeren.

De Bioscoopbond werd te verstaan gegeven 
dat bij soortelijke wanordelijkheden ‘de 
Duitsche soldaat’ opdracht zou worden gegeven 
in te grijpen, in welk geval, voegde men er aan 
toe ‘van de inventaris wel niet veel terecht zou 
komen’. Als represaillemaatregel zouden grote 
bioscopen worden gevorderd om dienst te doen 
als ‘Soldaten-Kinos’. En ook dán zou er van het 
interieur na korte tijd wel niet veel over zijn.

De tekst van de oekaze van het Rijkscom-
missariaat die Joden verbood bioscopen te 
bezoeken, kwam schijnbaar van de voorzitter 
en de ondervoorzitter van de Nederlandse 
Bioscoopbond, Roem en Miedema. Hun 
namen stonden er immers onder. Voor de 
goede verstaander bevatte het oorspronkelijke 
communiqué zes woorden in deze volgorde: 
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‘Op last van de bezettende macht’. Dat 
maakte duidelijk hoe de vork in de steel zat: 
de Bioscoopbond kon niet voor de inhoud 
verantwoordelijk worden gehouden.

Generalkommissar Fritz Schmidt schrapte die 
te duidelijke ‘bronvermelding’ en liet de rest, 
alsof het een persbericht van de Bioscoopbond 
was, openbaar maken. De Bioscoopbond eiste 
een rectificatie en alsnog publicatie van het 
volledige bericht. Daar werd niet op ingegaan. 
De Bond probeerde zelf een ingezonden stuk in 
de kranten geplaatst te krijgen om een en ander 
toe te lichten. Het Rijkscommissariaat had dat 
voorzien en de kranten ‘afgeraden’ de kopij te 
accepteren.

Intussen hingen de bordjes Verboden voor 
Joden bij de kassa’s van alle bioscopen. De 
verontwaardiging van het publiek was groot. 
Maar niet zo groot dat het uit solidariteit met 
de joodse landgenoten de bioscopen links lieten 
liggen. In Het Liberale Weekblad van vrijdag 
17 januari 1941 verklaarde mr. J. Rutgers ‘dat 
deze maatregel ons Nederlandsch rechtsgevoel 
ten diepste kwetst en dat wij niet schromen, dit 
besluit van den Nederlandschen Bioscoopbond 
in hooge mate on-Nederlandsch te noemen. Wij 
zullen ons dezen maatregel dan ook lang blijven 
herinneren. Ook dan wanneer ons land eenmaal 
geen bezet gebied meer zal zijn en zijn vrijheid 
weer herkregen zal hebben.’

Toen het op 5 mei 1945 zover was, verdiepte 
niemand zich meer in die precaire positie waarin 
de Bioscoopbond destijds verkeerde. Dat er 
verbodsbordjes naast de bioscoopkassa’s hadden 
gehangen, ach, die hingen ook bij restaurants, 

ingangen van parken, dierentuinen, zwembaden, 
musea, enzovoorts. In september 1946 werd 
toch nog een Filmcommissie samengesteld die 
zich moest gaan bezighouden met de zuivering 
van het voor leken zo ondoorgrondelijke 
bioscoopbedrijf.

Dr. De Jong sprak in zijn geschiedschrijving 
van Nederland in bezettingstijd over ‘een wel 
heel simpele zuivering’: ‘Nadien ontvingen 
vrijwel alle bioscoopeigenaren (zij hadden bijna 
uitsluitend Duitse films vertoond, overigens 
voor een steeds groeiend publiek) een berisping. 
In hoeveel gevallen uitsluitingstermijnen zijn 
opgelegd, is niet bekend.’

Niet bekend? Er is niet één bioscoophouder 
‘uitgezuiverd’.

Met ingang van 19 februari 1941 werden 
Roem en Miedema, respectievelijk voorzitter 
en ondervoorzitter van de Bioscoopbond, door 
de secretaris-generaal van het Departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten, dr. Goede-
waagen, in rang teruggezet. NSB’er H.M. van 
Triet, accountant te Gouda en (tijdelijk) ex-
directeur van filmverhuurkantoor Odeon, zou 
met ingang van dezelfde datum voorzitter van de 
Bioscoopbond worden. Het persbericht luidde: 
‘De secretaris-generaal heeft deze beslissing 
genomen overwegende dat het gewenscht is dat 
het voorzittersambt in handen moet zijn van 
iemand die geen nevenfunctie bekleedt en vrij 
staat van een nevenfunctie.’

Aan een ondervoorzitter had men, ‘in 
afwachting van een nieuwe regeling betreffende 
den Nederlandschen Bioscoopbond’, 
voorlopig geen behoefte. Bij verhindering of 
afwezigheid zou Van Triet vervangen worden 
door een ambtenaar van het Departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten, ‘nader aan 
te wijzen door den secretaris-generaal van 
genoemd departement’.

Op 15 maart 1941 stond in een paar kranten 
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een interview met Bondsvoorzitter Van 
Triet die ‘directeur van den Nederlandschen 
Bioscoopbond’ werd genoemd. Op de vraag 
of er ‘veel te ordenen’ was in het Nederlandse 
film- en bioscoopbedrijf, zei Van Triet: ‘Zeer 
veel zelfs. Een belangrijk punt zal bijvoorbeeld 
de import van films zijn. Op dat gebied moet 
zeker nog veel geregeld worden. Wij hebben 
hier in Nederland rond 350 bioscopen. Op 
zichzelf genomen, is dat in een dichtbevolkt 
land als het onze beslist te weinig, maar er komt 
nog dit nadeel bij, dat sommige gebieden over te 
veel bioscopen beschikken en andere deelen des 
lands misdeeld zijn.

‘Op deze beperkte markt werkten niet minder 
dan vijftig filmverhuurkantoren, die per jaar 
gemiddeld 550 hoofdfilms importeerden. Dit 
aantal is veel te hoog. Het meerendeel van die 
films is cultureel waardeloos, om niet te zeggen 
demoraliserend. Een ander punt waaraan wij 
nog veel aandacht zullen besteden zal het 
verhuren van de films zelf zijn. Er zal in de 
toekomst vanwege den Bond toezicht gehouden 
worden op de verhuurcontracten.’

Tijdens de opening van het nieuwe gebouw 
van de Bioscoopbond in Den Haag op maandag 
17 maart 1941 sprak Van Triet zijn vreugde uit 
over de aanwezigheid van de ex-voorzitter van 
de Bond, Cees Roem, die hij uitgebreid huldigde 
voor ‘de sportieve manier’ waarmee hij zijn taak 
aan de nieuwe leiding had overgedragen. De 
sanering van het filmverhuurbedrijf was, toen 
accountant Van Triet als Bondsdirecteur aantrad, 
al voltooid. Een paar weken na de inval van de 
Duitsers slonk het advertentiemedium voor 

filmdistributeurs, het Nieuw Weekbladveoor 
de Cinematografie, tot een paar redactionele 
velletjes. Van de meeste filmverhuurkantoren 
verschenen geen annonces meer, wel van UFA 
en ToBis, die in Nederland nooit veel klanten 
hadden gehad en nu oppermachtig waren 
geworden.

Ruim dertig zelfstandige filmverhuurkantoren 
werden opgeheven. Of liever, zij stonden 
voorlopig stil omdat ze geen films meer konden 
krijgen. FAN, Sonora, Aafa, Meteor en Lumina 
in Amsterdam, Express Film in Amstelveen, 
Centra Film in Dordrecht, FIM, Odeon en 
Melior in Den Haag en Gofilex in Leiden 
waren, naast de Amsterdamse vestigingen van 
de Duitse UFA en ToBis, de enigen die zo nu en 
dan een niet-Duitse (maar wel voor vertoning 
vrijgegeven) film of een oude Duitse film 
mochten verhuren.

In de praktijk betekende dat, op een 
enkele uitzondering na, dat alleen 
Duitse en Oostenrijkse en in het Duits 
nagesynchroniseerde speelfilms uit bezette en 
‘neutrale’ Europese gebieden plus een enkele 
oude Nederlandse en Vlaamse productie in 
de bioscopen te zien waren. FAN Film bracht 
vanaf 30 augustus 1940 in Passage in Den Haag 
de Noorse film Lajla uit, die op 31 januari 
1941 de zestiende week inging in Alhambra 
in Amsterdam en op 22 augustus van dat jaar 
de vijfde week in Apollo in Den Haag en de 
vierde week in Corso in Amsterdam. De film 
was, gezien de matige inhoud, een eclatant 
succes. Tekenend voor de situatie is dat deze 
Scandinavische cinemadraak maand na maand 

werd geprolongeerd. De Duitsers sloeg de schrik 
om het hart. Aanvankelijk gedane toezeggingen 
dat Franse films van Continental in Parijs  - in 
oktober 1940 door de nazi’s opgezet -  mochten 
worden toegelaten, werden ijlings ingetrokken, 
uit vrees dat de belangstelling zich vooral op die 
Franse films zou concentreren ten koste van de 
Duitse.
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Direct na de capitulatie van het Nederlandse 
leger namen de Duitsers zoals gezegd nog een 
tolerante houding aan ten opzichte van de films 
die op dat moment in de bioscopen draaiden. 
Van de tegen de vierhonderd Engelstalige en 
Franse films werden er veertig uit roulatie 
genomen omdat ze een vijandelijke dan 
wel ongewenste politieke inhoud hadden. 
Bioscopen waren belangrijk voor verspreiding 
van nationaalsocialistische propaganda. De 
Bioscoopbond benadrukte op 27 mei 1940 in 

een spoedvergadering in hotel Krasnapolsky 
in Amsterdam onderdanig dat de door de 
Duitsers verboden films ‘onder de gegeven 
omstandigheden door den Nederlandschen 
Bioscoopbond óók zouden zijn verboden.’ Met 
andere woorden: het publiek zou ze toch niet te 
zien hebben gekregen.

Zodra het Rijkscommissariaat op 29 mei 
1940 was geïnstalleerd controleerde het 
met straffe hand de gang van zaken in het 
bioscoopbedrijf. Vanaf 25 november 1940 nam, 
op bevel van Seyss-Inquart, het Departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten die taak 
over. Op den duur ging dat zover dat niet 
alleen de vertoonde films aan de door het 
Rijkscommissariaat ingestelde Rijksfilmkeuring 
moesten worden voorgelegd, ook de 
volgorde van het bioscoopprogramma en de 
presentatie van de films werden gedetailleerd 
voorgeschreven.

Speciaal aangestelde controleurs moesten er op 
toezien dat de regels werden nageleefd en dat 
de films ordentelijk werden vertoond. Ook in 
het Derde Rijk golden daarvoor door Goebbels’ 
Reichsfilmkammer opgestelde voorschriften. 
Dr. De Jong in Het Koninkrijk der Nederlanden 
in de Tweede Wereldoorlog: ‘In een tijd 
waarin televisie nog onbekend was, werd het 
bioscoopjournaal in Duitsland van zoveel 
betekenis geacht dat het, vóór het gedistribueerd 
werd, altijd door Hitler persoonlijk gekeurd 
werd.’

In Nederland gebeurde het keuren van het 
door Polygoon en Profilti onder Duits gezag 
geproduceerde ToBis Nederlandsch Nieuws in 

de filmzaal van het Rijkscommissariaat in Den 
Haag. Film was het belangrijkste medium voor 
de nazi’s voor de verspreiding van het nationaal-
socialistische gedachtegoed, indringender 
dan radio en qua zeggingskracht sterker dan 
kranten en weekbladen. Goebbels wist het, 
in een donkere bioscoop is het publiek het 
ontvankelijkst voor indrukken, wat het oog ziet 
en het oor hoort verlaat de geest nimmer. Onder 
de titel Met Duitsland voor een nieuw Europa? 
werd in het Rijksmuseum in Amsterdam 
van 24 november 1988 tot 5 maart 1989 een 
drukbezochte tentoonstelling gehouden over 
nationaal-socialistische propaganda.

In een filmzaaltje werden fragmenten vertoond 
uit het ToBis Hollandsch Nieuws en een 
negen minuten durend ‘bijwerkje’ Een dag 
vol spanning uit 1943. Het was een film uit de 
Wat-een-tijd-reeks, die in opdracht van het 
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten 
werd vervaardigd door Nederland Film. De 
films moesten verplicht worden vertoond 
en rouleerden volgens een strak schema in 
combinatie met het ToBis Hollandsch Nieuws. 
Titels van zulke DVK-films waren behalve Een 
dag vol spanning nog: Een dag vol pech, De 
feestcommissie, Een gulden voor een pet, Men is 
nooit te oud om te leren en Kultuur en nog iets.

Een dag vol spanning deed een poging het 
publiek de hoop op een geallieerde invasie te 
ontnemen. De hoofdrol werd gespeeld door 
Jan C. de Vos die een niet onverdienstelijke 
Roddelaere-Verroest neerzette. Willy Dunsel-
man, de echtgenote van De Vos, speelde de 
huishoudster van Roddelaere-Verroest, die het 
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telkens aan de stok heeft met zijn zoon. Dat is 
een opgewekte ‘Ariër’ met een hang naar het 
nazisme. Vader kreunt steeds: ‘Wat een tijd! Wat 
een tijd!’ als hem iets tegen zit.

Via ‘de zender’ hoorde Roddelaere dat de 
Engelsen om drie uur zullen arriveren. Als de 
Tommies er om vijf over drie nóg niet zijn, 
schenkt Roddelaere zichzelf maar een glas gin in 

en tegen de avond is hij dronken. Roddelaere-
junior giet zijn vader slapstickachtig hete thee 
in de nek en pa smijt een bloempot uit het raam, 
die op de Joodse zwarthandelaar Uienkruier 
(een karikatuur met kromme neus, een ster 
op z’n jas en een overdreven ‘jiddisch’ accent) 
terecht komt.

Uienkruier blikt cynisch omhoog en roept: 
‘Oi, de Engelsen!’ Het publiek in het filmzaaltje 
van het Rijksmuseum lachte op 18 januari 
1989 weliswaar niet uitbundig om die maffe 
referendaris Roddelaere, maar gelachen werd 
er wel. Henk van Gelder beschreef in NRC-
Handelsblad van 16 januari 1989 zijn reactie op 
Een dag vol pech, die hij in het Rijksmuseum 
zag: ‘Ik zat te kijken, stelde vast hoe smerig 
het was en betrapte mezelf desondanks op een 
glimlach. Van Tol had me, vijfenveertig jaar na 
dato, te grazen genomen.’

Scenarioschrijver van deze en diverse andere 
DVK-films was inderdaad de talentrijke en 
veelgevraagde tekstschrijver Jacques van Tol; 
als regisseur fungeerde Jan Teunissen en achter 
de camera stonden Jan Koelinga en Ytzen 
Brusse. De nazi-propagandafilms werden 
‘vanwege grote voorlichtende, opvoedkundige 
en cultureele waarde’ in het Verordeningenblad 
van zaterdag 19 juli 1941 bij besluit van de 
secretaris-generaal van het Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten, dr. Goede-
waagen, ‘verplichtend gesteld’ voor alle Neder-
landse bioscopen.

Einde deel 1, in FilmFun 93 het volgende deel
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De Gezichten Van is een rubriek over de 
verbeelding van karakteristieke trekken 
van bekende en minder bekende acteurs 
en actrices op affiches. Deze keer de 
Koning van Hollywood.

Door Wim Jansen

De Gezichten Van is deze keer een 
bedrieglijke titel voor de verbeelding 
van Hollywoods meest iconische kop. 
Eigenlijk is er maar één Gable. En face, 
schuin, en profil het maakt niet uit. Wel 
zijn er een paar subtiele verschillen. Je 
hebt Gable regular, Gable light en de 
Gable special. Oh ja, je hebt ook nog 
cartoon Gable en een donkere schaduw 
Gable.

Dierlijk magnetisme
Laten we  beginnen met de constatering 
dat Jack Warner anno 1930 niet 
overtuigd was van de aantrekkingskracht 

van up and coming acteur William Clark Gable, 
van 1 februari 1901. “His ears are too big and 
he looks like an ape” zei Jack om precies te 
zijn. Het bleef dan ook bij bijrollen bij Warner 
Brothers. Een smadelijke vergissing. Gable 
verandert van management en komt in de stal 
van topagent en acteercoach Minna Wallis (1894-
1986), zus van Hal Wallis die weer producer is 

bij Warner Brothers. Minna brengt Clark naar 
MGM. Hij is precies wat de studio nodig heeft 
aan het begin van de jaren dertig. Daar staat 
een keur aan ervaren actrices te wachten die 
de overstap van silents naar talkies meer dan 
succesvol hebben gemaakt. Wat ze nodig hebben 
daar zijn sterke acteurs. Gable voldoet aan het 
gewenst profiel van sterke man met rugged good 
looks. Hij is, zoals ze bij de publiciteitsafdeling 
van MGM schrijven, de “lumberjack in evening 
wear”. Het Zweedse affiche van Gösta Åberg 
voor NO MAN OF HER OWN (1932) uit 
1933 laat zien hoe een houthakker in smoking 
eruitziet.

De gezichten van

Clark
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Gables schaduwkant
Bij MGM gaat het crescendo met Gables 
carrière. Het helpt enorm dat hij in de smaak 
valt bij de invloedrijke sterrenactrices van de 
studio. Gable is een rokkenjager en laat zich in 
zijn jongere jaren gelden op en naast de set. De 
fixers bij MGM hebben er jarenlang een dagtaak 
aan om publiciteit en furore in de juiste banen 
te leiden. Het lijdt geen twijfel dat Gable in die 
periode persoonlijke en beroepsmatige grenzen 
overschrijdt. Niet iets om in deze rubriek over 
verbeelding al te lang stil te staan, maar het is 
een schaduw die aan zijn opkomst kleeft.

Gables gedrag komt voor het eerst naar voren 
bij de affaire van Gable met de getrouwde 
Joan Crawford tijdens de productie van 
LAUGHING SINNERS (1931). Die affaire 
zet zich door gedurende DANCE, FOOLS, 
DANCE en POSSESSED. De studiotop dreigt 
met onmiddellijk ontslag en een blacklist voor 
beiden als ze er niet mee ophouden. Maar ja , het 
is maar de vraag in hoeverre dat een dreigement 
is, publiciteit of onderdeel van de studio politics 

om de sterren onder controle te houden.? Seks 
verkoopt, zeker in het Hollywood van voor 
de Hays-code van 1934 en tot die code is geen 
studio er vies van. Onder druk van de studio 
staken Gable en Crawford in 1932 hun relatie 
op die later met tussenpozen weer op te pakken. 
Gable richt zijn vizier nu op Marion Davies, de 
vriendin van mediatycoon William Randolph 
Hearst waar hij POLLY OF THE CIRCUS mee 
maakt.

Crawford en Gable maken samen acht films 
met STRANGE CARGO in 1940 als laatste.

Het is ook weer niet zo dat hij het met elke 
actrice aanlegt. Met Myrna Loy (ook uit de stal 
van Minna Wallis) maakt hij zeven films zonder 
een gerucht of relletje.

Jean Harlow wordt één van Gables favoriete 
tegenspelers. Zijn eerste grote succes is met 
Harlow in RED DUST in 1932. Gable en 
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The Blonde Bombshell maken zes films. 
Ook met Harlow vliegen de vonken er alleen 
vanaf op het witte doek. Tijdens de opnamen 
van SARATOGA in 1937 overlijdt Harlow 
zesentwintig jaar jong, tot grote schok van 
Gable die de film moest afmaken “in the arms of 
a ghost”.

Gable regular en Gable light
Van 1930 tot en met 1933 zie je vooral de 
Gable light oftewel Gable zonder snor en 
goed glanzend gepommadeerd. Elk haartje is 
nauwkeurig gekamd. Dit is vooral een mode 
ding, veel leading men uit die tijd hebben deze 
look. Gable light krijgt meestal second billing 
na de hoofdrolspeelster. Vanaf 1933 komt de 
Gable regular naar boven drijven. De Gable 
regular is uiteraard Clark met trademark snor. 
Nu extra gesoigneerd! Het geeft hem wat meer 
volwassenheid. Ook niet vreemd, hij is nu al 
dertig. Zijn rollen evolueren van jonge bruut 
naar man des huizes. Hij promoveert ook op de 
billing, behalve als Joan Crawford de leading 
lady is natuurlijk. Het duurt nog even voordat 
hij haar mag voorgaan op het affiche.

Overigens is het niet zo dat Gable van het een 
op het andere moment het snordragende type 
(zoals Jacobse van Van Es dat zo smakelijk 
verwoordt) wordt. Al in 1932 is Gable in 
STRANGE INTERLUDE te zien met snor. In 
1934 duikt hij in MEN IN WHITE weer eens 
op zonder snor, net als in 1935 in MUTINY ON 
THE BOUNTY. Dat komt vooral door zijn 
rollen van arts en 18e-eeuws marineofficier.

In 1934 kraakt Gable regular samen met 
Claudette Colbert, ook uit de stal van Minna 
Wallis, de kassen met IT HAPPENED ONE 
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NIGHT. Gable is uitgeleend aan Columbia 
en regisseur Frank Capra. Zoals vaker zorgt 
de uitleen aan een andere studio voor een 
stroomversnelling in zijn carrière. Capra is de 
eerste regisseur voor wie Gable geen over the 
top sexy houthakker hoeft te spelen. Hij speelt 
een nuchtere en vrolijke goedzak, volgens 
Capra een karakter dat past bij Gables eigen 
natuur. Hij is beefcake af. Met het succes van 
IT HAPPENED ONE NIGHT komt Gable in 
rustiger vaarwater. Vanaf 1935 is hij de sterkste 
aap op de rots. De bewijsdrift mag wat minder, 
ook off-camera.

Gable special
De snor is weliswaar zijn handelsmerk, maar hij 
heeft nog een extra attribuut in huis: de haarlok. 
Hij demonstreert die al eens in 1932 zonder snor 
in RED DUST. In de tropische hitte van Indo-
China en de broeierige hitte van de relatie tussen 
plantage-eigenaar en prostitué komt zo een lok 
zelfs los van de best geoliede coiffure. Het maakt 
Gable zachter, speelser en losser. Nog steeds 
in charge, maar met een zekere kwetsbaarheid 
en van vlees en bloed. Rhett Butler in GONE 
WITH THE WIND is de volmaakte versie van 
de Gable special.

De oude Gable
Als Carole Lombard, zijn derde vrouw en liefde 
van zijn leven omkomt bij een vliegtuigongeluk 
in 1942, monstert Gable aan bij de US Army 
Air Forces. Hij vliegt vijf aanvalsvluchten. Bij 
een missie boven Duitsland wordt een flink 
stuk van zijn bommenwerper eraf geschoten, 
maar zelf blijft hij heel. In 1944 is hij te oud 
voor actieve dienst en zwaait hij af. Terug in 
Hollywood maakt hij met THE HUCKSTERS 
nog wel een komedie in 1947, maar al snel wordt 
hij vooral gecast in oorlogsdrama’s en westerns, 
veel westerns. Dat past ook mooi bij Gable die 
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zich terugtrekt op zijn ranch in de San Fernando 
Valley. Zijn lok zien we niet meer. Die is 
ingeruild voor een cowboyhoed op bijvoorbeeld 
het Deense affiche voor BAND OF ANGELS 
en de Italiaan voor zijn laatste film THE 
MISFITS. Maar het is nog steeds onmiskenbaar 
Gable, Gable regular met snor en nu ook met 
een kraaienpootje of rimpel.

Karikatuur Gable
Een acteur met zulke herkenbare trekken is 
een prachtig onderwerp voor een karikatuur of 
cartoon. Tot slot daarom het liefdevolle Zweedse 
affiche van HOLD YOUR MAN van Eric Roh-
man, een prachtige abstractie van Harlow en de 
Gable regular. Wederom onmiskenbaar.

Het kan ook anders. Je kunt die trekken 
ook overdrijven. Clark Gable is een paar keer 
onderwerp van parodie geweest in cartoons 
van Looney Tunes en Merry Melodies, beide 
onderdeel van Warner Brothers Studios. In 
PORKY’S ROAD RACE uit 1937 is de lift 
scène met Gable uit IT HAPPENED ONE 
NIGHT het doelwit van spot. Het is nog steeds 
onmiskenbaar Gable, maar wat zei de baas van 
Warner Brothers nu ook alweer over hem in 
1930?

Wim Jansen
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Door Phil van Tongeren

In het Parool van 30 september 1953 wijdt 
Simon Carmiggelt onder het pseudoniem 
Kronkel een zogeheten cursiefje aan een film 
die zijn vrouw en hij de vorige avond hebben 
bezocht. ‘Een lelijke tegenvaller’, luidt het 
oordeel. Expliciet vermeldt de schrijver het 
tijdstip: half tien ‘s avonds, want ‘voor een 
echt kunstwerk vind ik het op dat brakke 
tijdstip al te laat.’ Daarentegen is hij voor een 
niemendalletje op dat tijdstip wel te porren: ‘net 
als de vrouw met de baard op de kermis - je hebt 
het niet nodig voor je ontwikkeling, maar je wilt 
het toch wel eens zien.’ Maar na het zien van de 
Duitse productie Alraune stelt hij teleurgesteld 
vast dat de poging aan het morbide verhaal enige 
psychologische geloofwaardigheid mee te geven, 
faliekant is mislukt. ‘De rondborstigste Kitsch 
treedt ons tegenwoordig tegemoet met de snor 
van Freud.’ Nee, dan ziet de auteur liever de 
oude Karloff aan het werk, ‘verreweg de meest 
capabele griezel in het rijk der trilbeelden’.

Kalkei
Bijna zeventig jaar later kun je Carmiggelts 

oordeel moeilijk niet onderschrijven. De dan 
26-jarige Hildegard Knef speelt Alraune, het 
aantrekkelijke resultaat van een bedenkelijk 
experiment, uitgevoerd door Geheimrat Jakob 
ten Brinken (zestiger Erich von Stroheim). 
Deze navolger van Victor Frankenstein heeft 
een prostituee bevrucht met het zaad van een 
terechtgestelde misdadiger om zijn theorie van 
erfelijke belasting te staven: zo ouders, zo kind. 
Hij krijgt nog gelijk ook wanneer de ene na de 
andere man die voor Alraunes charmes bezwijkt 
door haar de dood wordt in gejaagd. Alleen 
Ten Brinkens neef Frank Braun (een piepjonge 
Karlheinz Böhm) blijft dat lot bespaard. 
Wanneer Braun erin slaagt als eerste Alraunes 
hart te veroveren, tekent hij onbewust haar 
doodvonnis. Alraune sterft door een kogel uit 
het pistool van Ten Brinken die zijn schepping 
niet aan een ander gunt.

Dat Carmiggelt, als er dan toch gegriezeld 
moest worden, de voorkeur gaf aan Karloff die 
hij een jaar eerder in Levend begraven (The 
Strange Door) had gezien, is niet verwonderlijk. 
Alraune, van de Nederlandse ondertitel ‘De 
vrouw zonder ziel’ voorzien, maakt zijn belofte 
niet waar. Cameravoering, belichting en decors 

geven de film een elegant, bij vlagen feëriek 
uiterlijk waar een spookachtige atmosfeer 
à la Hammerhorror toepasselijker zou zijn 
geweest. De inmiddels vergeten Arthur Maria 
Rabenalt, regisseur van melodrama’s, komedies, 
musicals en tijdens de Tweede Wereldoorlog 
verantwoordelijk voor een handvol nazi-

‘Zwoel en pervers’

een Duitse femme fatale
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propagandafilms, bevond zich dan ook op voor 
hem onbekend terrein. Blonde hoofdrolspeelster 
Knef is eerder een alledaagse verwende puber 
dan een ongrijpbare femme fatale, al maakte 
Parool-recensent Han G. Hoekstra het wel 
erg bont toen hij schreef over ‘de actrice met 
het brede, vlezige gezicht dat evenveel emotie 
toont als een kalkei.’ Te huiveren valt er alleen 
om de ranzige premisse van de film. En te 
lachen om de zogenaamde aap die de prof in 
een kooi gevangenhoudt: een figurant in een 
afdankertje van de feestartikelenzaak. Niettemin 
meende de Filmkeuring dat de film uitsluitend 
geschikt was voor personen ouder dan achttien. 
‘Wegens uitzichtloze en sombere inhoud niet 
geschikt voor jongeren’. Over de hele linie werd 
Alraune door de pers lauw tot koel onthaald. 
Het communistische De Waarheid keerde zich 
het felst tegen de film. ‘De wee-sentimentele 
nadruk waarop de slachtoffers in serie het 
hoekje omgaan, zou om te schaterlachen zijn, 
ware het niet dat de film een symptoom is. 
Een symptoom van het neo-fascisme, dat in 
1953 openlijk een fascistische schrijver en een 
film met fascistische tendenzen mag huldigen. 
En dat zowaar een Nederlandse importeur - 
Filmex N.V. te Amsterdam - bereid vond deze 
nalatenschap van wijlen de heer Hitler ook in 
Nederland te introduceren.’ Dat de roman van 
Hanns Heinz Ewers, verschenen in 1911, al 
minimaal vier keer eerder was verfilmd, bleef in 
de meeste recensies onvermeld. Over die andere 
films later meer.

Vampier
Maar eerst dat boek, een fascistisch boek 

nog wel, als we de reporter van De Waarheid 
mogen geloven. Om te beginnen met de titel: 
de naam van de hoofdpersoon is ontleend aan 
de wortel van de gelijknamige plant. Omdat die 
door zijn vertakkingen een beetje op een mens 
lijkt, werden hem in oude legendes magische 
krachten toegeschreven. In hoofdstuk twee 
van de roman legt een van de personages het 
even uit. Wanneer het zaad van een gehangene 

wordt uitgestort over een alruinwortel die 
ligt begraven aan de voet van de galg, komt 
de wortel tot leven als een soort talisman 
die zowel geluk als ongeluk brengt. Het is 
vervolgens Frank Braun die zijn oom, Jakob 
ten Brinken, suggereert het procedé op een 
menselijk wezen toe te passen. Ten Brinken, 
die al eerder met kunstmatige inseminatie heeft 
geëxperimenteerd bij planten en dieren, hapt 
toe. In een Berlijnse kroeg wordt onder valse 
voorwendselen een prostituee geronseld, die 
na bevrucht te zijn met het sperma van een 
ter dood veroordeelde misdadiger het leven 
schenkt aan een dochtertje (en zelf sterft in 
het kraambed). Na een onsmakelijke ingreep 
- de verkleefde bovenbenen van de baby 
moeten eerst chirurgisch van elkaar gescheiden 
worden - wordt het kind, Alraune, de wereld 
ingestuurd. Ten Brinken hoeft niet lang te 
wachten om zijn theorie bevestigd te zien. De 
jonge Alraune sticht waar ze maar komt onheil. 
Ze hitst leeftijdsgenootjes op tot pesterijen en 
het kwellen van dieren, terwijl ze zelf steeds 
buiten schot weet te blijven. Als puber brengt 
ze de mannen in haar omgeving het hoofd op 
hol, om ze vervolgens tot een vernederende 
aftocht of erger te dwingen. Ondertussen 
trekt Ten Brinken optimaal profijt van haar 
paranormale fingerspitzengefühl voor lucratieve 
investeringen, hoe riskant die op het eerste 
gezicht ook lijken - en in een later stadium ook 
blijken te zijn.

Maar hoe zit het nou eigenlijk met die 
vermeende ‘fascistische tendenzen’? Het is 
waar dat Ten Brinkens theorie in verband 
is te brengen met de nationaalsocialistische 
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rassenleer. Zoals Ten Brinken ‘bewijst’ dat 
slechte eigenschappen overerfelijk zijn, zo staat 
voor de nazi’s vast dat de Joden tot een inferieur 
ras behoren, bij de geboorte al een bedreiging 
voor de mythische ariër. Maar Ewers’ roman is 
zo grotesk, om niet te zeggen potsierlijk, in de 
beschrijving van Alraunes sadistische gedrag, 
dat die ideologische subtekst gerust met een 
korreltje zout mag worden genomen. Bovendien 
ontmaskert hij, op een enkele uitzondering 
na, haar zogenaamde slachtoffers als figuren 
die moreel een stuk dieper zijn gezonken dan 
zijzelf.

Ook op de (latere) beschuldiging van seksisme 
valt een en ander af te dingen. Die is trouwens 
voornamelijk gebaseerd op de verfilmingen, 
waarin het titelpersonage de rol van tragische 
heldin krijgt opgedrongen die door ‘the love 
of a good man’ haar fouten leert inzien. De 
roman tapt uit een heel ander vaatje. Aan het 
eind ervan wordt Alraune door Frank eindelijk 
van haar maagdelijkheid beroofd. Maar de 
‘genezende’ werking van de liefde is ver te 

zoeken. Integendeel, de twee houden elkaar 
in een sadomasochistische wurggreep, waarbij 
zij zich als een vampier tegoed doet aan het 
bloed uit zijn stukgebeten lippen. Als Alraune 
vlak voor het slot al slaapwandelend op het 
dak van een huis balanceert, ziet Frank dat als 
een kans zich van haar te bevrijden. Hij hoeft 
maar haar naam te roepen en ze zal, na wakker 
te zijn geschrokken, haar evenwicht verliezen. 
Uiteindelijk is het een ander die zijn wens in 
vervulling laat gaat, maar Frank weet; ‘Maar het 
was míjn wens!’ Zwarte romantiek op z’n best.

Spion
Braun is in zekere zin het alter ego van 

schrijver Hanns Heinz Ewers (1871-1943). 
Wanneer zijn personage in de roman lange 
tijd uit zicht verdwijnt, is dat voor expedities 
naar de verste uithoeken van de aardbol. Ook 
Ewers was zo’n avontuurlijk, rusteloos type. 
Schrijver, dichter, maar ook een Duitse patriot 
die met lezingen op Amerikaanse bodem de 
VS buiten de Eerste Wereldoorlog probeerde 
te houden. Ewers werd als spion gearresteerd, 
geïnterneerd in een kamp in Georgia en zou 
pas in 1921 naar Duitsland terugkeren. Behalve 
een reeks lugubere romans en korte verhalen 
(die weer van invloed zouden zijn op het werk 
van H.P. Lovecraft), schreef hij de scenario’s 
voor de vroege horrorklassieker Der Student 
von Prag (1913, nogmaals verfilmd in 1926 en 
1935) en de propagandafilm Hans Westmar 
(1933), gebaseerd op zijn eigen geromantiseerde 
biografie over nazi-martelaar Horst Wessel. 
Ewers’ dubieuze reputatie komt dus niet uit 
de lucht vallen. ‘Een volmaakte pornograaf en 

vriendje van Hitler’ schreef sociaaldemocratisch 
weekblad De Tribune in 1934. Ewers had zich 
in 1931 inderdaad aangesloten bij de NSDAP 
en een jaar eerder, als bezegeling van de band 
tussen Duitse schrijvers en de overheid, nog een 
borstbeeld van Hitler aan propagandaminister 
Joseph Goebbels overhandigd. Maar ironisch 
genoeg is 1934 hetzelfde jaar waarin Ewers’ 
boeken in Duitsland in de ban werden gedaan, 
die later overigens weer zou worden opgeheven. 
Wat destijds minder bekend was, was dat 
Ewers’ als onvervalste nationalist weliswaar de 
mythe van het machtige Derde Rijk omarmde, 
maar een van de belangrijkste nazistische 
geloofsartikelen, het antisemitisme, afwees. Ja, 
Ewers zat in het foute kamp, maar zijn relatie 
met de machthebbers was toch ook een tikkeltje 
problematisch.
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Flapper girl
Terug naar Alraune, de schandaalroman 

die evenveel verontwaardiging bij de brave 
burgerij wekte als belangstelling uit de 
hoek van de filmindustrie. In 1918 en 1919 
verschenen de eerste filmversies, de eerste 
geregisseerd door Mihály Kertész. Wij kennen 
de Hongaar tegenwoordig als Michael Curtiz, 
regisseur van Amerikaanse klassiekers als 
Casablanca en Mildred Pierce. Mogelijk liggen 
deze oerverfilmingen ergens in een archief 
opgeslagen, informatie erover is in elk geval 
schaars. De fraaie posters zijn gelukkig wel 
bewaard gebleven.

In 1928 zag een derde, Duitse versie het licht. 
De regisseur was Henrik Galeen, die twee jaar 
eerder al een remake van Ewers’ Der Student 
von Prag op zijn naam had gebracht.  Wie op 
grond van Galeens cv een exponent van het in 
die jaren florerende expressionisme hoopt te 
vinden, komt bedrogen uit. De regisseur heeft 
als scenarist van Der Golem (Paul Wegener, 
Carl Boese, 1920), Nosferatu (F.W. Murnau, 
1922) en Das Wachsfigurenkabinett (Paul 
Leni, Leo Birinsky, 1924) weliswaar een niet 
te onderschatten bijdrage geleverd aan het 
genre, zijn Alraune oogt uitgesproken vlak. De 
schaduw van Alraunes klauwende vingers die 
zich uitstrekken naar de hals van een slapende 
Ten Brinken doet denken aan een soortgelijke 
scène uit Nosferatu, maar visueel kleurt Galeen 
keurig binnen de lijntjes van het doorsnee 
melodrama. Het enige echt fascinerende 
aan de film is actrice Brigitte Helm in de rol 
van Alraune. Helm, die een jaar eerder was 
gedebuteerd in de dubbelrol van mens en robot 

in Fritz Langs Metropolis, is hier een onwereldse 
verschijning, flapper girl en femme fatale ineen, 
met een hoofd dat gemodelleerd lijkt naar 
de beroemde eivormige bronzen sculptuur 
Het begin van de wereld van beeldhouwer 
Constantin Brancusi. De scène waarin ze Ten 
Brinken opgeilt door zich in een zilverglanzende 
jurk en met een sigaret tussen de lippen loom 
op een bed uit te strekken, om hem vervolgens 
in zijn gezicht uit te lachen, is het hoogtepunt 
van de film. Wat het tafereel voor tijdgenoten 
misschien nog prikkelender maakte is dat haar 
slachtoffer wordt gespeeld door een man met 

een dan al immense reputatie, regisseur en acteur 
Paul Wegener, Der Golem zelve.

In grote trekken komt de plot overeen met de 
versie uit 1952. Dat wil zeggen: de provocerende 
tekst van Ewers is goeddeels van zijn angel 
ontdaan. Is Frank (hier: Franz) Braun bij Ewers 
een lapzwans en uitvreter die voortdurend 
om geld verlegen zit, Galeen maakt van het 
personage een romantische held, die zijn 
oom weliswaar het idee voor de kunstmatige 
inseminatie aan de hand doet, maar als puntje 
bij paaltje komt, wroeging krijgt. Alraunes 
boosaardigheid is door Galeen flink ingeperkt. 
Ze ontsnapt uit de nonnenschool waar Ten 
Brinken haar heeft gestald en sluit zich aan 
bij een circusgezelschap. In slechts één scène 
worden we iets van haar onnatuurlijke, in de 
roman breed uitgemeten overwicht op mens en 
dier gewaar: als ze een leeuwenkooi binnenstapt. 
Ten Brinkens ondergang wordt ingeluid door 
zijn verlies aan de speeltafel. Nadat Alraune zich 
in de armen van Braun heeft gestort, vervalt de 
Geheimrat tot krankzinnigheid. In de roman 
verhangt hij zich, nadat zijn fortuin in rook is 
opgegaan en de aanklacht van verkrachting van 
een 13-jarig meisje ook maar niet weg wil gaan. 
Toch iets meer dan een accentverschil.

Verbod
Voor deze duik in de geschiedenis van Alraune 

was ik grotendeels op YouTube aangewezen. 
De drie hier beschreven films zijn er te vinden, 
in beeldkwaliteit variërend van matig (1928) 
en slecht (1930) tot goed (1952). Opvallend is 
dat Galeens Alraune in deze versie 98 minuten 
duurt. Terwijl IMDb een lengte vermeldt van 
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108 minuten, valt op de website Cinema 
Context te lezen in welke lengte de film 
destijds aan de kersverse Centrale Kommissie 
voor de Filmkeuring werd voorgelegd: 3505 
meter, ofwel ruim 127 minuten. Het zou 
een verklaring kunnen zijn voor de abrupte 
tijdssprong tussen het moment dat Frank voor 
Ten Brinken een prostituee annex draagmoeder 
opduikelt en de entree van de inmiddels 
17-jarige Alraune. Maar het gat van haast dertig 
minuten met de YouTube-versie maakt het 
weinig aannemelijk dat de verwekking van het 
kind de enige scène is die sneuvelde. 

De Nederlandse zedenmeesters hadden 
daar trouwens niets mee van doen, want die 
wezen de film simpelweg in zijn geheel af voor 
vertoning, tot vier keer toe zelfs. ‘Zwoel en 
pervers’, luidde de toelichting op het besluit. 
Het Volk-dagblad voor de arbeiderspartij 
kwam met een felle reactie. Weliswaar was de 
film van Galeen ‘onbeteekenende cellluloid 
prullaria’, de Filmkeuring hoorde er met zijn 
tengels van af te blijven. ‘Zeker, er komt een 
verleidelijke scène in voor, die zien wij zoo 
vaak in grif goedgekeurde films, dat wij daarin 
geen reden tot verbod kunnen ontdekken. 
Ware dit zoo...... arme Amerikaansche 
en Weensche films! Zelfs de zeer sterk 
gecoupeerde film, die door de Italiaansche 
censuur is toegelaten, kon geen genade vinden in 
het oog onzer gestrenge dames en heeren.’

Heroïsch offer
Al in 1930 volgde een nieuwe verfilming, 

met geluid, geregisseerd door de Oostenrijker 
Richard Oswald. De handeling is ditmaal 

verplaatst naar het heden (van 1930), waar 
Alraunes toekomstige moeder een cafézangeres 
blijkt te zijn. Vanaf een tafel zingt ze het 
publiek haar levensfilosofie toe: ‘Als mannen 
mij bedriegen, zoek ik wel een ander. Er zijn 
er zoveel’. De rol doet denken aan Marlène 
Dietrichs Lola uit Josef von Sternbergs Der 
blaue Engel uit datzelfde jaar, net zoals het 

gegeven van de oudere man die in de ban 
raakt van een veel jongere vrouw. Brigitte 
Helm is wederom van de partij in de hoofdrol, 
maar Oswald bezit zo mogelijk nog minder 
flair dan zijn voorganger Galeen. Wel blijft 
hij dichter bij het boek. Ewers’ koets is 
vervangen door een auto, maar het ongeluk 
dat Alraune veroorzaakt, heeft voor de 
bestuurder dezelfde dodelijke afloop. En 
Alraunes speelkameraadje Wolfgang verdrinkt 
in navolging van zijn romanpersonage in een 
vijver. Ook Alraune zelf sterft ditmaal, zij het 
niet als slaapwandelaar. Wanneer ze beseft dat 
ze Frank vroeger of later in het verderf zal 
storten, kiest ze voor de verdrinkingsdood. 
Een heroïsch, decent in beeld gebracht offer, 
begeleid door een droevig deuntje van de hand 
van debuterend componist Bronislau Kaper 
die later furore zou maken in Hollywood en 
een Oscar won voor zijn score voor de musical 
Lili (1953). Het moralistische slotakkoord 
vermocht  de Hollandse keurmeesters evenwel  
niet te vermurwen. ‘Pervers, prostitutie, 
aanstoot-gevend’, meldt het keuringsrapport. 
Even terzijde: vier jaar na Alraune maakte 
de Joodse Oswald, op doorreis naar veiliger 
oorden, een tussenstop in Nederland. Samen 
met regisseur Alex Benno stond hij achter de 

camera voor Bleeke Bet, de tweede film naar het 
gelijknamige toneelstuk dat de Amsterdamse 
Jordaan als decor heeft. Achteraf zouden de 
twee regisseurs elkaar openlijk het ‘vaderschap’ 
van de film betwisten, een rel die zelfs de 
voorpagina’s van de kranten haalde, maar dat is 
weer een heel ander verhaal en schandaal(tje).

index
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Dubbele bodem
Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat 

de vijfde en voorlopig laatste verfilming 
van Alraune in eigen land haar première 
beleefde. Jubilea zijn er om te vieren, 
maar de film van Rabenalt zal die eer 
waarschijnlijk niet te beurt vallen. Of 
Alraune een speciaal plekje heeft in de 
harten van Duitse filmliefhebbers is 
mij niet bekend, maar zoals gezegd: op 
het misprijzende oordeel van Simon 
Carmiggelt destijds valt weinig af te 
dingen. Afgezien van De Waarheid, die 
de film een ‘misdadige inslag’ toedichtte, 
haalden ook de meeste recensenten er 
destijds hun schouders over op. ‘Troebel’, 
‘kitsch’ en ‘geforceerde poging tot 
griezelwerk met pretentie’ zijn enkele 
van de kwalificaties die de film ten deel 
viel. Vermoedelijk hadden weinigen 
van hen kennisgenomen van de roman 
zelf, waarvan de eerste Nederlandse 
vertaling overigens pas in 1975 door De 
Arbeiderspers werd uitgebracht.

Zijn de films nagenoeg vergeten, de 
roman van Ewers, die er een sport van 
lijkt te maken zoveel mogelijk taboes 
te slechten, verdient beter. In zijn ver-
beelding toont de schrijver zich al even 
politiek-incorrect als in zijn leven, al is 
in het eerste geval de dubbele bodem 
duidelijker zichtbaar. Als Ewers zijn 
eugenetische ideeën werkelijk serieus aan 
de man had willen brengen, had hij geen 
slechtere vertolker kunnen kiezen dan de 
schertsfiguur Ten Brinken. En Alraune 

mag een belle dame sans merci 
zijn, een seksistisch archetype, 
haar slachtoffers verdienen inder-
daad geen genade. Een parade van 
zelfgenoegzame, incompetente, 
lachwekkende en bovenal vunzige 
vertegenwoordigers van de 
bourgeoisie, clerus en adel. Met 
venijn rukt Ewers ze hun maskers 
af; met zwier sabelt hij ze neer. 
Laat die herdruk maar komen.

Phil van Tongeren
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Door Michael Helmerhorst

In juli 2021 ging Oliver Stone’s documentaire 
JFK Revisited in première op het festival van 
Cannes. Stone wilde met deze nieuwe survey 
inhaken op de openbaarmaking van tot dusverre  
afgeschermde ‘gevoelige’ documenten rond de 
moord op Kennedy in 1963. Een beerput vol 
ontluisterende gegevens waarin de rol van de 
geheime diensten als voornaamste informant 
van de Warren commissie aan het licht zou 
komen. Nadat eerst Donald Trump in 2017 
de openbaarmaking voor zich uit schoof wist 
Joe Biden in october 2021 het vrijgeven van 
deze resterende documenten te elfder ure te 
verhinderen omwille van de staatsveiligheid. 
Volgens Biden kregen de geheime diensten nog 
een jaar de tijd om de documenten op brisante 
details na te pluizen. Dit roept meteen de vraag 
op of ze deze opschoning niet allang gedaan 
hadden.

DOOFPOT
Stone is als een ‘executeur testamentair’ die de 

kwalijk riekende erfenis van 23 nov. 1963 sinds 
zijn succesvolle docudrama JFK hardnekkig 
aan den volke wil blijven tonen. Hoe meer 
onwelgevallige feiten in de roodgloeiende 
doofpot worden weggewerkt, hoe meer de 
argwaan van de publieke opinie wordt gevoed 
met een ware wildgroei aan complottheoriën 
tot gevolg. Eerst in de 70’r jaren werden nieuwe 
onderzoeken opgestart en na de release van 
JFK (1991) was het hek van de dam. Stone keert 
in zijn documentaire terug naar ‘the scene of 
the crime’, Dealy Plaza in Dallas. Een plek die 
hij ooit omschreef als het proscenium voor 
een klassieke Griekse tragedie. Vanachter de 
schutting op Grassy Knoll werpt hij een blik op 
Elm Street en tuurt in gedachten door het vizier 
van een telescoopgeweer.

ALICE IN BLUNDERLAND
Aan de hand van Stone stappen we door 

‘The Looking Glass’ en betreden we een 
verbijsterend spiegelpaleis vol verdubbelingen 
en multiplicaties. Er bestaan 2 of meer ‘Magic 
Bullets’, de kogel die een miraculeus parcours 

aflegde dwars door de nek en keel van Kennedy, 
daarna na een scherpe s-bocht zijn weg 
vervolgde door de long van Senator Connolly 
om daarop zich door diens pols te boren en 
op de valreep zijn tocht te eindigen in het 
linker dijbeen van de senator. In het Parkland 
Hospital word deze verdwaalde kogel terloops 
opgeraapt vanaf de stretcher waarop Kennedy 
het ziekenhuis werd ingereden. Dit cruciale 
bewijsstuk (nr. CE 399) begint daarna aan een 
nieuwe onnavolgbare weg en ging van hand tot 
hand langs alle geautoriseerde instituties.

Dit gebeurde overigens zonder enige adequate 
administratie waarin alle betrokkenen voor 
het besnuffelen van dit bewijsstuk moesten 
tekenen. Van zowel de ernstig gebutste als gave 
exemplaren van deze kogel rouleren diverse 
foto’s. Ook van het Manlicher Carcano geweer, 
dat Lee Harvey Oswald via een postorderbedrijf  
verkreeg, circuleren er twee exemplaren, getuige 
de verschillend bevestigde draagriemen aan de 
geweerkolven. Voorts zijn er meerdere versies 
van de autopsie-rapporten van Kennedy’s lijk 
in het Parkland Hospital en diverse snapshots 
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van zijn verbrijzelde schedel waarbij ‘entrance’ 
en ‘exit wounds’ van de fatale laatste kogel 
constant van status veranderden. Er zijn twee 
paar hersenmassa’s van de betreurde president 
gefotografeerd. De eerste deels aan flarden 
geschoten hersenklomp moest op zeker moment 
plaats  maken voor een gavere ‘replacement’ 
die te oordelen naar de verkleuring regelrecht 
uit een pot sterk water was opgevist. Tenslotte 
lopen er meerdere versies van de zondebok 
Oswald rond, dubbelgangers in het voortraject 
van de aanslag en een sterk op Oswald lijkende 
‘patsy’ die in beeld komt in een dossier over 
een eerder geplande en afgeblazen aanslag 
op Kennedy in Chicago op 2 nov. 63. Net als 
Oswald was ene Thomas Arthur Vallee ook een 
ex marinier, gestationeerd op een U2 vliegbasis 
in Japan en betrokken bij de training van anti 
Castro-commando’s in Florida. Stone trekt 
naast deze spiegelbeelden een verse archiefkast 
open vol beeld en feitenmateriaal en spreekt 
met een aantal deskundigen die stuk voor stuk 
met steekhoudende argumenten komen om 
de debunkings-mechanismen van het Warren-
rapport te ontkrachten.

ZAPRUDER
De openbaarmaking van het métrage van 

de door Abraham Zapruder op Dealy Plaza 
geschoten 8mm film werd pas 12 jaar na 
de moordaanslag in gang gezet en deed de 
eindconclusie van het Warrenreport teniet. 
In deze schokkende beelden is overduidelijk 
te zien dat het 4e en laatste schot (frame 313) 
de president frontaal in het hoofd raakt. De 
Zapruder footage speelde al een centrale rol in 
Stone’s 3 uur durende epos JFK. De beelden 
worden in zes scenes, al dan niet vertraagd, 
ingezoomd en gecombineerd met zw/w 
archiefmateriaal en re-enactments, op de kijker 
losgelaten. In de finale montage waarin 3 
groepen scherpschutters hun posities innemen 
en Kennedy in een kruisvuur geexecuteerd 
wordt, valt nog 1 keer het fatale schot. Het 
enig effectieve vergrootglas dat ooit op de 
‘assasination’ gelegd is bestond uit de lens van 
Zapruder’s Bell & Howell Homemovie camera.

RUSH TO JUDGEMENT
In de jaren na het Warren eindrapport begon-

nen de leden van de commissie zich al min of 
meer te distantiëren van hun deelname aan deze 
plechtige waarheidsvinding. Gerald Ford liet 

zich tijdens zijn ambtsperiode als opvolger van 
Nixon tegenover de Franse president Valery 
Giscard D’Estaing ontvallen dat de aanslag 
nooit het werk geweest kon zijn van 1 man. 
Commissielid John Cooper nam later afstand 
van de Magic Bullet-theorie. Ook Lyndon 
Johnson gaf als ex president in een interview 
blijk van zijn gerede twijfels over de ‘lone 
gunman’ theorie, hetgeen te elfder ure uit het 
vraaggesprek geschrapt werd. De minzaam pijp 
lurkende gestalte van de ex CIA-chef Allan 
Dulles die zitting had in de gewraakte commissie 
is even potsierlijk als cynisch. De CIA had als 
een door Kennedy gekortwiekte organisatie nog 
een appeltje met hem te schillen. De vraag is 
alleen in welk samenwerkingsverband men zich 
van de president wilde ontdoen.

VOODOO HISTORIES
In het, overigens vermakelijke, debunking-

boek: Voodoo Histories van de journalist David 
Aaronovitch uit 2010 worden alle plausibele 
samenzweerders op een grote hoop gegooid als 
om de warrigheid van complotdenkers aan te 
tonen. “Authors and documentarists, mostly of 
the political Left, insisted, variously, that their 
unique work and extensive research showed that 
the CIA, the FBI, Rightwing freelancers, Vice 
President Lyndon Johnson, the Russians, the 
Cubans, the militairy-industrial complex, the 
militairy-industrial-intelligence complex or the 
Jews were behind the assasisination.”

Aaronovitch verklaring voor het fenomeen 
complotdenken meent hij te vinden in de 
menselijke nijging om onverteerbare feiten als 
de moord op een jonge succesvolle staatsman 
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als Kennedy door een absolute underdog 
als Oswald te wijten aan hogere machten en 
ongrijpbare mechanismen.

POST WATERGATE
De strijd om de openbaarmaking van de 

vertrouwelijke documenten word in de post 
Watergate-periode (1975) verhevigd onder 
leiding van Senator Frank Church. De senatoren 
Richard Schweiker en Gary Hart onderzoeken 
de rol van de geheime diensten bij het Warren-
rapport. In 1976 eist de H.S.C.A. (the House 
Select Comittee on Assassination) inzage in de 
documenten maar de berg papier blijft achter 
slot en grendel tot 2029! In 1992 forceert de 
A.R.R.B. (the Assassination Record Review 
Board) een opening waardoor 2 miljoen pagina’s 
tekst en artifacten ter inzage zijn op te vragen. 
In 1995 probeert de secret service sommige nog 
afgedekte dossiers te vernietigen, maar deze 
actie komt voortijdig aan het licht. Uit deze 
nieuwe gevoelige gegevens blijkt dat de geheime 
diensten van 3 aan Dallas voorafgaande geplande 
aanslagen in Boston (oktober 63) Chicago (2 
nov 63) en Tampa (18 nov 63) op de hoogte 
waren waarbij ook Cubaanse schutters in beeld 
komen.

DELETED SCENES
In JFK Revisited duiken hier en daar 

gesneuvelde scenes uit de feature film JFK op. 
De belangrijkste is eigenlijk de scene waarin 
de vraag waarom Jack Ruby zich opofferde 
om Oswald het zwijgen op te leggen aan de 
orde komt. De commissie Warren vervoegt 
zich in de gevangenis bij Jack Ruby (Brain 

Doyle-Murray) die de steile opperrechter Earl 
Warren (een gastrol van de echte Jim Garrison) 
vergeefs verzoekt om hem mee te nemen naar 
Washington om zijn verhaal te doen. Het hele 
betoog van JFK Revisited loopt tegelijk stuk op 
het raadsel Ruby. Teveel  vragen over Ruby’s 
connectie met en de rol van de onderwereld bij 
de aanslag blijven onbeantwoord.

SEVEN DAYS IN MAY
Edward Lewis, de initiator en producent van 

Executive Action (1973) was ook de man achter 
de politieke thriller Seven days in May, onder 
regie van John Frankenheimer, dat tijdens 
de moord op Kennedy in productie was en 
uitkwam in 1964. Kennedy had het boek over 
een coup d’etat door militairen in Washington, 
waarop de film was gebaseerd, gelezen en 
ondersteunde de productie door via zijn 
perschef Pierre Salinger de filmcrew toegang 
te verlenen tot het Witte Huis voor locatie-
opnamen. Met een directe verwijzing naar 
het militair industrieel complex in de gestalte 
van havikken uit de legertop die zich tegen 
de ‘apeasement’ strategie van hun president 
verzetten was het een voorafschaduwing van 
de onzichtbare staatsgreep achter 23 nov. 1963. 
Kirk Douglas staat als ‘good guy’  tegenover de 
spijkerharde ‘bad guy’ Burt lancaster. Frederic 
March speelde de geplaagde president. Het 
script werd geschreven door de in mysteries 
bedreven Rod Serling.
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EXECUTIVE ACTION
Tien jaar later deed de ijskoud opgediende 

semi-documentaire complotthriller Executive 
Action een poging om het trauma rond 
Kennedy’s executie te verbeelden. Met Lewis 
als drijvende kracht achter het project en 
Dalton Trumbo als ooit ‘blacklisted’ en 
daarna gerehabiliteerde scriptschrijver had 
dat een redelijke kans van slagen. Trumbo 
documenteerde zich grondig met de toen 
al overstelpende hoeveelheid publikaties 
over de aanslag alvorens in te stemmen met 
een bewerking. Ook de oudgedienden Burt 
Lancaster en Robert Ryan hadden zich ingelezen 
in de materie om hun rollen als ‘right-wing 
freelancers’ te onderbouwen. De film is opgezet 
vanuit de optiek van de samenzwering, zeg 
maar een commissie van wijze mannen die zich 
buigen over het probleem Kennedy. Het hele 
plan om de president uit te schakelen  middels 
een kruisvuur vanuit 3 posities op het motorcade 
traject door Dallas wordt in deze rolprent al 
helemaal uitgewerkt tot een plausibel (com)plot.

Ook de zorgvuldig geconstrueerde rol van de 

‘hoofdverdachte’ Oswald komt hier uitgebreid 
aan bod inclusief ingehuurde dubbelgangers. 
Geen wonder, Steve Jaffe, een voormalige mede-
werker van Jim Garrison werd geconsulteerd als 
technisch adviseur. De ontvangst van Executive 
Action was niet best. Filmcritici als Pauline Kael 
en Roger Ebert waren zuinig en zuur in hun 
waardering. De filmprofessor Leonard Maltin 
honoreerde deze voorloper van JFK met het 
predikaat BOMB, hetgeen indertijd klakkeloos 
werd overgenomen door de Nederlandse 

Speelfilm Encyclopedie van Robert Hofman.
Maltin was 18 jaar na dato wel ontvankelijk 

voor het docudrama JFK en hij was (terecht) 
vol lof over de dynamische montage  van 
Joe Hutsching en Pietro Scalia. Voornaamste 
probleem van Executive Action was dat 
het bioscooppubliek zich nauwelijks kon 
identificeren met de ijskoud en nauwgezet 
opererende samenzweerders, bovendien tegen-
gecast met vertrouwde old timers als Lancaster, 
Ryan en Will Geer. Ook een door Robert Ryan 
(in zijn laatste filmrol) bedachtzaam gepreveld 
Shakespeare-citaat uit Macbeth vermocht 
de inleving met de samenzweerders in dit 
koningsdrama geenszins op te wekken. Bij JFK 
lag dat met de volkomen rechtschapen district 
attorney en familyman Jim Garrison, gespeeld 
door Kevin Costner allemaal wat makkelijker. In 
JFK is de erfenis van Executive Action duidelijk 
terug te zien. De acteur Donald Sutherland was 
aanvankelijk van plan om de film te produceren 
en erin mee te spelen maar moest afhaken 
door gebrek aan financiering. In JFK speelde 
Sutherland de gastrol van ‘Mr. X’, Jim Garrison’s 
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‘Deep Throat’ en ook in JFK Revisited is zijn 
stem als voice over te horen.

SPECULATIES
Het is begrijpelijk dat Oliver Stone zich niet 

aan een complotthriller rond 9/11 waagde gezien 
de talrijke slachtoffers van de aanslagen op de 
Twin Towers. Met zo’n dramatisch omvangrijke 
dodenlijst zou het ongepast zijn geweest om te 
speculeren op een complexe complottheorie, 
georkestreerd als een alles omvattende ‘black op’ 
from ‘deep state’  om in secret service termen 
te spreken. Dat zich bij een terreurdaad van dit 
kaliber een overdaad aan onverklaarbare zaken 
aandient is evident.

In de maanden en jaren na 9/11 doen de 
wildste speculaties de ronde. De hardline 
complotdenkers komen met fantastische opties 
en technische ‘mumbo jumbo’ op de proppen. 
In plaats van verkeersvliegtuigen zouden er 
op afstand bestuurbare toestellen zijn ingezet. 
Het zou hier gaan om door de luchtmacht 
ontwikkelde ‘Warbirds’, onbemande X45A 
jachtvliegtuigen. Om deze hybride toestellen 
het uiterlijk van een Boeing 767 te geven werd 
gebruik gemaakt van een 3d plasma omhulsel 
dat d.m.v. lasers en electromagnetische antennes 
werd opgewekt. We spreken hier dus van een 
soort ‘fantoom-vliegtuigen’ die bij de impact 
in de torens bovendien geholpen werden door 
vanaf omringende gebouwen gerichte laser-
kanonnen om het inslagpunt als het ware ‘voor 
te boren’. Dit verklaarde meteen dat ook deze 
gebouwen achteraf door detonatie moesten 
sneuvelen. Tijdens ‘renovatiewerkzaamheden’ 
in de maanden voorafgaande aan de aanslagen 

zouden zowel bouwtechnische ingrepen zijn 
gedaan als om de Twin Towers te verzwakken, 
als springladingen zijn aangelegd om na de 
crashes elk spoor van deze opzet uit te wissen.

Dit gestaag uitdijende heelal aan verklaringen 
impliceert een complot van ongekende omvang 
die de proporties van een ‘black op’ allang 
ontgroeit is. Wie zich vervolgens vermoeid van 
het WTC-verhaal afwendde en de blik richtte 
op het getroffen Pentagon, viel met zijn neus 
in de boter als het ongeloofwaardige fabricages 
betreft. Van de crash van een verkeersvliegtuig 
ontbreekt enig beeldmateriaal. De beelden van 
een surveillance-camera bij een benzinestation 
in de directe omgeving werden door security-
agents in beslag genomen. Het gat dat in het 
gebouw geslagen was maar 20 x 20 meter, te krap 
voor de spanwijdte van 38m van een Boeing 
757. Saillant detail: de crash vond plaats aan de 
westzijde van het gebouw dat in die periode 
gerenoveerd werd terwijl de ‘bovenbazen’ zoals 
Rumsfeld cs kantoor hielden aan de oostzijde. 
Het lijkt alsof er een taartpunt uit het gebouw is 
gesneden waardoor we goed zicht hebben op de 

houten bureaus en kantoorstoelen die er gewoon 
netjes bijstaan.

Van een felle brand is geen sprake, brokstukken 
zoals een staartstuk of landingswielen zijn 
nergens te bekennen. Een gecontroleerde 
explosie van binnenuit of een welgemikte 
stingerraket i.p.v. een verkeersvliegtuig? Een 
gefabriceerde gebeurtenis die lijkt mee te liften 
op aanslagen in New York? Ook de schrijver 
dezes begeeft zich met deze veronderstellingen 
op glad ijs omdat elk scenario leidt tot nieuwe 
lastig te verklaren speculaties. Op de simpele 
vraag; waar de inzittenden van de vervangen 
vliegtuigen gebleven zijn, kunnen slechts nieuwe 
gecompliceerde speculaties volgen.

Elke complot-theorie raakt allengs verstrikt in 
zijn eigen logica, maar het mechanisme van de 
achterdocht is in gang gezet, de geest is uit de 
fles.

WORLD TRADE CENTER
De impact van 9/11 op Hollywood was 

enorm. In allerijl werd het silhouet van de Twin 
Towers uit lopende producties weggesneden. 
Superhelden moesten beschaamd toegeven dat 
ook zij te kort waren geschoten om het onheil 
af te wenden. Bruce Willis verklaarde plechtig 
dat hij nooit meer een hersenloze actiefilm met 
zijn deelname zou faciliteren. Oliver Stone 
maakte in 2006 de rolprent World Trade Center, 
een patriottisch pamflet en een eerbetoon aan 
de heldenmoed van ‘New York’s Finest’ zoals 
politiemannen, firefighters en havenpolitie in 
de torens en op de rampplek. Acteur Nicholas 
Cage getuigde over het maakproces: “You’re 
walking on egg shells telling this story as 
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realistic as possible.” Twee Port Authority-
mannen raken bedolven onder het puin van de 
ingestorte Zuid-toren en worden beiden levend 
naar boven gehaald. Niet veel meer drama dan 
in een oude mijnwerkersfilm, compleet met 
religieuze hallucinaties. Voor de reputatie van 
Stone teveel een ‘feelgood movie’ en eigenlijk 
een totaal overbodig project vergeleken bij de 
door de Franse gebroeders Jules en Gédéon 
Naudet en brandweerman James Hanlon ‘on 
the spot’ gefilmde documentaire 9/11. Dit 
verslag plaatst de kijker middenin de chaos en de 
paniek van de dag en leverde bovendien enkele 
onvergetelijke portretten op van de betrokken 
firefighters van Engine 7/Ladder 1/Batt.1.

We maken als beeldverslaafde kijkers vanuit 
een soort morbide nostalgie nooit uitgetuurd 
door het telescoopvizier, het vergrootglas of 
de doorzichtspiegel waar complotfantasiën het 
zicht op de werkelijkheid vertroebelen. Maar 
het kan nooit kwaad om in een land als Amerika 
waar de democratie het zwaar te verduren 
heeft dit soort oude wonden open te rijten en 
onverwerkte trauma’s opnieuw op de kaart te 
zetten.

Michael Helmerhorst



42

index

film fun #92 februari 2022

13 december
Kevin Bellington (87)
Brits tv en film regisseur, 
maakte oa: Interlude (1968) The 
Light at the Edge of the World 
(1971) The Good Soldier (1981)

15 december
Bridget Hanley (80)
Amerikaans tv-actrice, was van 
1965 tot 1994 op de buis te 
zien in talloze series en sitcoms

18 december
Sayaka Kanda (35)
Japans actrice en zangeres, 
verscheen oa in Bean Cake 
(1999) Real Girl (2018) en 
Dragon Head (2003). Pleegde 
zelfmoord door sprong vanaf 
hotelbalcon in Sapphoro

Henk Van der Linden (96)
Nestor van de Nederlandse 
jeugdfilm, draaide tussen 
1950 en 1985 meer dan 40 
rolprenten vaak gebaseerd 
op befaamde jeugdboeken 
of populaire strips zoals: Dik 
Trom, Pietje Bell, Pim Pandoer, 
Sjors & Sjimmy en Billie Turf.

19 december
Nicholas Giorgiade (88)
Amerikaans film en tv-acteur, 
werd bekend door zijn rol als 
FBI-man Rico Rossi in de 
tv-serie The Untouchables en 
de pilot van deze serie: The 
Scarface Mob (1959)

Sally Ann Howes (91)
Brits toneel- tv, film-actrice 
en zangeres. Begon haar 
loopbaan als kindactrice 
maar kreeg bekendheid als 
musicalster op Broadway met 
oa: My Fair Lady en verscheen 
in uiteenlopende rolprenten 
als Chitty Chitty Bang Bang 
(1968) en Death Ship (1980)

23 december
Sharyn Moffet (85)
Amerikaans kind-actrice, 
vooral actief op het doek in 
de veertiger jaren vaak in 
combinatie met een trouwe 
viervoeter zoals My Pal Wolf 
(1944) maar ook inx The Body 
Snatcher (1945)

Joan Didion (87)
Amerikaans journalist, essayist, 
romancier, toneel en film-
scenarist. Schreef de scripts 
voor oa: het junkiedrama The 
Panic in Needle Parc (1971) 
A Star is Born (1976) en True 
Confessions (1981)

26 december
Jean-Marc Vallée (58)
Canadees film en tv-regisseur, 
bekend van oa: The Young 
Victoria (2009) en Dallas 
Buyers Club (2013)

31 december
Betty White (99)
Amerikaans actrice en 
comédienne met een 
imposante staat van dienst als 
tv en radio-ster van 1949 t/m 
2010

In
Memoriam
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1 januari
Max Julien (88)
Amerikaans acteur, sculpt-
urist en kledingontwerper, 
speelde in genre-films zoals: 
Psych Out en The Savage Seven 
(1968) en black-sploitation’-
flicks als The Mack (1973) 
en schreef het script voor 
Cleopatra Jones (1973)

4 januari
Henny Orri (96)
Nederlands toneelactrice, 
verscheen in Puppet on 
a Chain (1970) en in de 
Haanstra-films: Dokter Pulder 
zaait Papavers (1975) en de 
Carmiggeltcollage: Vroeger 
kon je lachen(1983)

5 januari
Kim Mi-Soo (29)
Zuid Koreaans tv en film-
actrice, verscheen in vier 
bioscoopfilms en in 6 
tv-series waaronder de 
Disney productie Snowdrop. 
Overleed onder verdachte 
omstandigheden.

George Rossi (61)
Schots tv en film-acteur met 
veel ‘heavy character’ rollen 
op zijn palmares zoals het 
betere exploitation werk: I 
bought a Vampire Motorcycle 
(1990)

6 januari
Peter Bogdanovich (82)
Amerikaans filmregisseur, 
producent, schrijver, acteur 
en film-historicus. Hij be-
hoorde als filmcriticus tot 
de lichting van de nieuwe 
‘Hollywood-tijgers’ die bij 
maverick-producent Roger 
Corman het vak leerden. Na 
een zeer succesvolle reeks films 
als: Targets (1968), The Last 
Picture Show (1971) What’s up 
Doc? (1972) en Paper Moon 
(1973) keerde het tij maar 
de regisseur revancheerde 
zich als filmprofessor met 
diverse publicaties en cultfilms 
als: Saint Jack (1979) Het 
chaotische filmproject van zijn 
goede vriend Orson Welles: 
The Other Side of the Wind 
werd na de dood van Welles 
mede door de inspanningen 
van Bogdanovich voltooid.

Mariano Laurenti (92)
Italiaanse veteraan-regisseur en 
acteur met vijftig rol-prenten 
in het beproefde pikant 
gesausde komedie-genre, 
waaronder bv: Satiri-cosissimo  
(1970) een parodie op Felini’s 
Satyricon uit 1969.

Sidney Poitier (94)
Bahamaans-Amerikaans 
acteur, filmregisseur en 
diplomaat van wereldfaam 
met vele film-prijzen Poitier 
won in 1963 als eerste zwarte 
acteur een Oscar in het toen 
nog sneeuwwitte Hollywood. 
In het gesegregeerde Amerika 
had hij aanvankelijk niet 
alleen het nadeel een zwarte 
acteur te zijn maar belandde 
hij ook op een blacklist voor 
linkse activisten. Ondanks 
deze inperkingen werd 
Poitier een veelgevraagd en 
betrouwbaar acteur voor 
gekleurde rollen in zeer uit-
eenlopende genres. In later 
jaren zou hij met de opkomst 
van radicale burgerrechten-
bewegingen geheel ten 
onrechte als ‘te soft’ worden 
gekenmerkt door de mili-
tante brothers die hij was 
voorgegaan als wegbereider. 
Poitier laat een imposante 
filmografie na, o.a.: 
Blackboard Jungle (1955), 
Edge of the City (1957), The 
Defiant Ones (1958), Paris 
Blues (1961), In the Heat 
of The Night (1976), als 
regisseur: Buck & the Preacher 
(1971), Stir Crazy (1980).
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8 januari
Truus Dekker (99)
Nederlands toneel, film en 
tv-actrice die haar bijdrage  als 
karakter-speler leverde aan 
films als; Wat zien ik?, Turks 
fruit, Keetje tippel, Soldaat van 
Oranje, Spetters, Het Meisje 
met het Rode Haar en Een 
Vrouw als Eva

10 januari
Robert Allen Ackerman (77)
Amerikaans regisseur van tv-
films, draaide oa: The Reagans 
(2003) en Life with Judy 
Garland (2001)

Gary Waldhorn (78)
Brits acteur en comedian, 
bekend van tv-series als: 
Edward & Mrs.Simpson en 
rolprenten waarin hij meestal 
Duitse rollen voor zijn 
reken-ing nam als in Zeppelin 
(1971), Hanoverstreet (1979) 
en Escape to Victory (1981)

11 januari
Erique J. Rebel (81)
Connaisseur en kenner van 
het horror-genre, schreef 
voor Skoop en Schokkend 
Nieuws, mede oprichter van 
het Weekend of Terror, auteur 
van zeer bloemrijke maar 
meedogenloze recensies over 
trash-films en video-nasties, 
schijnt ooit een blauwe 
maandag als kabelsjouwer in 
de Hammer studio’s gewerkt te 
hebben. Waar een door Rebel 
als Filmacademie afstudeer-
project gedraaide griezelfilm 
is gebleven is een raadsel. Dit 
geheim neemt hij in ieder ge-
val mee in zijn graf.

13 januari
Jean-Jaques Beineix (75)
Frans filmregisseur, begon 
als regie-assistent voor Jean 
Becker, Claude Berrie en voor 
het nooit voltooide holocaust-
drama The Day the Clown 
Cried van Jerry Lewis. Beineix 
maakte naam met de cult-film 
Diva (1981) gevolgd door het 
fantastische zwarte sprookje La 
Lune dans le Caniveau (1983) 
en Betty Blue (1986)

Ismaël Lotz (46)
Nederlands filmmaker en 
cameraman, maakte o.a. Who 
Is Alice? (2017) dat flink in 
de prijzen viel op diverse 
Independent Filmfestivals in 
Amerika en de UK.

16 januari
Carmela Corren (83)
Israëlisch zangeres en actrice 
verleende in de zestiger jaren 
haar gracieuze verschijning 
en welluidende stem aan 
mierzoete Duitse schlager films 
zoals: Hochzeit am Siedlersee 
(1963)

17 januari
Michel Subor (86)
Frans film-acteur, was te zien 
in Le Petit Soldat (1963) van 
Godard en Topaz (1969) van 
Hitchcock.

Alfred De Looze (77)
Grafisch ontwerper, pianist bij 
zwijgende films, restaurateur 
van antieke piano’s, verwoed 
verzamelaar van oude brand-
bare nitraatfilms en Amster-
dammer pur sang. Ooit in 
het verzamelcircuit bekend 
als ‘Napoleon’ vanwege zijn 
haardracht.
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18 januari
Yvette Mimieux (80)
Amerikaans tv en film-actrice, 
speelde in opvallend veel 
genre-films zoals: The Time 
machine (1960), The Caper of 
the Golden Bulls (1967), Dark 
of the Sun (1968), The Neptune 
Factor (1973) en The Black 
Hole (1979)

20 januari
Meat Loaf (Michael Marvin, 
Lee Aday) (74)
Amerikaans rockzanger en ac-
teur, verscheen in tenminste 
46 rolprenten als ‘heavy 
character’ waaronder: The 
Rocky Horror Picture show 
(1975), Dead ringer (1981) 
Wayne’s world (1992), Fight 
Club (1999) en in 38 tv-series 
als: Tales from the Crypt, The 
Outer Limits, Masters of Horror 
en Ghost Hunters.

21 januari
Louie Anderson (68)
Amerikaans komiek, acteur en 
presentator, dook als ‘comic 
relief ’ op in oa: Ferris Buellers 
Day Off (1986), Coming to 
America 1 & 2 en in talloze 
tv-shows en series.

Mace Neufeld (93)
Amerikaans filmproducent van 
blockbusters als: The Omen 
(1976), The Hunt For Red 
October (1990), Patriot Games 
(1992), Clear and Present 
Danger (1994) en The Sum of 
All Fears (2002)

25 januari
Etchika Choureau (92)
Frans film actrice die 
glorieerde in romantische 
rolprenten van 1953 t/m 1966 
zoals: Angélique Marquise des 
Anges (1964)

26 januari
Moses J. Moseley (31)
Amerikaans tv en film-acteur, 
naast rollen in The Hunger 
Games (2013) en Doll Murder 
Spree (2017). Dook hij op in 
tv-series als: The Walking Dead 
en Homicide Hunter. Moseley 
kwam door een pistoolschot 
om het leven.

Ernst Stankovski (93)
Oostenrijks acteur, regisseur 
en quizmaster, speelde in meer 
dan 100 films vanaf 1949 
waaronder: De Brave Soldaat 
Schweyk in 1960.

29 januari
Howard Hesseman (81)
Amerikaans tv en film-acteur, 
speelde talloze bijrollen van 
1968 t/m 2018 in rolprenten 
als: Petulia (1968), Cisco Pike 
(1972), Shampoo (1975), The 
Sunshine Boys (1975), Silent 
Movie (1976) This is Spinal 
Tap (1984), Halloween 2 
(2009) en op tv in Dragnet, 
Mannix en The Outer Limits.

1 februari
Paolo Graziosi (82)
Italiaans toneel en film-acteur, 
maakte zijn opwachting in
films als: China is Near 
(1968), Cadaveri Excellenti 
(1976) en Il Divo (2008)

2 februari
Monica Vitti (90)
Grande Dame van de 
Italiaanse cinema en muze van 
Michelangelo Antonioni met 
wie zij vier iconische films 
maakte: L’aventura (1960), 
La Notte (1961), L’eclisse 
(1962) en Il Deserto Rosso 
(1964). Vitti belichaamde 
in dit vierluik zowel de 
ongenaakbare als languissant 
tragische heldin. Naast deze 
klassieke meesterwerken zal 
zij vooral herinnerd worden 
als koningin van de lichte 
komedie, een populair genre 
in Italië.
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6 februari
Lata Mangeshkar (92)
Indiaas playback zangeres met 
zeer lange staat van dienst 
die liever achter de schermen 
werkte dan in het volle licht 
van de schijnwerpers. De 
‘Nachtegaal van Bollywood’ 
verleende haar kwinkelerend 
en betoverend stemgeluid aan 
talloze van geluk en verdriet 
kermende filmheldinnen.

7 februari
Douglas Trumbull (79)
Amerikaans filmregisseur, 
special FX-wizard en uit-
vinder van analoge optische 
animatietechnieken. Trumbull 
werkte vanaf Kubrick’s 2001 
(1968) aan big budgetpro-
ducties in het SF-genre waar-
onder: The Andromeda Strain 
en Silent Running (1971), Close 
Encounters of the Third Kind 
(1977), Star Trek (1979), Blade 
Runner (1982) en als regisseur 
Brainstorm (1983)

9 februari
André Wilms (74)
Frans film en tv-acteur, werkte 
in Duitse en Finse producties 
vanaf 1989 t/m 2019

10 februari
Jevgeniya Brik (40)
Russische actrice en pianiste, 
leading lady in diverse 
rolprenten vanaf 2000 t/m 
2020

12 februari
Ivan Reitman (75)
Slowaaks Canadees film-
regisseur en producent 
van een bonte verzameling 
exploitationfilms en comedy’s 
zoals de Ghostbusters-flicks,  
Heavy Metal animatie-films, 
de Beethoven honden kluchten, 
cheapy horror-flicks en de 
goed gelukte Hitchcock uit 
2012. Reitman maakte in zijn 
comedy-producties dankbaar 
gebruik van de inprovisatie-
skills van de standup come-
dians uit de stal van Saturday 
Nite Live zoals Bill Murray en 
Dan Akroyd.

16 februari
Joop van Wijk (72)
Nederlands filmmaker, pro-
ducent, arts en avonturier. Laat 
een groot aantal documentaires 
na waaronder: Crossroads 
(1997), Echoes of War (2005), 
Sluizer speaks (2015) en 
de video-installatie Passage 
(2016).

17 februari
David Brenner (59)
Amerikaans film-editor, 
monteerde zes films van 
Oliver Stone waaronder: Born 
on the Fourth of July (1989), 
The Doors (1991) en World 
Trade Center (2006). Brenner 
sneedt diverse blockbusters 
van Ronald Emmerich zoals: 
Independence Day (1996) en 
The Day after Tomorrow (2004) 
en testosteron projecten van 
Zack Snyder zoals Man of 
Steel (2013) en Justice League 
(2021) Zijn werk aan Avatar 
2 en 3 van James Cameron zal 
postuum te zien zijn in 2022 
en 23

20 februari
Pier van Brakel (88)
Nederlands tv en filmacteur, 
was te zien in oa: My Blue 
Heaven (1990), Oh Boy (1991) 
Advocaat van de Hanen (1996) 
en de tv serie: De Legende van 
de Bokkenrijders

21 februari
Chor Yuen (87)
Chinees filmregisseur met 120 
films op zijn conto, schreef 
scripts voor 70 rolprenten 
en acteerde in 40 films. Met 
Hong Kong als thuisbasis 
grossierde hij in martiale 
actiefilms en kung fu-
producties.
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22 februari
Anna Karen (85)
Brits actrice, bekend van de tv 
serie; On The Buses

24 februari
Sally Kellerman (84)
Amerikaans film en tv actrice, 
verwierf grote bekendheid 
en een Oscar-nominatie met 
haar rol als Major ‘Hot Lips’ 
in Robert Altman’s MASH 
(1970) (Niet te verwarren 
met Loretta Swit die Hot 
Lips speelde in de TV serie 
M.A.S.H. want die leeft nog) 
Daarna verscheen zij nog in 
3 Altmanfilms: Brewster Mc 
Cloud (1970), The Player 
(1992) en Pret a Portér (1994)     


