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ERNEST BORGNINE
acteur tot op het bot

door
Thys Ockersen

Geen gelukkiger man dan Ernie Borgnine als hem 
het compliment werd gemaakt dat hij een goed 
acteur was. Vooral als het van beroemdheden 
kwam als Dean Martin en Frank Sinatra. Roem en 
rijkdom deden hem  niets, maar  erkenning van 
zijn vakgenoten dat hij het vak goed verstond en 
serieus werd genomen betekende alles voor hem.

Ernest Borgnine werd op 24 januari 1917 in Hamden, 
Connecticut geboren als Ermes Effron Borgnino. Zijn 
ouders waren Anna Boselli en Camillo Borgnino die 
beiden uit Italië waren  geëmigreerd naar Amerika. Hij  
genoot van sporten, vooral boksen, maar had geen en-
kele interesse in acteren. Na de highschool diende hij 
vanaf zijn achttiende tien jaar lang bij de marine, want 
hij wist niet wat hij moest doen met zijn leven. Toen 
de oorlog was afgelopen had hij een paar baantjes,  tot 
zijn moeder hem aanraadde, vanwege zijn sterke per-
soonlijkheid, om acteur te worden.

INHOUD
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Het lukte hem om een carrière op het toneel op te bouwen in New York. Maar hij mikte op Hollywood films en tv. 
Hij wist dat hij een nadeel had. Hollywood was nog altijd voornamelijk geïnteresseerd in de mooie jongens die ze tot 
sterren bombardeerden: Rock Hudson, Tony Curtis, Burt Lancaster, Gordon Scott ( in de Tarzan rollen), Lex Barker, 
Victor Mature, etc En dan was er begin jaren vijftig de nieuwe  generatie die van de Actors Studio kwam: Marlon 
Brando, Montomery Clift, Tony Franciosa, James Dean, Steve McQueen, Anthony Perkins, etc.

Ernie Borgnine, die een kolos was met een grof gezicht,  moest het puur van het acteren hebben en het zou hard 
werken worden om door te breken. Het was een troost dat het James Cagney, Wallace Beery en E.G. Robinson, die tot 
een oudere generatie behoorden, toch was gelukt om grote sterren te worden. Ze hadden net als Borgnine veel talent 
en ze hadden de juiste films nodig om beroemd te worden. 
In 1950 debuteerde Ernest in een aflevering van de tv-serie Inside Detective. In 1951 had hij zijn eerste filmrol als 
Chinees in China Corsair. Daarna volgde de nodige gangsterrollen of die van detective.

 
FROM HERE TO ETERNITY 
In 1952 werd de beroemde oorlogsroman From here to eternity  van James Jones 
verfilmd. Ernest Borgnine werd gevraagd voor de rol van de cipier Fatso, de man 
die gaat vechten tegen Montgomery Clift en uiteindelijk Frank Sinatra doodslaat. 
Borgnine stond op dat moment op toneel in New York en hoefde niet naar LA te 
komen om te auditeren. Fred Zinnemann was in New York. Maar toen Ernie hoorde 
dat Frank Sinatra die bekend stond om zijn zangcarrière en die onbenullige films 
had gemaakt was hij bang de verfilming niet erg serieus zou worden. Sinatra was 
er veel aangelegen om een sterke comeback te maken en hij zette alles op alles om 
die rol van Angelo Maggio optimaal te spelen. Hij kreeg er uiteindelijk een Oscar 
voor. Ernie was bokser geweest en hij had bij de marine gezeten. Bovendien had hij 
dat geweldig postuur en als hij zijn gezicht op onweer zette, dan had je de exacte 
kwaadaardige figuur die er nodig was. Om het nog erger te maken was zijn haar 
opgeschoren. Daar stond Fatso! De sadistische cipier.

Ernie wist dat er veel op het spel stond. Dit zou een  grote film worden daar kon hij 
van profiteren. Zijn naam zou bekend worden. Hij kon dus in  New York auditeren, 
want regisseur Fred Zinnemann ( die net een succesvolle western had gemaakt: 
High Noon) was in de stad en kon hem daar ontmoeten. Hij kon zich niet herinne-Confrontatie tussen Borgnine (met mes), Burt Lancaster en Frank Sinatra in From Here to Eternity

China Corsair  …zijn eerste filmrol…
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ren wat hij voor materiaal voor de auditie gebruikte, maar aan het gezicht van 
Zinnemann zag hij dat deze hem de juiste man vond voor Fatso. Hij moest zijn 
haar kort laten knippen en dat deed hij bij een kapper om de hoek van Colum-
bia Studo’s in LA. Maar elke keer zond Zinnemann hem terug naar de kapper: 
Korter! Korter! Hij ging wel negen keer en pas toen was Zinnemann tevreden. 
De meeste scènes waren met de kleine Frank Sinatra en slechts een paar met 
Montgomery Clift en Burt Lancaster. Ernie was zenuwachtig, maar Frank ook, 
want diens verdere carrière hing af van deze rol. Hij zat op een dag met Mont-
gomery Clift te praten, toen achter hem een man de studio binnenkwam met 
zijn vrouw en een pr-dame. De man omhelsde Ernie van achteren en zei met 
diepe stem: “Jij bent absoluut de son of a bitch waarover ik geschreven heb! “   
Het was James Jones: “Je bent geweldig, ga zo door!” 

Met Scott Brady en Ben Cooper in Johnny Guitar 

Het grote succes van From here to eternity maakte Ernest Borgnine bekend 
scripts stroomden naar hem toe. Maar voornamelijk voor boevenrollen. In 
1954 zat hij in Johnny Guitar tegenover Sterling Hayden en Joan Crawford; 
in 1954 ook in Demitrius and the Gladiators  als Strabo, de man die de gla-
diatoren met harde hand opleidt; ook in 1954 de western Vera Cruz met Burt 
Lancaster en Gary Cooper. En in 1955  Bad Day at Black Rock met Spencer 
Tracy met wie hij een gevecht begint. In een paar jaren was Ernie een bekend 
gezicht in films, de man  die geweld niet uit de weg ging. Maar terwijl hij 
bezig was met Bad Day at Black Rock  sprak Ben Hecht hem aan voor een 
hoofdrol in een film Marty  over een slager van vijf en dertig die moeite heeft 
om een vriendin te krijgen. Schrijver Paddy Chayefsky en regisseur Delbert 
Mann kwamen naar Lone Pine waar Ernie aan Bad Day werkte. Hij was 

Met Spencer Tracy in Bad Day at Black Rock
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verbaasd dat ze hem voor die rol van een gewone man wilde hebben. 
Toen hij in een hotelkamer ging lezen uit het script ging het fout. Na al 
die westerns had Ernie zich een western accent aangemeten. Dat  was 
mis. Ernie deed zijn cowboy laarzen uit en zette zijn cowboy hoed af en 
las de tekst alsof hij in de keuken tegen zijn moeder praatte. Delbert en 
Paddy hadden tranen in hun ogen.  Hij kreeg de rol en won er een Oscar 
mee. 
Toen in Hollywood bekend werd dat hij de aardige slager Marty ging 
spelen was er alom ongeloof. Zijn image werkte tegen hem. Maar hij 
bewees dat hij dat kon. Hij zei: “Iemand komt bij een auditie en de cas-
ting-director plakt hem of haar meteen een etiket op. Mijn  houding is 
altijd: laat de man of vrouw de tekst  lezen en beoordeel hem of haar 
daarop. Het publiek staat er vaak voor open. Als je je werk goed doet 
dan krijg je Donna Reed als escort-girl in From here to eternity en Tyro-
ne Power als pathetische bedrieger  in Nigtmare Alley. Of Ernie Borgni-
ne als aardige slager.”

De man op de achtergrond van Marty was Burt Lancaster die net een 
filmmaatschappij had opgericht (Hecht, Hill & Lancaster)  om artistieke 
films te produceren. Marty was hun eerste film. Burt had  met Ernest 
Borgnine samengewerkt bij From here to eternity en hij wist dat met het 
ongewone casten van Ernie de film heel veel aandacht zou krijgen. Hij 
kreeg gelijk. 
De buitenopnamen werden in de Bronx gemaakt. Bekend terrein voor 
Ernie. Toen Ernie een wandeling maakte werd hij aangehouden door 
een paar mannen en een van hen zei: “He, jij bent die gozer die Frank 
Sinatra doodsloeg!” Ernie antwoordde: “Ja, dan ben ik, Fatso Judson” 
De man: “Waarom deed je dat?” Ernie: “Wel, weet je, het was een film; 
gewoon een film!” Een ander zei in het Italiaans: “Battiamo l'inferno 
da lui.” (Laten we hem op z’n donder geven). Omdat Ernie Italiaans 
begreep zei hij: ”Giudichilo di destra la, il mio amico.” (Wacht even, 
vriend). De man raakte uit zijn evenwicht. Ernie: ”Ik ben toevallig 
ook Italiaan en Frank en ik zijn goede vrienden, maar als jullie willen 

vechten  dan neem ik het een voor een tegen jullie op.” De man: Je bent Italiaan, 
Borgnine?”  Ernie: “Ja, het was Borgnino voordat mijn familie het veranderde.” ”Oh, 
mijn God,” zei een van hen, “waarom vertelde je ons dat niet? “ 

Vanaf dat moment kregen Ernie en de filmmensen elke dag gratis pizza’s op de set 
van Marty en konden ze voor niets eten in de Italiaanse restaurants. Ernie leerde een 
belangrijke les van dat incident. Onderschat nooit de kracht van films. “Ze dachten 
echt dat ik  Frank Sinatra had gedood. Voor sommige mensen is zien geloven”.
Door de Oscar werd Ernie meer dan ooit serieus genomen. De aanbiedingen 
stroomden binnen. In Run for cover stond hij tegenover James Cagney. In Violent 
Saturday moest hij zich als Amish boer verdedigen tegen gangsters, waarvan er een 
door zijn  vriend Lee Marvin werd gespeeld. Ze hadden een grote X op Lee’s rug 
geprikt en daar moest Ernie de hooivork steken, maar toen de scène gedraaid werd, 

Met Betsy Blair in Marty
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was de X weg. Ernie zei tegen Lee: “Ik ben er niet zeker over dat dit goed gaat.” Lee: 
“Ik heb  vertrouwen in je, je raakt het.” Ernie: “Heel aardig van je, maar als ik mis?” 
“Gewoon niet missen” zei zijn harde vriend.” Het ging goed.
In The Catered Affair  kreeg Ernie te maken met filmlegende Bette Davis. En toen 
was er die musical The best things in life are free. Ernie merkte op: “Een musical 
overkomt iedere acteur, zelfs Marlon Brando. En het was mijn eigen keuze. Het 
ging over liedjesschrijvers Buddy De Sylva (Gordon MacRae), Les Brown ( Ernie) 
en Ray Henderson (Dan Dailey). Het aantrekkelijkste aan die film was eigenlijk 
de samenwerking met Michael Curtiz die excentriek was, maar ook briljant. Na de 
opnamen kreeg Ernie een gouden geldclip met een inscriptie: “Voor een van de beste 
acteurs waar ik ooit mee heb gewerkt, met dank, Mike Curtiz.” Bij Jubal ontmoette 
Ernest Borgnine Rod Steiger die Marty had gespeeld op tv. Rod was niet kwaad dat hij 
de filmrol niet had gekregen. Hij had er natuurlijk een Oscar mee kunnen verdienen. Hij 
zei: “Ik had On the Waterfront  (hij kreeg een Oscar-nominatie) en ik ben niet inhalig…
en jij was groots!”

DE SYMPATHIEKE ITALIAAN EN EEN DUBIEUZE RUS
Een enkele keer wordt hij gekozen voor films waar hij alleen de hoofdrol in heeft. 
In 1960 zijn dat er twee. In Pay or Die is hij een sympathieke politieman Giuseppo 
Petrosino die het opneemt tegen de Zwarte Hand (een voorloper van de Mafia). Omdat 
Petrosino zo goed was, werd hij in 1909 uitgenodigd om naar Palermo te komen om 
daar orde op zaken te stellen, maar dat kostte hem zijn  leven.
Regisseur Wilson was bekwaam in kleine films. Hij had Rod Steiger een prima 
rol bezorgd met de titelrol  van Al Capone in 1959. Die film stelde de Italianen in 
een kwaad daglicht. Pay or die liet de aardige, eerlijke Italianen zien. Ernie was 
overtuigend in die rol van Peterosino, maar omdat het een betrekkelijk kleine film was, 
kwam hij hiermee niet in aanmerking voor een Oscar. Voor Man on a string was hij een 
overgelopen Rus, Boris Mitrov  (gebaseerd op de componist/musicus Boris Moros die 
lang in Hollywood actief was). De opnamen werden in Berlijn gemaakt, net voordat de 
muur werd opgetrokken en de stad verdeelde. Ernie had een scène waarin hij geboeid 
was en op straat een sigaret wilde roken. Hij wist  te ontkomen aan zijn bewaker en 
rende de straat uit met zijn aansteker die een pistool was. Verderop stonden zo’n tien 

BOVEN: Pay or die.  ONDER:  Man on a string. 
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Pacific. En het werd een komische serie, waarin 
men Ernie niet meteen verwachtte. Het werd een 
groot succes, mede dankzij Tim Conway, Gavin 
Mac Leod (later de commandant van de Love Boat) 
en Joe Flynn. De serie liep vier jaar en maakte 
Ernie bekend bij een jong publiek dat tv keek.
Robert Aldrich was een no-nonsens regisseur 
die harde speelfilms maakte. Ernie speelde vaak 
in  zijn  films. Eerst Vera Cruz, toen The Flight 
of the Phoenix, The Legend of Lylah Ckare, The 
Dirty Dozen, Emperor of the North Pole etc. 
Films maken is altijd snel werken en als je acteurs 
gebruikt die je goed kent en van wie je op aan 
kan dan geef je ze een rol. Ernie  speelde vaak de 
heavy, maar hij was niet te beroerd om voor ‘Big 
Bad Bob’ ook andere personages neer te zetten. 
Je zou denken dat hij in The Dirty Dozen een van 
het dozijn zou zijn, maar hij was gewoon een 

Russische soldaten die hem aan zagen komen 
rennen. Een van hen  richtte zijn geweer op Ernie, 
die stopte en uit alle macht riep: ”Nein, nein, 
Schauspieler, Schauspieler1”
Gelukkig begrepen ze hem..

TV EN ROBERT ALDRICH
Eind 1961 werd Ernie gevraagd om mee te doen 
aan een tv-drama van een uur: Against the Sea. 
Ernie had geen enkel bezwaar om televisie te 
doen; beter dan niks doen was zijn motto. Hij 
haatte niets doen. Bovendien, als het een goed 
project was, waarom niet. Het ging om een pilot 
voor een eventuele wekelijkse serie en het gaf 
hem de mogelijkheid om weg te breken als er een 
filmrol voor hem was. De serie zou McHale’s Navy 
genoemd worden en Ernie kon de commandant 
van een PT-boot  spelen in WO2 in de Zuid 

Ernest Borgnine was van 
1949 tot en met 1958  met 
Rhoda Kemins getrouwd. Ze 
hadden één kind. 

Daarna van 1959-1963 met 
de Mexicaanse actrice Katy 
Jurado. Ze zaten samen in 
The Badlanders en Barabbas. 
Hij omschreef haar als zeer 
temperamentvol
.
Vervolgens was er een 
uitermate kort huwelijk (van 
27 juni 1964-18 november 
1964)  met Ethel Merman, 
de grote musicalster van 
Broadway. Ze kon het 
niet hebben dat Ernie 
populairder was dan zij. 

Van 1965- 1972 was hij 
getrouwd met Donna 
Carnucci (Rancourt), met 
wie hij twee kinderen kreeg.

En als laatste was er Tova 
Taernaes die bij hem was 
tot zijn dood in 2012.

DE VROUWEN VAN ERNIE

The Dirty Dozen met Robert Ryan Vera Cruz met Jack Elam
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opdrachtgever van de missie. Een rol die hij in 
Dirty Dozen-vervolgen zou herhalen.
Maar dan is er altijd weer het moment dat er een 
mooie rol opduikt. In 1973 was dat Emperor of the 
North Pole over een hobo (zwerver) die in 1933 
meerijdt met een trein, die zorgvuldig bewaakt 
wordt door een sadistische conducteur die hobo’s 
eraf slaat met een knuppel. Het hoogtepunt van de 
film was het duel tussen de zwerver (Lee Marvin) 
en de conducteur (Ernest Borgnine) die op de 
rijdende trein elkaar met van alles (bijl, kettingen) 
te lijf gaan. De heren waren niet zo jong meer: Lee 
was 49, Ernie 54, maar ze vochten als leeuwen. 
De vroegere bijrolspelers waren inmiddels grote 
sterren. De tijden waren veranderd. Niet langer de 
knappe mannen waren de helden, maar de acteurs 
die de boeven speelden waren nu de leading men. 
Lee had zijn  sporen verdiend met The Dirty Dozen 
en Ernie met The Wild Bunch. Beide acteurs waren 
vaste medewerkers van Robert Aldrich die met 
Emperor of the North Pole een enerverende film 
afleverde, die vooral bijblijft door dat gevecht op 
die trein.

BACK IN THE SADDLE
Tegen  het einde van de jaren zestig begon 
de traditionele western te verdwijnen. De 
spaghettiwestern bracht veel schieten en obscure 
helden in beeld. De tijd van de nobele cowboys,  
Randolph Scott, John Wayne en James Stewart was 
voorbij. In Amerika was nog maar één regisseur 
die het genre een nieuwe impuls gaf. Dat was Sam 
Peckinpah die het geweld van de Italiaanse cinema 

overnam en meedogenloze westerns maakte met 
antihelden. En als specialisatie—om het geweld 
te benadrukken—slow motion opnamen van 
stervende cowboys. In 1969 maakte hij ver van 
Hollywood  The Wild Bunch  over bankrovers die 
in Mexico hun grote slag slaan en daarna op de 
vlucht gaan. William Holden en Ernest Borgnine 
waren de belangrijkste bankovers. Grimmige oude 
mannen die hun einde voelen naderen. He grappige 

was dat in datzelfde jaar Paul Newman en Robert 
Redford  Butch Cassidy and the Sundance Kid 
maakten over meer nobele bankrovers.
Ernie moest op zijn 51ste meer actiescènes doen  
dan bij alle vorige westerns samen. En Sam 
Peckinpah was een meedogenloze regisseur die 
geen tijd had om zich zorgen te maken over hoe 
een acteur zonder kleerscheuren door een scène 
kwam. De filmopnamen waren behoorlijk chaotisch 

Met Lee Marvin in Emperor of the North Pole
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en Ernie had moeite om aan die werkwijze te wennen. Er was een script en met 
dialogen, maar alles dat interessant en spannend was dat de acteurs konden bijdragen,  
of wat mis ging, vond Peckinpah geweldig.  Bovendien dacht Peckinpah niet lang na 
over een camerastandpunt; hij zette gewoon  veel camera’s neer in alle hoeken om 
later in de montage te kunnen kiezen. Met het ongeregelde zootje dat Peckinpah om 
zich heen verzameld had (Strother Martin, Bo Hopkins, LQ Jones, Warren Oates, 
Ben Johnson) kon de regisseur zijn visie van een totaal immorele maatschappij 
vastleggen.
In Jamaica tijdens een filmfestival werd The Wild Bunch voor het eerst vertoond. 
Daarna was er een ontmoeting met de pers en de eerste vraag was: “Waarom werd 
deze film gemaakt?” De acteurs waren verbaasd en William Holden vroeg toen: “Wat 
bedoel je? ” De verslaggever: “Dit is de bloeddorstigste film die we ooit hebben 

Ben Johnson, Warren Oates, William Holden en Ernest Borgnine in The Wild Bunch

gezien.” De acteurs probeerden uit te leggen dat het geweld een doel 
had, dat het niet zomaar wat was, het was kunst. Dat Sam Peckinpah 
wilde laten zien wat er echt gebeurt als iemand wordt neergeschoten. 
Peckinpah was beïnvloed door wat de tv dagelijks liet zien over de 
oorlog in Vietnam, behalve dat daar censuur was uitgeoefend omdat 
je de kijkers niet alles  kon laten zien  hoe erg het was wat er met die 
Amerikaanse jongens gebeurde in een ver land. Met uitzondering van 
dat ene moment toen een Zuid-Vietnamees een Noord-Vietnamees 
op straat met en pistool door zijn hoofd schoot. En de opname van 
het Vietnamese meisje dat door napalm geraakt was droeg bij tot de 
protesten tegen de  oorlog.
De acteurs gaven het op om de film te verdedigen, maar toen de film in 
Amerika uitkwam waren de kritieken over het algemeen zeer goed  en 
de film werd al gauw uitgeroepen tot een van de beste westerns ooit 
gemaakt. Sam Peckinpah wilde al lang laten zien wat de impact van 
schieten is. Tijdens een jachttocht toen hij Ride the high country maakte 
zag hij het effect van een hert dat doodgeschoten werd. Hij vertelde een 
vriend: “De kogel maakte in het hert een gat zo groot als  een munt, 
maar het bloed in de sneeuw was zo groot als een saladeschotel. Dat is 
wat geweld teweeg brengt. Dat is wat dood is. En dat wil ik dus op film 
laten zien.”
Het grote succes van de film was een stimulans voor Ernie, maar als 
je ziet wat er daarna met zijn carrière gebeurde dan plukte hij niet 
echt de vruchten van dat succes. In 1969 zat hij ook in een Spaanse 
western, Los Desesperados, die in de vergetelheid is geraakt. In 1970 
was hij een van de vele sterren in een Harold Robbins-verhaal The 
Adventurers dat voornamelijk in  Columbia werd opgenomen onder 
erbarmelijke omstandigheden, behalve voor regisseur Lewis Gilbert 
die in een villa woonde terwijl de acteurs hutten hadden, geschikt voor 
varkens. De hoofdrol was voor de Joegoslavische acteur Bekim Fehmiu 
die  in 1967 veel succes had met de bekroonde Joegoslavische film Ik 
heb zelfs gelukkige zigeuners ontmoet waarmee hij een internationale 
carrière kon starten. Dat begon dus in 1970 met The Adventurers. Toen 
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bleek dat Bekim Fehmiu nauwelijks Engels kon en zijn teksten fonetisch  
uitsprak, besloot Ernie hem te helpen. Fehmiu raakte er gefrustreerd door en 
ging naar de regisseur om te vertellen dat Ernie lastig was. Toen werd Ernie 
bijna ontslagen. In ieder geval kwam er een hopeloze film uit. En Fehmiu’s 
Hollywood-carrière was van korte duur. 
Ook de film daarna, Suppose they gave a war and nobody came,  met Tony 
Curtis, was een flop. Daarna een reünie met Bette Davis voor Bunny O’Hara. 
Een gekke film over een oude vrouw,  een motorrijder en een rit door Mexico. 
Bette was zo teleurgesteld in die film dat ze een proces wilde beginnen om 
haar naam van de film te krijgen. Ernie stelde voor  dat ze ook  zou vragen 
om zijn naam weg te halen. Maar door de jaren heen is het een soort cultfilm 

geworden. Maar over cultfilms gesproken, de volgende film, Willard, over 
een jongen (Bruce Davison) die bevriend is met een paar honderd ratten, 
zou echt de cultfilm van 1971 worden.  Gelukkig was de film een groot 
succes anders had het er slecht uitgezien voor Ernie, want associatie met 
een aantal mislukte films is niet zo goed voor je filmcarrière. Ook de twee 
volgende films vielen goed: Hannie Caulder van Burt Kennedy waarin 
Ernie met Jack Elam en Strother Martin echt schorem (drie outlaw broers) 
spelen. Hoogtepunt van hun scènes: een poging tot aanranding van Raquel 
Welch die zich heftig verdedigt. De tweede film was The Revengers, een 
western met William Holden, die verdacht veel leek op The Wild Bunch en 
profiteerde van het succes van die film.

Met Bruce Davison in Willard Met Bette Davis in Bunny O’Hara
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THE POSEIDON ADVENTURE

In 1972 ben ik op bezoek bij Twentieth Century 
Fox op de Keizersgracht waar ik wat fotomateriaal 
van nieuw films ophaal om te gebruiken in 
Het Parool, de krant waar ik voor schrijf. 
Publiciteitsman Lex Werkheim vraagt me of 
ik mee wil kijken naar een nieuwe film die ze 
binnen hebben gekregen. Hij heet The Poseidon 
Adventure en er is niets over bekend. Geen enkele 
voorpubliciteit. In  die jaren zeventig was je enige 

bron Variety waar ik een 
abonnement op had en waar 
je je nieuws vandaan kon 
halen. De showroom was 
klein met niet meer dan tien 
stoelen en het doek was 
eveneens klein, maar kon wel 
cinemascopefilms verwerken. 
Vanaf het moment dat de 
muziek inzette en de eerste 
beelden kwamen wist je dat 
je meegesleept werd in een 
groot spektakel. 
De producer was Irwin 
Allen die bekend was van 
tv-series die meestal onder 
water speelden. Wat we nu 
te zien kregen was de eerste  
zogenaamde ‘rampenfilm’, 
de start van een nieuw 
genre. Irwin Allen zou de 
grondlegger worden van 
dat genre. En The Poseidon 

Adventure is wat mij betreft nog altijd zijn beste. In  
een paar woorden is gemakkelijk uit te leggen waar 
het om draait. Een schip raakt rond de jaarwisseling 
in de problemen door een vloedgolf en kapseist. 
In de omgekeerde boot moeten de overlevenden 
een uitweg vinden naar boven—naar de kiel—om 
hun leven te redden. De film concentreert zich op 
tien mensen die het niet allemaal zullen halen. 
Ernie Borgnine speelde een politieman met een 

mooie vrouw die ooit in New York prostituee 
was; Gene Hackman is een dominee die zijn 
geloof verloren heeft. En last but not least Shelley 
Winters als een gezette dame die een fantastische 
zwemscène heeft en daarna sterft. Veel conflicten 
(Ernie vindt dat hij vanzelfsprekend de leiding 
moet hebben, maar Gene Hackman eigent zich 
dat toe). Wat de film deed uitstijgen boven andere 
rampenfilms was dat de karakters zo goed werden 
ingevuld. Ronald Neame was de regisseur en toen 
Allen volgde met een nog spectaculairdere film, 
Towering Inferno, over een torenflat die in brand 
gaat liet hij de spelregie over aan John  Guillermin 
en concentreerde hij zich voornamelijk op de 
actiescènes. Maar toen hij later  zelf ging regisseren 
was dat de grootste ramp (Beyond the Poseidon 
Adventure en Swarm).
In mijn recensie van 22 december 1972 in Het 
Parool over The Poseidon Adventure schreef ik o.a. 
dat het een ijzersterke film met ijzersterke acteurs 
was. Puur entertainment waarbij je onrustig in je 
bioscoopfauteuil  heen en weer schuift. Dat komt 
niet door geweld of shockeffecten, maar gewoon 
door een goede dosis spanning.
Lex Werkheim belde me begin 1973 op dat Ernest 
Borgnine naar Amsterdam kwam ter promotie van 
The Poseidon Adventure. Of ik wilde praten met 
hem. Nou en of. 
In die tijd waren gesprekken met acteurs / actrices 
nog one-on-one. Ik denk dat ik  toen zo’n twintig 
films van hem had gezien. We hadden iets om over 
te praten.
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Ik ontmoet hem in het Amstel Hotel. Hij is daar 
met zijn vrouw Tova waarbij hij duidelijk maakt 
dat hij niet alleen op een publiciteitstoer is, maar 
dat dit ook zijn huwelijksreis is. Hij is een kolos 
van een man en heel vrolijk, vooral als hij kan 
praten over zijn carrière: “Bij From here to eternity 
konden ze de acteur niet krijgen die Fatso moest 
spelen en dat is mijn grote kans geworden. Maar 
die rol heeft voor mij niet zoveel gedaan als voor 
Frank Sinatra die toen zijn comeback maakte. Ik 
was degene die  hem ‘in elkaar sloeg’ en hij is me 
er nog steeds dankbaar voor. Een van zijn kinderen 

was een keer niet zo aardig tegen me vanwege 
mijn  gevecht met Frank, maar die zei: “Luister, ik 
ben Ernie dankbaar van hier tot in alle eeuwigheid. 
Ernie hielp mij mijn  Oscar te verdienen! Vanaf die 
film was ik een veelgevraagde heavy. Problemen 
werden niet met praten opgelost, maar met een 
fikse knokpartij.”  
Zijn forse gestalte stond daar garant voor en de 
brede grijns die hij over zijn gezicht kon trekken 
garandeerde dat hij er nog plezier in had ook. In de 
legendarische western Johnny Guitar van Nicholas 
Ray sloeg hij iemand van achteren neer met de 
woorden: “Sommige mensen willen gewoon  niet 
luisteren!” In Bad day at Black Rock  daagt hij 
in een bar de eenarmige Spencer Tracy uit, maar 
Tracy velde hem met een paar karateslagen.
Ernie: “Ik viel door een deur heen die regisseur 
John Sturges stiekem had afgesloten. Ik viel 
met deur en al naar buiten. Maar ik wilde altijd 
bewijzen dat ik meer kon dan alleen maar  boeven 
vertolken. Die kans kwam in 1954 met Marty, 
van schrijver Paddy Chayefsky. Het bleek dat 
de studio de film alleen maar financierde als 
verliespost, maar het pakte anders uit. Het werd een  
fenomenaal succes en men zei toen: ‘Hé, misschien 
is hij toch een acteur; misschien kan hij wel meer 
dan alleen boevenrollen spelen.”
“Toch duurde het jaren om te bewijzen dat Marty 
geen toevalstreffer was geweest en ik hoop dat ze 
nu beter weten. Omdat ik me door de jaren heen 
heb gehandhaafd.”
Hi ziet zijn  rol als politieman Rogo in The 
Poseidon Adventure niet als heavy. Ernie: “Rogo is 

een gehoorzaam man. Hij wil niet op een zijspoor 
gezet worden door een man (de dominee) die hem 
naar een zekere dood zal leiden. Hij wil niet als een 
schaap naar de slachtbank geleid worden. Rogo is 
geen slechte man. Zijn grote innerlijke kracht is 
zijn vrouw (Stella Stevens), zij is zijn vangscherm 
en als hij haar verliest dan is hij bereid om alles 
op te geven. Totdat die dominee (Gene Hackman) 
plotseling roept: ‘Wat ben je van plan te doen, 
Rogo? Blijf je daar zitten of…’ En ik zie die man 
naar zijn dood springen en ik zeg: ‘Oké… oké, 
ik kom.’ Ik vind Rogo heel menselijk, misschien 
emotioneel en dom, maar heel menselijk. Om dat 
aan te tonen heb ik Ronald Neame gevraagd of ik 
aan het einde van de film, als we bevrijd worden uit 
het schip, een shot mocht doen waarin ik omkijk. 
Je ziet dan het vuur op de achtergrond waarin 
mijn vrouw is omgekomen. We hebben twee shots 
gedraaid. Een met tranen in mijn ogen en een 
zonder. Ze hebben  voor de laatste gekozen.”
Het is duidelijk dat de film hem na aan het hart ligt.
In latere jaren zal Ernest Borgnine verklaren dat 
Marty voor hem de film was waar hij een Oscar 
door kreeg, dat The Wild Bunch een klassiek 
meesterwerk was en dat The Poseidon Adventure 
zijn succesvolste film was die iedereen zich 
herinnert en waar hij het beste gevoel over heeft.
Hij is nu 54 en trots dat hij veel van zijn actiewerk 
en stunts zelf doet. In The Poseidon Adventure 
verrichtte hij halsbrekende toeren. Ernie: “Ik moest 
wel, want de camera staat zo dichtbij dat je niets 
kunt verbergen. Bij Emperor of the North Pole  had 
mijn dubbelganger de tijd van zijn leven. Ik deed 

F O T O  T H Y S  O C K E R S E N

ERNEST BORGNINE IN AMSTERDAM
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alles zelf. We moesten op rijdende treinen vechten en gelukkig ben ik 
altijd een goed atleet geweest. Maar bij deze film ging het bijna mis. 
Ik had een lijn in mijn handen en de trein reed iets van 30 kilometer. 
Opeens raakte de lijn verstrikt in een wiel en ik probeerde hem terug te 
trekken. Geen kans, ik viel om en ik dacht nog maar aan een ding: naar 
de hel met die lijn, red je zelf.” 
Terugkijkend naar de films die hij heeft gespeeld; wat is dan zijn 
conclusie ? Ernie: “Ik heb er wel wat gemaakt in die twintig jaar. 
Sommige goed, sommige slecht, sommige onbelangrijk…alhoewel… 
ze vragen wel eens: is er een film bij die je liever zou vergeten ? Ik 
geloof van niet. Elke film is een ervaring. Ook Gary Cooper maakte 
films die niet belangrijk waren, maar hij deed zijn best en dat doe ik 
ook. Ik zeg niet dat ik de grootste acteur in wereld ben, maar nogmaals, 
ik doe mijn best.”

DE JAREN DIE VOLGDEN
Ernest Borgnine zou gestadig werk hebben, maar het waren bijna nooit 
meer die opwindende uitdagende films als voorheen. De vervolgen van 
Dirty Dozen waren flauwe aftreksels van het origineel. Convoy van 
Sam Peckinpah met Ernie als sheriff die achter truckers aanzit, miste de 
scherpte van The Wild Bunch. Hij had wel een mooie rol in een remake 
van All quiet on the Western Front onder regie van Marty-regisseur 
Delbert Mann, waarin hij de oude soldaat speelde. The Greatest, met 
en over Mohammed Ali, was een uitdaging met Ernie als Ali’s trainer 
Angelo Dundee. Hij had ook een aardige rol als taxichauffeur in de 
science fiction-film Escape from New York, tegenover Kurt Russell. 
Veel grote regisseurs waarmee hij gewerkt had, verdwenen: Fred 
Zinnemann, Robert Aldrich, Richard Fleischer, Michael Curtisz, Ronald 
Neame, Burt Kennedy, Daniel Mann, John Sturges. Minder goede 
regisseurs bleven over. Maar hij werkte door tot het bittere einde in 
2012.  In  2008 schreef hij zijn autobiografie Ernie, waaruit ik rijkelijk 
heb geciteerd. Aan die laatste jaren heeft hij maar weinig pagina’s 
gewijd. Dat zegt genoeg.   

—Thys Ockersen
BOVEN: Met Mohammed Ali in The Greatest. ONDER: In All quiet on the Western Front.



FILM FUN 66 Juni 201915

INHOUD

Het is misschien leerzaam de belangrijkste credits van twaalf films eens bij 
elkaar te zetten, met de IMDb-scores erbij. De laatste bewijzen dat het werk 
van Von Sternberg zelfs na meer dan een halve eeuw het huidige publiek 
nog iets te zeggen heeft, want behalve twee films waarvoor er minder dan 
1000 zijn uitgebracht (Thunderbolt en An American tragedy) gaat het om 
duizenden stemmen en zelfs meer dan 12.000 voor Der Blaue Engel.

We mogen gerust aannemen dat het Amerikaanse systeem van credits 
in juridische zin niet liegt, ongeacht wat Von Sternberg in zijn memoires 

JOSEPH VON STERNBERGS 
POËTISCHE STANDAARD (3)

door
Peter Cuijpers

allemaal claimt. We zien hier 
dat hij voor Paramount slechts 
twee keer een eigen filmidee 
heeft uitgevoerd, nul keer bij 
de scenaristen staat en één 
keer (gedeeld) als cameraman 
wordt vermeld. We mogen dus 
gerust concluderen dat hij geen 
originele eigen stof verfilmde, 
maar hoogstens zijn persoonlijke 
preoccupaties in zijn manier van 
regie kon uiten. En dus in zijn 
eigen ogen de ‘vormgever’ oftewel 
de ‘auteur’ was.

Tot die preoccupaties behoren 
bijvoorbeeld de schoonheid 
van de vrouw, de onmacht van 
de underdog, de machtswellust 
van de hoger geplaatste, de aantrekkingskracht van het exotische, de 
onafwendbaarheid van het noodlot, kortom: inhoudelijke aspecten die 
geaccentueerd worden door de vormgever van de film, waaronder niet 
in de laatste plaats de keuze van de acteurs voor de rollen. Juist op deze 
punten kan de regisseur een ‘auteur’ zijn, zelfs als hij de te verfilmen 
stof niet zelf heeft bedacht of uitgekozen. In Hollywood hadden zelfs 
topregiseeurs als Ford, Hawks of Wyler het op deze punten niet zo maar 
voor het zeggen. Alleen al over de keuze van Vivian Leigh voor Gone 
with the wind (1939) is een heel boek te schrijven, maar het was David O. 
Selznick die besliste. Dat Von Sternberg de doorslag gaf bij de keuze van 
Marlene Dietrich als Lola (als het waar is), te midden van Pommer, Mann 
en Jannings, was zeer uitzonderlijk, zoals trouwens de eigen keuze van John 
Ford voor John Wayne in Stagecoach (1939) uitzonderlijk was. Die had te 
maken met het feit dat Ford bevriend was met Wayne en zelf met wat geld 
in de productie zat. 

Maar een regisseur kan tevens een ‘auteur’ zijn wegens zijn eigen 

Josef von Sternberg met Vivien Leigh
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signatuur in het gebruik van de 
filmtaal zelf, dus zelfs als het ‘gewoon’ 
om een western, een komedie of een 
misdaadfilm gaat. Het laatste type 
kun je bijvoorbeeld wel of niet als 
een film noir inkleden of als bittere 
maatschappijkritiek, een western kun 
je transformeren tot een gestileerd 
Grieks drama of een naturalistische 
strijd om het overleven in een 
vijandige omgeving of een parallel 
met Vietnam, een komedie kun je in 
een platte seksklucht veranderen of 
omgekeerd. Het verhaaltje zelf (het 
‘narratief ’) kan op talloze manieren 
worden uitgebeeld. Het ‘auteur’ zijn 
uit zich dan in een consequente, 
heldere en creatieve toepassing van 
de elementen van de filmtaal, zoals 
de belichting, het gebruik van close-
ups, de beweging van de camera, de 
montage en kleine eigenaardigheden, 
zoals trucs om de lichtval te 
beïnvloeden.

Het is mijn overtuiging dat de aldus 
onderscheiden twee vormen van auteurschap 
elkaar niet uitsluiten en in het beste geval 
elkaar versterken. Ten minste dienen ze ieder 
afzonderlijk op hun eigen merites beoordeeld te 
worden, anders ontstaat een troebele discussie. 
In de commerciële context van de Amerikaanse 
cinema moeten de ‘auteur’ en de ‘vakman’ beiden 
het narratief versterken en niet in de weg staan. 

Bij het vinden van de juiste balans mag gerust de 
intentie van de regisseur voorop staan, dus mijn 
poëtische standaard, waarover Von Sternberg 
schreef, maar er moet genoeg publiek op af 
komen dat het snapt of zich wil laten bedwelmen. 
Dit uitgangspunt is nu eenmaal het fundament 
waarop Hollywood is gebouwd. Het is niet de 
inhoud, waarin hij te ver ging, maar de vorm. Zelf 
zie ik hem ook meer als meester van de vorm dan 
als een meester van de inhoud.

 Iemand wiens mening ik 
hoog inschat, John Baxter, schreef 
het volgende (p. 72): “In Der blaue 
Engel toonde Sternberg zijn genie 
voor het construeren van een film uit 
afgeronde, maar met elkaar verweven 
korte sequenties, zijn alternatief 
voor de vloeiende narratieve stijl 
van Hollywood. Cross-cutting is 
zeldzaam. In plaats daarvan bouwt 
hij zijn verhaal op door zich te 
concentreren op de reacties van 
de buitenstaanders, waardoor hij 
de kunstmatige opwinding door 
de [contrasterende] montage [= 
cross-cutting] vervangt door de 
psychologische spanning van een 
wisselende en opeenvolgende 
aandacht voor de personages en 
hun gemoedstoestand. Zo wordt de 
definitieve collaps van de verhouding 
tussen Rath en Lola getoond door de 
reactie van Mazeppa (de sterke man, 

Hans Albers), wiens openlijke begeerte voor Lola 
amper wordt getemperd door medelijden voor 
Rath, aan wie hij verzoenend een glas champagne 
offreert.”

 Een eventuele opmerking hierbij dat intellect 
en verering (Jannings) moet wijken voor lust 
en fysieke aantrekkingskracht (Anders), zoals 
dat ook op school gebruikelijk is, waar de nerd 
het bij meisjes verliest van de quarterback, en 
trouwens ook in bijna de hele rest van de wereld, 

Marlene Dietrich, Hans Albers en Emil Jannings in Der blaue Engel.
… verzoenend glas champagne …
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The Scarlet Empress

is misschien wel juist, maar is dan toch niet op Von Sternberg terug te 
voeren, maar op Mann, die immers Lola zelf al heeft laten zingen dat ze ‘von 
Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt’ is, terwijl ze eigenlijk, in tegenstelling 
tot Rath, ‘seks’ bedoelde. Ik noem dit als voorbeeld van ‘boodschappen’ 
die een regisseur soms in de schoenen worden geschoven, een vorm van 
hineininterpretieren die ik verfoei. Hier hebben we het over de vorm van de 
scène, niet de inhoud.

Over een ander vormprincipe schreef de meester zelf (p. 235) in zijn 
autobiografie: “Om een menselijk personage op de juiste wijze in beeld te 
brengen, moet alles wat hem omgeeft iets specifieks toevoegen, want anders 
leidt het alleen maar af.” Dat hij in de bovenstaande elf Hollywoodfilms 
slechts vijf verschillende cameralieden tot zijn dienst had, waarvan vier keer 
Lee Garmes en vier keer Bert Glennon, kan aan het studiobeleid hebben 
gelegen, maar het kan ook zijn bewuste keuze zijn geweest - dan wist hij 
zeker dat ze precies zouden of konden doen wat hij wilde. Geen van beiden 
wordt in zijn autobiografie ook maar één keer genoemd, evenmin als J. 
Furthman (die nota bene later het script voor Jet pilot zou schrijven).

De voorlaatste film met Marlene Dietrich, The scarlet empress (1934), 
was nog meer dan alle vorige een vormexperiment. Het gaat om een naïeve 
prinses Sophia Frederica die zich ontwikkelt tot een spottende, calculerende 
tsarina aan een Russisch hof dat als een mengeling van een onderwereld, 
een horrorkabinet, een liefdesnest en een spookhuis wordt gepresenteerd. 
Alle visuele middelen worden uit de kast gehaald, zelfs een paar massale 
legerscènes die Paramount nog ergens had liggen (ze waren uit een film van 
Lubitsch, destijds een rang hoger bij de studio, maar die wist dat zelf niet 
meer) en die hem het verwijt van geldsmijterij opleverden. De orgie van 
beelden is met geen pen te beschrijven. Toen ik de film voor het eerst zag, 
ik meen bij de Utrechtse Film Liga, dus op een doek, wist ik zeker dat Von 
Sternberg de meest virtuoze beeldkunstenaar was die de wereld tot dan toe 
had gezien. Zelf schreef hij: ‘The scarlet empress, de voorlaatste film [van 
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hem met Marlene], verdiende succes te hebben 
volgens elke maatstaf die toen bestond en nu 
nog geldt, maar werd op enkele uitzonderingen 
na begroet als een moordpoging op een 
superbe actrice. De film was natuurlijk een 
compromisloze excursie op stijlgebied, hetgeen, 
hoe vanzelfsprekend ook in alle kunstwerken, in 
dit medium als onvergeeflijk wordt beschouwd. 
Het schouwtoneel van het Rusland van Catherina 
de Grote werd in alle grandeur opgeroepen, maar 
het was een her-schepping, niet een replica.’

De laatste film voor Paramount was The 
devil is a woman (1935) met Lionel Atwill in de 
hoofdrol tegenover Marlene Dietrich. Voor de 
mannelijke hoofdrol koos de regisseur Atwill 
als de oudere man die ooit als een blok viel voor 
een femme fatale, Marlene dus, en nu zijn jonge 
vriend (Cesar Romero) waarschuwt voor een 
dergelijk lot. En dat tijdens de carnavalsweek in 
Sevilla, die welhaast surrealistisch in beeld wordt 
gebracht. ‘In deze film was ik op mijn mooist,’ 
heeft la Dietrich volgens de dvd-hoes verklaard. 
Atvill kon je fysiek en psychologisch als een alter 
ego van Von Sternberg beschouwen. Zoiets als 
een vroeger ontgoochelde, maar tegelijk jaloerse 
ex-minnaar die tegen beter weten in de jonge 
Don José vaderlijk waarschuwt voor Carmen. 
Hoe Hollywood zoiets deed, zonder die oudere 
stem, werd een dozijn jaren later aangetoond 
door niemand minder dan King Vidor in The 
loves of Carmen (1948) met Rita Hayworth en 
Glenn Ford. Von Sternberg deed het op zijn 

manier in deze film, die zijn zwanenzang werd en 
misschien ook zijn testament.

‘Waarom gaat ze aan het einde terug naar 
Lionel Atwill en niet met Cesar Romero mee?’ 
vroeg Peter Bogdanovich. ‘Ik weet niet of ze 
terugkeert. Misschien doet ze het niet,’ zei Von 
Sternberg.

In zijn autobiografie schrijft hij (p. 267) dat hij 
de film inderdaad bedoelde als een laatste tribuut 

aan Dietrich, maar tevens als een ode aan en 
liefhebbend afscheid van Spanje en haar tradities. 
Op last van Ernst Lubitsch moest hij de beoogde 
titel Capriccio Espanol veranderen. ‘Hoewel de 
poëtische suggestie van Mr. Lubitsch bedoeld 
was om door de sekseverandering van de duivel 
de verkoop te bevorderen, is dat niet gelukt.’ 
Von Sternberg eindigt dit hoofdstuk van zijn 
memoires met een anekdote en een verzuchting. 
Beide wil ik kort citeren.

Volgens de anekdote liep de regisseur 
op de set rond met een spuitpistool en een 
buks. Iedereen geloofde dat hij weer zo nodig 
excentriek wilde zijn, maar het pistool gebruikte 
hij om aluminiumspray over decorstukken te 
spuiten (wat naar zijn zeggen de belichtingstijd 
halveerde) en de buks om in de grote beginscène 
met talloze ballonnen de wervelende exemplaren 
vlak bij Dietrich door kogeltjes te laten klappen, 
een taak die hij niemand anders toevertrouwde. 
Ook de ster zelf besefte dit pas na afloop. 
“Toen de scène begon, mikte ik en liet een paar 
hinderlijke ballonnen klappen, en onthulde aldus 
een van de meest onbevreesde en betoverende 
gezichten in de filmgeschiedenis. Geen spoor 
van wimpertrillen, niet het geringste zenuwtrekje 
in haar brede glimlach werd door de camera 
waargenomen op dat moment, toen elk ander dan 
deze buitengewone vrouw zou hebben gebeefd 
van angst. Na de voltooiing van deze laatste film 
met haar werd vanaf de gehele globe vurig bepleit 
om dit schepsel, dat door mij was geruïneerd, uit 

The devil is a woman
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mijn ijzeren greep te bevrijden. Mijn greep was nogal losjes geweest en “ruïneren” 
was niet bepaald een woord om te beschrijven wat ik met haar had gedaan. Toen 
we elkaar voor het eerst ontmoetten verdiende ze minder dan een metselaar, en 
was ze gebleven waar ze was dan had ze wellicht het lot van een Duitsland onder 
Hitler moeten verduren. [...] Na deze film nam ik een viegtuig naar Havana. 
Hoewel daar een van de vele revoluties bezig was, hinderde mij dat niet. Ik vond 
het plezierig om in mijn eentje te zijn. Ik had een periode van knechtschap achter 
me, die ten minste niemand anders dan mijzelf in diskrediet had gebracht.”

Het is niet helemaal duidelijk of hij met ‘servitude’ doelde op Paramount of op 
Dietrich. In beide gevallen was het afscheid definitief.

Van de films waar hij na 1935 nog bij betrokken was, zijn er twee waarin zijn 
meesterhand nog een beetje te zien is. Beide werden gemaakt voor Howard 
Hughes, een vliegtuigfanaat en miljonair, die de eigenaar van RKO was geworden. 
Zelf had hij twee keer geregisseerd, namelijk Hell’s angels (1930) met Jean Harlow 
en The outlaw (1943) met Jane Russell, allebei geruchtmakend, in alle andere 
gevallen trad hij op als producer, ook als hij niet op de titelrol stond. Hij was 
nog excentrieker dan Von Sternberg zelf, maar sloot met hem een contract voor 
twee films. Voor de eerste, Jet pilot (1957, maar al opgenomen in 1950), moest de 
regisseur zelfs een  testfilm maken, waarover hij in zijn memoires zeer sarcastisch 
is. “Zou de test enige zin hebben gehad, dan hadden ze mijn oog voor kleur 
moeten testen, want mijn idee over het juiste gebruik van kleuren zou wel eens 
revolutionair kunnen zijn geweest als ik het had mogen toepassen.” Het scenario 
was van Jules Furthman. De hoofdrollen waren voor niemand minder dan Janet 
Leigh (een al of niet per ongeluk overgelopen Russische pilote), John Wayne (een 
Amerikaanse piloot) en vele vliegmachines van de Amerikaanse Luchtmacht. 
‘Ninotchka meets Dr. Strangelove’, schreef een gevatte recensent, want eigenlijk 
is de film best een grappige komedie. Het kleurgebruik is opvallend, Leigh ziet er 
prachtig uit in haar ongeloofwaardige rol, Wayne is zichzelf. “Maar mij werd van 
hogerhand voorgeschreven, stap voor stap, dag na dag, scène na scène, woord na 
woord, wat ik precies moest regisseren.” Daar kwam natuurlijk ruzie van. Delen 
van de film werden door een onbekende regisseur opnieuw gemaakt, noteert John 
Baxter. Het is niet duidelijk waarom de film zo lang op de plank heeft gelegen. 

Janet Leigh en John Wayne in Jet pilot 
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Werd de Koude Oorlog in de film niet serieus 
genoeg genomen?

De andere film voor Hughes was Macao 
(1952), gewoon in zwart-wit omdat dit bij het 
genre paste. De hoofdrol was voor Jane Russell, 
die naar mijn deskundige oordeel nooit eerder 
of later zo aantrekkelijk in beeld is gebracht. De 
camera is verliefd op haar. Dit moet toch echt 
de inbreng van Von Sternberg zijn geweest. Het 
verhaal gaat over een agent (Robert Mitchum) 
die met een andere passagier (William Bendix) 
in Macao van boord gaat en undercover achter 

een boef (Brad Dexter) 
aan gaat. Russell is 
een zangeres, ze zingt 
echt heel mooi, en 
de casinobaas heeft 
een jaloerse vriendin 
(Goria Grahame). Meer 
is er voor een film 
noir niet nodig, maar 
deze keer is er geen 
beklemmende atmosfeer 
en geen dreigende 
beeldtaal. Mitchum is 
flegmatiek ironisch, 
Russell verleidelijk, de 
omgeving in Macao 
(op locatie gefilmd) 

schilderachtig. Het heeft allemaal iets weg van 
een parodie, een komedie, een vermomde love 
story. Het leek alsof niemand precies wist wat 
de bedoeling was. Misschien is dat de reden 
waarom Von Sternberg wederom ontslagen werd. 
Ten minste het slotgevecht van Mitchum en 
Dexter is door Nicholas Ray (uncredited) gedaan. 
In zijn biografie schrijft de regisseur maar vijf 
regels over de hele film, die hij krachtens zijn 
contract verplicht was te maken. “Deze kwam tot 
stand onder de supervisie van zes verschillende 
mannen die de baas waren. Hij heette Macao, en 

die zes clowns roerden niet met hun vingers in 
de pap, maar met diverse andere delen van hun 
anatomie. Hun namen staan niet in de lijst van 
credits.”

Ook over deze film stelde Peter Bogdanovich 
een vraag: ‘Wat is er veranderd in Macao? Ik 
begrijp dat Nick Ray diverse scènes opnieuw 
heeft geregisseerd?’ Antwoord: “Ik weet het niet. 
Ik heb hem nooit gezien.”

Afgezien van zijn obscure Japanse film, 
waarover ik helemaal niets weet, is Macao de 
laatste. Maar hij laat in zekere zin de lekkerste 
smaak achter van alle films die ik van Von 
Sternberg heb gezien: al het goede erin schrijf 
ik aan hem toe, terecht of ten onrechte. Met 
hemzelf liep het trouwens ook best goed af, want 
hij was bij zijn leven rijk en beroemd, zijn werk 
werd na een poos als belangrijk erkend, het werd 
overal ter wereld in retrospectieven getoond en 
hij werd als gast uitgenodigd.

Persoonlijk ben ik een fan. In mijn ogen 
heeft de kleine Jonas, dat irritante en pedante 
mannetje, zijn ‘von’ waargemaakt.

Robert Mitchum en Jane Russell
in Macao

  —Peter Cuijpers
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Ethel Merman 
(over haar korte 
huwelijk met Ernest 
Borgnine): Je kan 
mij autobiografie er 
op nalezen. Het zijn 
blanco pagina´s.

Jerry Lewis (vlak voor zijn 
dood):
 Ik begreep dat Dean 
niet meer met mij wilde 
optreden. In de pers werd 
alleen maar over mij 
geschreven. Dat frustreerde 
hem enorm..

George Clooney: 
Je zou kunnen zeggen dat 
ik met Batman & Robin in 
1997 de Batman-franchise 
om zeep heb geholpen. 
Probeer maar eens te 
acteren met zo’n idioot 
kostuum.

Arthur Miller (over zijn echtgenote 
Marilyn  Monroe): 
Je wist nooit waar je met haar aan 
toe was. Dat was voor mij niet vol te 
houden. In de tijd dat we samen waren 
kon ik niets schrijven.

Tony Curtis (over Marilyn Monroe):
Billy Wilder maakte Jack Lemmon en 
mij duidelijk dat als Marilyn een goede 
take had. dat die dan meteen werd 
gebruikt. Jack en ik zaten al vroeg in de 
make–up en zaten dan uren op Marilyn 
te wachten in die gekke dameskledij. Als 
we dan een scène deden en Billy was 
tevreden over Marilyn dan stond de scène 
erop. Ook al gebeurde ‘t  een keer dat 
Jack struikelde. Die take was goed, want 
Marilyn was goed

Dean Martin (in 1983):
In die samenwerking van Jerry 
Lewis en mij viel voor mij niet 
veel te doen. Als Jerry zei ik ga 
naar de sigarenhandel dan zei ik: 
Ja, ga maar naar de sigarenwinkel. 
Dat soort domme dialogen. Na tien 
jaar had ik daar wel genoeg van.

Stella Stevens:
Ik heb in Jerry Lewis´ beste 
film gespeeld, The Nutty 
Professor, maar toen ik daarna 
in twee films van Dean Martin 
zat The Silencers en How to 
save a marriage and ruin your 
life  heeft Jerry jaren niet meer 
met me gepraat.

Clint Eastwood: 
Er zijn een  heleboel 
geweldige films die een 
Oscar hebben gewonnen 
en een heleboel slechte 
films die ook een Oscar 
kregen. Je doet gewoon 
het beste wat je kan

Audrey Hepburn: 
Gelukkig zijn dat is 
waar het om draait.

Ava Gardner: 
Elizabeth Taylor 
is niet mooi, ze is 
schattig. Ik ben mooi.
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Mel Brooks:
Ik wilde Orson Welles graag hebben als 
als commentator voor The history 
of the world part 1. Ik bood hem 
5000 dollar per dag voor zijn werk. 
Ik rekende op vijf dagen, dat is dus dus 
25000 dollar. Hij kwam, bestudeerde 
de tekst en sprak in één keer het commentaar in. Ik kwam er niet 
onderuit om hem het volledige bedrag te geven. Ik vroeg hem  wat 
hij met het geld ging doen. Hij zei: “Ik koop Havana-sigaren en 
kaviaar. Ik ben nu te dik om het nog aan vrouwen uit te geven.”

Orson Welles:
Mijn dokter zei me 
dat ik moest stoppen 
met gezellige dinertjes 
voor vier, tenzij er 
drie andere mensen bij 
waren.

Gary Cooper:
Hollywood is een verschrikkelijke plaats. Niemand in Hollywood 
is normaal. En ze zijn zo gemeen tegen elkaar. Ze zeggen ergere 
dingen tegen  elkaar dan buitenstaanders doen. Niemand heeft 
daar echte vrienden.

Rip Torn:
 Ik was bevriend met Miles Davis. Hij hield niet 
van veel mensen. Ik woonde tegenover hem.

Burt Lancaster:
Vroeg of laat raken 
we allemaal in de 
vergetelheid. Maar 
films niet. Dat is de 
herinnering waarvan 
we hopen dat die
blijft bestaan.

Kirk Douglas:
Mijn vader en moeder 
waren ongeletter-
de immigranten uit 
Rusland. Ze waren al-
tijd verbaasd dat ik als 
kind naar een gebouw 
kon gaan en een boek 
kon meenemen over 
elk onderwerp. Ze 
konden niet geloven 
dat kennis voor niks 
verkrijgbaar was.
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Peer Mascini 
U Petrus Johannes Maria Mascini, Heemstede 23-3-1941 ? 16-5-2019, Amsterdam 
 

De karakter-acteur Mascini die in ongeacht welke film of toneelproductie 
altijd zichzelf speelde, direct herkenbaar aan zijn lange grijze haar en geaf-
fecteerde stem, overleed onlangs op 78 jarige leeftijd.

Mascini vormde met zijn compaan Ralph Wingens het experimentele ge-
zelschapje Dzjatsch dat in de tweede helft van de zestiger jaren het kleine 
theatercircuit onveilig maakte. In dit legendarische duo speelde Peer min of 
meer de rol van aangever, straight man en excelleerde Ralph als ongericht 
projectiel. Begin zeventiger jaren trad Peer toe tot de muziektheater-groep 
Hauser Orkater.

In de HauserOrkater-film Entree Brussels uit 1978 zien we Peer in een beschouwende rol als man met 
zijn hoofd uit een kist stekend. 
Zijn grote bekendheid verwierf Mascini echter als ‘anchorman” van de tv-reclames voor de MelkUnie 
met het steevast bekakt uitgesproken  ‘malk’. In deze periode kwam hij in de warme buurt in Amster-
dam wonen en ik herinner mij het ellenlange natafelen bij de Italiaan Gusto op de Kloof overgoten 
met glazen bezonken Grappa van eerbiedwaardige leeftijd. 
Regisseur Theo van Gogh wist hem in de film Blind Date tot een subtiele vertolking te bewegen van 
een man die verstrikt is geraakt in een rollenspel met zijn 
vrouw. Hij ontving hiervoor terecht een Gouden Kalf.
Met Mascini is een excentrieke acteur heengegaan, een rep-
resentant van een generatie compromisloze theatermakers 
met een kleurrijke en zeer picareske reputatie. 

—Michael Helmerhorst

IN MEMORIAM
SARA KESTELMAN
is een gevierde actrice van 
film en toneel in de UK. 
Met haar al even beroemde 
collega Susan Penhaligon 
publiceerde zij de bundel 
A Two Handler, waarin 
gedichten van beide actrices 
zijn opgenomen. 

Met Reneé Fokker In Blind date
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Filmdistributeur, 
producer bio-
scoopexploitant 
en een paar keer 
regisseur. De 
joodse familie Ba-
renholtz bracht de oorlog door in de bossen  van 
Oekraïne. Ben emigreerde  daarna met zijn moe-
der naar Amerika. Hij runde The Village Theater, 
later  Fillmore East, een plek voor subculturele 
activiteiten met Timothy Leary, Stokey Carmi-
chael, Rap Brown en Allen Ginsberg. Daar ont-
stonden de eerste anti-Vietnam oorlog-ontmoe-
tingen. Musici die optraden waren Nina Simone, 
Leonard Cohen, John Coltrane en The Who. La-
ter opende Barenholz de Elgin Bioscoop, een plek 
waar oude films van o.a. Buster Keaton vertoond 
werden en experimenteel werk van Andy Warhol, 
Kennethn Anger, Stan Brakage en Jonas Mekas. 
Ook vroege Woody Allen-films kon je daar zien.
Uiteindelijk zou Ben Barenholtz de man worden 
die de eerste films van The Coen Brothers, David 
Lynch, Karin Arthur en George Romero van de 

Mooie, sexy dame die ont-
dekt werd door Armando 
Bo die vanaf 1957 haar car-
rière vorm gaf in soft porno 
melodrama’s,  waar hij in-
cidenteel haar tegenspeler 
was. Ze was Miss Argentina 
in 1955 en haar  films waren 

in Zuid-Amerika een groot succes, ondanks hevi-
ge kritiek van de kerk, de censuur en de overheid. 
Ze had bijnamen als La Coca (omdat ze gek was 
op coca cola), het Argentijnse Vuurwerk en de 
Schoonste Filmster (omdat ze zoveel zwemscè-
nes had). Haar minnaar Bo 
stierf in 1981 en zij stopte 
met regelmatig werken. Af en 
toe maakte ze nog een film. 
In Nederland was ze in de 
Amsterdamse Parisien te zien 
in een tijd waarin nog weinig 
naakt vertoond werd. Ze was 
een groot succes. Overleden 
aan een hartaanval

IN MEMORIAM
Bryan Marshall 
U Battersee, Londen, 19-5-1938 ? 25-6-2019 Isabel Sarli 

U Hilda, Isabel Sarli Gorrindo Tito, Argentinië, 
9-7-195 ? 25-6-2019, Buenos Aires

Acteur met een opleiding 
op RADA met veel bijrollen 
in bekende films (Rasputin 
the Mad Monk; The Witches; 
Mosquito Squadron; Man in 
the wilderness; The Tamarind 
Seed; The spy who loved me) 
en grotere rollen in tv-series 

Z-cars; The Forsythe Saga; The Onedin Line; The 
professionals; Return of the Saint etc. Hij zat in 
1986 in de eerste tournee  in Engeland van The 
Sound of Music als Baron von Trapp.
Om onduidelijke redenen koos Fons Rademakers 
hem in 1973 als Inspecteur Van der Valk in 
Because of the Cats. Hij droeg niet veel bij aan 
die film. Hij verhuisde uiteindelijk naar Australië 

waar hij veel tv-
werk deed. Hij 
speelde er onder 
meer in de soap 
Neighbours.

Ben Barenholtz 
U Oekraïne, 5-10-1935 ? 26-6-2019, Praag

In Because of the Cats
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Kleindochter van een Russische 
generaal die naar Frankrijk met 
zijn gezin was geëmigreerd. 
Haar vader was architect, haar 
moeder een journaliste. Haar 
oudere broer, Michel Scob, was 
een Olympisch kampioen wiel-
rennen. Ze studeerde drama 

aan de Sarbonne toen ze door Georges Franju 
werd ontdekt in 1959. Hij zette haar in twee films: 
La tete contre les murs en Les yeux sans visage. 
Ze viel vooral op in de tweede film als de vrouw 
die een verminkt gezicht heeft en met en masker 
loopt.  Het was een controversiële griezelfilm. 
Ze zou nog veel meer films maken, o.a. vier met 

hij niet deugde. Hij zat in  drie films met Charles 
Bronson (The Stone Killer, Mr. Majestyk en Love 
and Bullets). Ze stonden bij de eerste twee films 
op gespannen voet. Waarschijnlijk  omdat Paul er 
altijd uitzag als een langharige hippie, maar uit-
eindelijk erkende Charlie de kwaliteiten van Paul  
en vroeg hem voor een derde film. Paul Koslo zat 
ook in The Omega Man met Charlton Heston; 
Rooster Cogburn  met John Wayne; The Drowning 
Pool met Paul Newman en Joe Kidd met Clint 
Eastwood. Tenslotte had hij een mooie rol in 
Voyage of the Damned  als joodse overlevende van 
een concentratiekamp,  waarmee hij eindelijk zijn 
boevenimago doorbrak. Langzamerhand  begon 
hij genoeg te krijgen van die stereotype schurken 
en ook van de dure producties waar altijd span-
ningen waren. Vanaf de begin jaren tachtig zag 
je hem alleen nog maar in kleinere films en op tv. 
Hij ontmoette in de jaren negentig toneelschrijf-
ster Allaire Patter-
son van wie hij een 
‘one woman show’ 
produceerde. Ze 
trouwden in 1997 
en hadden een 

Franju, maar zou 
nooit meer zo op-
vallend aanwezig 
zijn. Ook deed ze 
heel veel theater 
met haar echt-
genoot Georges 
Aperghis. Ze 
kreeg twee Cesar-nominaties voor beste bijrol . In 
2008 voor Summer Hours  en in 2012 voor Holy 
Motors.

Edith Scob 
U Edith Helena Vladimirovna Scobeltzine, Pari-
js, 21-10-1937 ? 26-6-2019, Parijs

Edith Scob in Les yeux sabs visage

grond tilde. Zijn bedoeling was dat filmmakers 
in alle creatieve vrijheid hun films konden 
maken. Zo was hij actief als filmproducent  
of als vertoner van alternatieve films. Op de 
achtergrond heeft hij het gezicht bepaald van de 
nieuwe Amerikaanse film en filmmakers.

Paul Koslo 
U Manfred Koslowski, Duitsland, 27-6-1944  ? 
9-1-2019, Lake Hugh, CA.

Zijn vader was een Amerikaan-
se beroepssoldaat na WO2 in 
Duitsland, waar Paul geboren 
werd. De familie verhuisde naar 
Saskatchewan, Canada. Hij 
kreeg een training aan de Nati-
onale Theater School in Mont-

real. Hij zou in de jaren zeventig een belangrijk 
vertolker worden van schurkenrollen. Hij had 
een  bekend gezicht waarvan je meteen wist dat 

Mr. Majestyk

IN MEMORIAM
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Legendarische filmpro-
ducent. Vluchtte voor de 
Nazi’s met zijn familie 
naar Rusland. Maar al 
in 1936 toonde hij be-
langstelling voor film. 
Met jonge Zionisten 
draaide hij in 1936 twee 

documentaires  en daarna studeerde hij aan de 
Polytechnische School in Lódz. Negenenveertig 
familieleden van Brauner overleefden de Holo-
caust niet. Zijn ouders en drie zusters gingen na 
de oorlog naar Israël.
In 1946 richtte Artur Brauner in West Berlijn de 
Central Cinema Compagnie (CCC) op. Hij zou 
een van de belangrijkste filmproducenten van 
Duitsland worden en hij  was verantwoordelijk 
voor meer dan driehonderd films. Daaronder de 
Karl May-verfilmingen, maar ook films van Ro-
bert Siodmak en Fritz Lang die voor de oorlog 

uitgeweken waren naar Amerika. Kunstzinnige 
films wisselde hij af met commerciële producten. 
Hij produceerde eenentwintig films die met de 
Tweede Wereld Oorlog te maken hadden ,o.a. 
Babi Yiar (waar twaalf van zijn familieleden wa-
ren omgekomen), maar ook Der 20. Juli (1955); 
Europa Europa (1990) van Agnieszka Holland; 
The Rose Garden (1989) van Fons Rademakers; 
Die weisse Rose (1982) en De tuin van Fitzi Conti-
ni (1970) van Vittorio de Sica.
In 2003 kreeg hij  op de Berlinale  een ‘lifetime 
achievement award’: de Berlinale Kamera. In 
2009 gaf hij de eenentwintig holocaust-films aan 
het Israëlische herdenkingscentrum Yad Vashem 
en in 2010 opende Yad Vasdhem een medium 
centrum in zijn naam.

kind. Paul Koslo overleed ten gevolge van kanker 
aan de pancreas.

Arthur Brauner 
U Abraham ‘Atze’ Brauner, Lódz, Polen ? 1-7-
2019, Berlijn

Rip Torn 
U Elmore Rual Torn, jr., Temple, Texas, 6-2-1931 
? 9-7-2019, Lakeville, Connecticut

Rip Torn’s moeder was een tante van Sissy 
Spacek. De familie was van Duitse, Oostenrijkse 
en Tsjechische afkomst. Rip Torn studeerde aan 
de Actor Studios en maakte zijn filmdebuut in 
Baby Doll van Elia Kazan. Hij werd een belang-
rijk toneelacteur en zat in de originele cast van 

John Voight en Sylvia 
Miles in Midnight 
Cowboy.

IN MEMORIAM

Rip Torn in Men in black

Tennessee Williams’ Sweet 
Birth of Youth. 
Rip was een flamboyante 
man geschikt voor aparte 
rollen.  In 1965 was hij 
een pokerspeler die Steve 
McQueen uitdaagt in The 
Cincinnatti Kid. Hij was de 
eerste acteur die een coun-

try & western zanger speelde in 1972 in Payday. 
Op een  moment dat de muziek buiten Amerika 
nog niet populair was. Rips tweede huwelijk was 
met actrice Geraldine Page met wie hij op toneel 
en in films speelde. Een gouden rol leek naar hem 
toe te komen toen Dennis Hopper hem wilde 
hebben voor de rol van de advocaat in 1969 in 
Easy Rider.  Maar in een New Yorks restaurant 
kregen Rip Torn en Dennis Hopper een groot 
meningsverschil 
en Hopper ver-
ving  Rip met Jack 
Nicholson die een 
Oscar won. In la-
tere jaren zou Rip 
Torn eindelijk po-
pulariteit bereiken 
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and the Lion.  Zijn speel-
film debuut was in 1967 in 
Marat/Sade onder regie 
van Peter Brook.  Een jaar 
later viel hij op in de rol 
van Claudius in de tv-serie 
De Caesars. Hij werd in 
het Monte Carlo tv-festival 
uitgeroepen tot de Wereld’s Beste TV Acteur van 
het jaar.
In 1969 was hij opvallend als ‘gevoelig’ monster  
van Frankenstein in  Frankenstein must be 
destroyed. Hij zou tv-werk afwisselen met film-
rollen en hij werkte met grote mensen zoals 
Charlton Heston bij Anthony and Cleopatra, 
waarbij Heston de regie had en Marc Anthony 
speelde.  Hij zat in Sitting target met Oliver Reed; 
in Juggernaut met Omar Sharif en Richard Har-
ris; in The man who haunted himself met Roger 

Moore; The Satanic 
Rites of Dracula met 
Christopher Lee; in 
Firefox van en met 
Clint Eastwood en 
in The Elephant Man 
van David Lynch  als 

IN MEMORIAM
met de rol van MIB-agent in Men in Black  1 en 2.  
En hij was helemaal geweldig van 1992-1998 als 
de slimme producer van De Larry Sanders Show  
die alle problemen van de talkshow moet oplos-
sen.

VALENTINA CORTESE 
U Milaan, 1-1-1923 ? 10-7-2019, Milaan

Klassieke schoonheid die 
haar filmdebuut maakte 
in 1941 met Orrizonte 
Dipinto. Ze speelde veel 
jonge meisjes rollen tot-
dat ze opviel in twee films 
Caccia all’uomo en Tem-
pesta su Parigi waarin ze 
eerst Fantine en daarna 

Cosette speelde, personages uit Vicor Hugo’s Les 
Miserables. In 1949 zat ze in de Britse film The 
glass mountain  waardoor ze aanbiedingen in 
Hollywood kreeg. Ze was de sexy vriendin van 
een truck chauffeur in Thieves Highway van Ju-
les Dassin en in The house on Telegraph Hill van 
Robert Wise. Ze keerde terug naar Europa en viel 
toen op in o.a. Le Amiche (1955) van Michelange-

lo Antonioni  en 
Giulietta degli 
Spiriti (1965)van 
Federico Fellini. 
Maar La nuit 
Americaine over 
het maken van 
een speelfilm waarin Valentina Cortese een alco-
hol verslaafde actrice speelt die haar teksten niet 
kan onthouden, bezorgde haar veel waardering 
en een Oscar-nominatie. Ze verloor echter van 
Ingrid Bergman die een  kleine rol in Murder on 
the Orient Express had. Toen Bergman haar Os-
car in ontvangst nam zei ze dat ze zich wilde ver-
ontschuldigen, omdat Valentina Cortese de Oscar 
meer verdiende dan zij. Ze was ooit getrouwd 
met Richard Basehart (1951-1960) en ze hadden 
een kind.

FREDDIE JONES 
U Engeland, Stoke-on-Trent, 12-9-1927 ? 9-7-
2019, GB

Valentina Cortese, Richard Conte   in Thieves Highway

Karakter acteur bekend vanwege excentrieke 
typetjes. Hij werd acteur nadat hij  laboratoriu-
massistent was geweest en amateur toneel deed. 
In 1960 debuteerde hij in de tv-serie Androcles Met John Hurt in  The Elephant Man
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IN MEMORIAM
de oppasser van de olifantman (John Hurt). Da-
vid Lynch gebruikte hem ook in Dune en Wild 
at Heart.  Freddie Jones had inmiddels een inter-
nationale  carrière  en Federico Fellini gebruikte 
hem voor E la Nave Ve. 
Hij bleef tot op hoge leeftijd werken o.a. in de 
tv-serie Emmerdale.  Hij had drie kinderen met 
Jennifer Heslewood, van wie Toby Jones inmid-
dels net zo beroemd en talentvol is als zijn vader. 
Zoon Rupert is regisseur en zoon Casper is ook 
acteur.

RUTGER HAUER 
U Breukelen, 23-1-1944 ? 19-7-2019, Beetster-
zwaag

Hij was de zoon van 
Teunke Mellema en 
acteur Arend Hauer 
die toneellessen gaven. 
Rutger ging toneellessen 
volgen, maar hij had 
meer belangstelling 
om rond te hangen in 
Amsterdamse cafés waar 

hij gedichten schreef. Hij deed toch eindexamen 
op de toneelschool in 1967. Hij had intussen 

als terrorist in Nighthawks  tegenover Sylvester 
Stallone , maar hij  werd echt bewonderd voor 
zijn rol van Android in Ridley Scotts Blade 
Runner waarin hij eigenlijk de show stal van 
Harrison Ford. Rutger kreeg een glansrijke 
carrière in Hollywood  waarbij hij  een keuze 
maakte om niet langer de bijrolspeler te zijn van 
beroemde acteurs. maar zelf de ster te zijn in 
(misschien mindere) actiefilms, met zijn naam 
boven de titel.  In Amerika wist men al snel niet 
meer dat Rutger Hauer een Nederlander was, 
hij was een Hollywood-ster. Voor Nederland 
was hij vrijwel verloren, hoewel hij in 2011 de 
biermagnaat 
Freddy Heine-
ken speelde in 
De Heineken 
ontvoering.
Rutger Hauer 
overleed na een 
kort ziekbed. 

in Zwitserland een kind verwekt en trouwde in 
Nederland met de moeder. Hij scheidde al gauw 
en ging spelen bij de Noorder Compagnie in 
Friesland. Daar viel hij niet echt op. Maar toen 
scenarioschrijver Gerard Soeteman een keer 
kwam kijken had hij de juiste vertolker gevonden 
van een middeleeuwse 
ridder in een  tv-serie 
die Paul Verhoeven 
ging regisseren: Floris. 
Dat gaf hem grote 
bekendheid.
In 1969 ging hij samenwonen met Ineke ten Cate 
(dochter van journalist Laurens ten Cate). Ze 
trouwden in 1985 en zouden samen zijn tot zijn 
dood. In 1973 maakte Verhoeven Turks Fruit 
met Rutger Hauer in de hoofdrol en die film 
zou hem in Amerika bekend maken. In 1975 
kreeg hij een bijrol in The Wilby Conspiracy, 
zijn eerste Amerikaanse film, tegenover Sidney 
Poitier en Michael Caine. In eigen land werd de 
samenwerking met Paul Verhoeven succesvol 
voortgezet  met Keetje Tippel, Soldaat van 
Oranje, Spetters en terwijl zijn Amerikaanse 
carrière op gang was gebracht  Flesh and Blood. 
Rutger zou in Amerika een doorbraak maken 

Bladerunner
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WORDT VERWACHT
in Film Fun #68

Al Jolson


