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SOFT, GEKUIST
EN HARDCORE

Erwin C. Dietrich en Jess Franco

Als je een publieksmedium en een verdienmodel wordt, val 
je onder de openbare vermakelijkheden en de zedenwetge-
ving. Binnen die grenzen zijn de commercialisering van de 
seks en het opzoeken van het wettelijk toelaatbare even oud 
als de filmindustrie zelf. Zie bijvoorbeeld reclame voor Fran-
se films al in de jaren ’50, reclame die natuurlijk altijd veel 
meer beloofde dan er binnen te zien was. Maar vanaf onge-
veer 1970 kwamen de films voor volwassenen in een stroom-
versnelling. Deels moest dat, wegens de concurrentie met de 
tv, deels mocht het, wegens de verandering in de tijdgeest. 
Het laatste had te maken met diverse ontwikkelingen in de 
samenleving, zoals de ontkerkelijking, de sterk toegenomen 
mobiliteit wegens de toegang tot het onderwijs en de eman-
cipatie van minderheden, allemaal overigens zaken die op 
hun beurt samenhingen met de economische welvaart en de 
bijbehorende vrijheid van keuze voor het volk. 

door
Peter Cuijpers

Karim Gambier in Die Nichten der Frau Oberst

INHOUD
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IN DE VERENIGDE STATEN werd in 1968 het 
principe losgelaten dat alle films en tijdschrif-
ten voor alle leeftijden toegankelijk moesten 

zijn, hetgeen zelfs de weg vrij maakte voor por-
nofilms in bioscopen (1971 en later). In Europe-
se landen, Denemarken voorop, meen ik, werd de 
filmkeuring voor volwassenen afgeschaft. In Ne-
derland werd al in 1970 daartoe een initiatiefwet 

gebleven. (Sommige hiervan kwamen later alsnog 
in de bioscoop.) Meer dan tien per jaar dus, waar-
van ongeveer driekwart wegens teveel seks en de 
rest vooral wegens bloederige scènes en sadisme. 
Daarenboven werden in ruim 50 films voor boven 
de achttien een of meer coupures gelast. Titels zal 
ik niet meer noemen, want vrijwel al die films zijn 
inmiddels door iedereen vergeten.

Op het Europese toneel was in die overgangsperiode 
vanaf 1970 onder anderen de Zwitserse filmprodu-
cent en regisseur Erwin C. Dietrich (1930-2018) een 
belangrijke sleutelfiguur. In Film Fun 53 werd zijn 
dood terecht al gememoreerd en op internet is zijn 
oeuvre zowel in de IMDb als in Wikipedia uitvoerig 
gedocumenteerd. Sommige van zijn films leven als 
digitale bestanden wereldwijd nog altijd voort. Het 
genre van de expliciete erotische bioscoopfilm heeft 
welbeschouwd nog geen twee decennia bestaan—het 
verdween eerst naar de videotheken en vervolgens 
naar de wereld van de digitale bestanden—dus het 
was een fenomeen waarvan de opkomst en de onder-
gang elkaar snel opvolgden. Al gauw bleek dat por-
no niet geschikt was voor publieke bioscopen, maar 
in de jaren ’70 werd de grens tussen seks en porno 
nog verkend. In Amerika, Frankrijk, Italië en elders 
werden (enkele) artistiek verantwoorde porno’s ge-
filmd, terwijl traditionele genres als misdaad en hor-
ror, zoals de films van Jess Franco, gekruid werden 

ingediend en Blue Movie provoceerde en passeer-
de de filmkeuring in 1971. De formele afschaffing 
werd vooral door premier Van Agt vertraagd en 
kreeg pas in 1977 vorm na een gewonnen proef-
proces toen in Amsterdam de film Deep throat 
was vertoond in een zaal met meer dan 49 stoelen, 
namelijk Centraal (zie ook pagina 29).

Ruwweg in de periode 1970—1980 vond er dus 
een belangrijke transitie plaats in de bioscoop- en 
filmwereld, waarbinnen de aloude exploitatie van 
seks evolueerde van bedekte erotiek tot expliciete 
porno. De laatste had in de bioscopen overigens 
maar een kortstondig leven, want in hetzelfde 
decennium kwamen de video en de videotheken 
op. Zo kon de gewone man thuis naar pormo kij-
ken zoveel hij wilde en dat was een betere am-
biance dan een zaal vol schichtig medepubliek.  
    Over de fase van de ‘bedekte’ erotiek heb ik in 
1971 een boekje gepubliceerd, Sexfilms in de bio-
scoop (Zwarte Beertjes, 1407). Hierin staat onder 
meer, op pagina 194-198, dat in de periode 1966 
tot en met mei 1970 door de toenmalige film-
keuring 54 films ook na herkeuring en/of in ge-
wijzigde (ingekorte) samenstelling afgekeurd zijn 

TRANSITIE 

Zweeds affiche voor Langt ner i halsen, alias Diep in de keel, alias Deep Throat
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met steeds explicieter sex. De Amerikaanse geschie-
denis van Deep throat (1972) van Gerard Damiano 
en vele navolgers, zoals Radley Metzger en Joe Sar-
no, is welbekend. Er ontstond ook een subbranche 
vol pseudonienen, zoals Henry Paris voor Metzger, 
Burd Tranbaree voor  Claude Bernard-Aubert en 
Sacha Rudamko voor Gerard Kikoïne. Tot de Franse 
pioniers behoorde ook Max Pécas, die geschiedenis 
schreef met twee uitstekende films waarvan een softe 
en een harde versie uitkwamen, Les 1001 perversi-
ons de Félicia (1975, Met Rebecca Brooke en Béatri-
ce Harnois) en Luxure (1976, met Karine Gambier), 
waarna hij overigens naar de zeer softe erotiek terug-
keerde. De koninginnen van de porno waren Brigitte 
Lahaie, Cathy Stewart en Karine Gambier, waarvan 
de laatste na dozijnen films in 1981 uit het metier ver-
dween, men fluistert: nadat ze een rijk huwelijk sloot.

Ook de pretentieloze filmkomedies gingen deels 
mee in de trend. De grappige Amerikaanse farces 
van Bethel Buckalew, op wie ik straks nog even 
terugkom, en de satires van Russ Meyer, evenals 
de Tirolers van Duitse makelij werden steeds vrij-
postiger, aanvankelijk zonder over de grens met de 
porno heen te gaan. Wegens deze achtergronden 
lijkt me een wat uitvoeriger terugblik op het werk 
van het succesvolle Zwitserse filiaal onder leiding 
van Erwin C. Dietrich de moeite waard.

Volgens mij is hij vooral te typeren is als een be-
kwame, onderzoekende zakenman met een per-
soonlijke passie voor film. Ik geloof niet dat hij 
zichzelf zag als een kunstenaar, maar zeker wél als 
een vakman. Quentin Tarantino schijnt hem ooit 
‘de Zwitserse Roger Corman’ te hebben genoemd, 
lees ik in de korte IMDb-biografie door Domi-

nik Alber.  Als producent heeft hij 97 credits op 
zijn naam, waaronder van alles en nog wat, ook 
mainstream. In 47 daarvan, van 1968 tot 1982, was 
hij tevens de regisseur, vrijwel altijd onder het ps-
eudoniem Michael Thomas. Als scenarist wordt 
meestal Manfred Gregor genoemd, maar dat is 
waarschijnlijk ook een pseudoniem van hem. Dit 
waren in grote meerderheid softe seksfilms, maar 
op het laatst waren er ook titels bij waarvan een 
pornoversie bestaat. Tot zijn oeuvre als producer 
behoorden in de jaren 1975-1977 tevens 14 films 
van Jess Franco (1930-2013), waarvan er minstens 
drie ook in een hardcore-versie bestaan. Jesús 
Franco Manera werkte ook regelmatig onder an-
dere pseudoniemen, zoals Clifford Brown, maar 
bij de credits van zijn vele op video gezette films 
is het ook verder vaak een rommeltje en moeten 
we maar raden naar de oorspronkelijke titel (be-

Brigitte Lahaye Cathy Stewart Karin Gambier
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halve in de officiële video’s van Elitefilm). Ook bij 
Jess Franco ging het bij die 14 titels in hoofdzaak 
om softe seksfilms, maar ze waren meestal buiten 
Zwitserland opgenomen en hadden vaak bloed, 
misdaad, een vleugje horror en/of vrouwen ach-
ter tralies in de plot, gewoonlijk bigger than life, 
haast karikaturaal. Die van Michael Thomas wa-
ren daarentegen vriendelijk, met humor en op een 
heel andere manier sfeervol. Waar bij Franco een 
zekere jachtigheid en onvoorspelbaarheid de re-
gel is, kiest Dietrich juist voor ongehaaste, rustig 
opgebouwde scènes, met hypnotiserende muziek 
van Walter Baumgartner erbij, naar mijn gevoel 
in elke film hetzelfde deuntje. Baumgartner kan 
trouwens ook een pseudoniem zijn geweest, net 
als de vaak terugkerende naam van de cameraman  
(Peter Baumgartner).

We hebben dus alles bij elkaar te maken met on-
geveer 30 seksfilms van Michael Thomas (1968-
1982) en 15 seksfilms van Jess Franco (1975-1977), 
allemaal geproduceerd door Erwin C. Dietrichs 
Elite-Film, later Ascot Film in Zürich. In enkele 
gevallen is een pornoversie bekend, wel op naam 
van Elite-Film, maar niet altijd met credit voor 
Michael Thomas. Het staat wel vast dat Dietrich 
van deze versies op de hoogte was, al heeft hij ze 
misschien niet zelf gemaakt. Ook in de gekuiste 
versies bewoog de seks zich vanaf ongeveer 1974 

geraffineerd tegen het randje van het expliciete 
aan. Overigens heeft Dietrich in verschillende in-
terviews laten weten, dat hij zijn samenwerking 
met Franco beschouwde als de productiefste en 
plezierigste periode van zijn carrière. Wel hadden 
ze ooit ruzie, omdat Franco ergens op de Philippij-

nen of in Honduras een filmpje voor zichzelf erbij 
maakte, met materiaal en acteurs die hij op kos-
ten van Dietrich bij zich had. Moet kunnen, onder 
vrienden. 

Erwin C. Dietrich begon dus pas in 1968 als regis-
seur en heeft na 1983 ook geen films meer geregis-
seerd. Als Zwitserse filmtycoon, ook met theaters, 
had hij zijn handen vol, de laatste jaren onder an-
dere met het digitaal restaureren van grote delen 
van zijn oeuvre. Het begon in 1968 met Hinter-
höfe der Liebe, een prostitutiedrama met ‘docu-
mentaire’ fragmenten. De Nederlandse titel luidde 
Afgrond der erotiek, dat zegt genoeg. Meer succes 
behaalde Michael Thomas met zijn Die Nichten 
der Frau Oberst (1 en 2) in 1968 en 1969, waar-
van het tweede deel in Nederland afgekeurd bleef, 
maar vooral met Ich, ein Groupie (1970). Deze 
heette in de Engelstalige versie Higher and higher 
en als regisseur stond Fred Williams vermeld. In 
een interview met Dietrich (opgenomen in 2003) 
zei Dietrich dat hij inderdaad een Amerikaanse 
regisseur had laten komen, ene James White, die 
na vijf dagen nog met dezelfde scène bezig was en 
toen een retourticket kreeg.

Deze film was ook de eerste samenwerking met 
Ingrid Steeger, een leuke en mooie blondine, die—
in het softe—tot alles bereid was. Zo rende ze 

Jess Franco
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‘splitternackt’ over de Kurfürstendamm in Berlijn, 
waarvan een gedeelte veiligheidshalve door de po-
litie was afgezet. ‘In Zürich zou ik dat nooit voor 
elkaar hebben gekregen,’ herinnerde Dietrich zich. 
Hij maakte met haar nog een stuk of vijf volgen-
de films, waaronder Blutjunge Verführerinnen (1, 
2 en 3). Het derde deel hiervan, Die Blonde mit 

BOVEN: Ingrid Steeger in Blutjunge Verführerinnen 2
ONDER: Chrits Free  als Miss Jonas in Der Teufel in Miss Jonas

dem süssen Po, werd in 1973 met oude opnamen 
in elkaar gezet. Steeger sleepte Dietrich voor de 
rechter, maar verloor. Ze was in Duitsland dat jaar 
en nog vier jaar lang geweldig populair geworden 
door haar rol als Gaby in de komische televisiese-
rie Klimbim, waarin ze door ‘ongelukjes’ trouwens 
ook regelmatig oben ohne verscheen, dat kon toen 
nog, maar tevens bewees dat ze een echte comé-
dienne was. Dietrich was in het genoemde inter-
view uit 2003 vol lof over haar. Hij begreep wel 
dat actrices achteraf wel eens spijt kregen van hun 
jeugdige overmoed en herinnerde aan de kort te-
voren overleden Hildegard Knef (1925-2002), die 
over haar rol in Die Sünderin (1951) gezegd zou 
hebben, ik neem aan ironisch: ‘Das Geld ist ver-
schwunden, aber die Schande bleibt.’ Maar Frau 
Steeger was er zelf ook niet slechter op geworden, 
merkte Dietrich fijntjes op.

Het ging nog steeds om onschuldig bloot met af 
en toe een vleugje gesimuleerde seks. De grenzen 
werden verlegd, maar nog niet naar porno, toen 
Christa Free in beeld kwam. Die kwam zo maar 
opduiken in Zürich en had er geen moeite mee 
om te pas en te onpas haar benen te openen, ver-
telde Dietrich in een ander interview (waarvan ik 
de bron kwijt ben). Met haar maakte hij een half 
dozijn films, waarvan Mädchen die nach Liebe 
schreien (1973), Mädchen die sichselbst bedie-

nen (1974) en Der Teufel in Miss Jonas (1976) de 
meest memorabele waren. Free was geen klassie-
ke schoonheid en wat mollig, maar ze had wel een 
erotische uitstraling. Toch is er van haar hierna 
nooit meer iets vernomen. Wel verscheen ze op-
eens in Gefangene Frauen (1980), een aardige film, 
die echter onder de begintitels een overbodige en 
gênant slechte sequentie heeft van de verkiezing 
van een Miss Busen ergens in een nachtclub. Free 
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is daar de eerste kandidate, kennelijk archieffilm, 
minder dan een minuut. De film moest op lengte 
worden gebracht. Hij gaat over meisjes die in een 
Zuid-Amerikaans bordeel terechtkomen, waarin 
Karine Gambier (in de titels vermomd als Simone 
Sanson) de scepter voert namens de lokale Fidel 
Castro. 

Maar dat was later. Eerst kwam Jess Franco in 
town. Deze Spanjaard was een fenomeen in goed-
kope, snel gemaakte sensatiefilms van allerlei aard, 
waarvan vele een akelige, als spannend bedoelde 
misdaadsfeer uitwasemden, grenzend aan horror. 
In andere producten lag de nadruk meer op erotiek, 
onbeheerste wellust en occulte drijfveren. Franco’s 
filmstijl kenmerkte zich door een onnadrukkelijke, 
vaak indirecte, omcirkelende cameravoering, die 
wat onrustig was, maar tegelijk sfeervol en verras-
send, ook wegens extreem close shots en andere 
scherpe contrasten in de montage. In de beste ge-
vallen gaf dit een ‘natuurlijk’ effect, alsof alles een 
vloeiend en logisch verloop had (hoewel de scena-
rio’s steevast van onzin aan elkaar hingen). Maar 
in alle gevallen had Franco een scherp oog voor de 
schoonheid van zijn actrices, die hij vrijwel conti-
nu op hun voordeligst in beeld bracht, en beslist 
niet op een liefdeloos exploiterende manier. Het 

bleef natuurlijk wel voyeurisme, want commercie, 
maar niet met vrouwen als hersen- en gevoello-
ze objecten. Het is wat overdreven gezegd, maar 
misschien kan Franco’s hele oeuvre van meer dan 
honderd films worden samengevat als één lange 
reeks variaties op het thema van de schoonheid 
en het beest, waarbij dat beest zich niet alleen in 
mannen verscholen hield, maar ook in vrouwen en 
in duistere drijfveren van de mens als zodanig en 
in oerkrachten van de natuur. Daardoor zijn en-
kele van zijn slordig en overhaast gemaakte films 
toch cultfilms geworden, die het meer van de sfeer 
dan van het ‘verhaaltje’ moeten hebben.

Om die reden lijkt het me aardig om de veertien 
films die Franco voor Erwin Dietrich maakte eens 
op een rij te zetten. Dat is nog niet eenvoudig, want 
dit soort films werd gewoonlijk in verschillende 
landen en door verschillende videolabels onder 
diverse titels en in afwijkende versies op de markt 
gebracht, niet altijd met correcte of volledige cre-
dits, en ook zeker niet altijd legaal, denk ik. Voor de 
juistheid van de jaartallen steek ik mijn hand niet 
in het vuur. De betere titels zijn echter ondertus-
sen door Dietrich zelf op video uitgebracht (ook die 
met Ingrid Steeger). Ik moet hierbij aantekenen dat 
in navolging van de Verenigde Staten ook in Europa 
inmiddels de eerste pornofilms voor de bioscoop 
werden gemaakt, dus nog echt op 35mm gefilmd, te 

beginnen in Frankrijk. Vaak was er een pornoversie 
en een gekuiste versie, en soms ook nog een versie 
van iets ertussenin. Zoals gezegd, werden nu, zeg 
maar vanaf 1974 of 1975, ook binnen de gekuiste 
versies de grenzen verkend. In de sfeer van eroti-
sche, maar nog niet expliciete films had Franco bui-
ten Zwitserland al zijn sporen verdiend met films 
als Vampiros Lesbos (1971) en Sie tötete in Ekstase 
(1971), beide met Soledad Miranda. Verder met La 
comtesse noire (Female vampire, 1973), La comtes-
se perverse (1974) en Plaisir à trois (1974), alle drie 
met de Spaanse Lina Romay (1954-2012), die voort-

Lina Romay

JESS FRANCO 
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aan Franco’s muze bleef, ook wel porno deed en 
zelf regie ging voeren. Ze was bijvoorbeeld nog 
te zien in de klassieker Macumba sexual (1983) 
met Ajita Wilson, een persoon die overigens een 
verhaal apart waard is.

Hiernaast dan, min of meer in volgorde, de 
lijst van films die door Jess Franco voor Er-
win C. Dietrich zijn geregisseerd in de jaren 
1975-1977. Ik voeg enkele namen van hoofd-
rolspeelsters toe. De mannen vormden ook 
een  vast gezelschap en Franco zelf deed re-
gelmatig mee. Hij speelde zelfs de hoofdrol 
in Downtown, als een morsige privé-detec-
tive, een van zijn schaarse films met humor. 
     Als ik er één moest aanbevelen zou het de 
sfeervolle Der Ruf der blonden Göttin zijn, of 
de best grappge Downtown, maar over ero-
tiek, humor en smaak valt te twisten. Ik zal het 
straks nog even hebben over de IMDb-scores. 
    

Over Franco heb ik als recensent voor het FID 
(Film Informatie Dienst) destijds enkele stukjes 
geschreven, die ik bij het opruimen van mijn 
archieven tegenkwam. Over Die Sklavinnen 
(1975) had ik toen iets te melden (C197, novem-
ber 1977) dat nog wel aardig is om Franco en 
zijn films te kenschetsen:

FILMS VAN JESS FRANCO/ERWIN DIETRICH

1975 Downtown (Romay, Martina Domingo)

1975 Die Sklavinnen (Romay, Vargas)

1975 Das Bildnis der Doriana Gray 
              (Romay, Alic Arno)

1976 Frauengefängnis 
              (Romay, Monica Swinn)

1976 Jack the Ripper 
              (mainstream, Klaus Kinski, Herbert Fux)

1976 Die Liebesbriefe einer Portugiesischen  
                Nonne (mainstream, Susan Heming- 
             way, Herbert Fux)

1976 In 80 Betten um die Welt 
              (hardcore, een rommeltje, kan ook van 
               Michael Thomas zijn)

1976 Greta, Haus ohne Männer 
              (Dyanne Thorne, Romay)

1976 Das Frauenhaus 
              (hardcore: Blue Rita) (Martine Fléty, 
              Sarah Strasberg, Esther Moser)

1977 Die teuflischen Schwestern 
              (Karine Gambier, Pamela Stanford)

1977 Frauen im Liebeslager (Love camp) 
               (Nanda van Bergen, Swinn, Tauler)

1977 Der Ruf der blonden Göttin 
               (Muriel Montossé, Ada Tauler, Gambier)

1977 Frauen ohne Unschuld 
               (Romay, Montossé)

1977 Frauen für Zellenblock 9 
             (Gambier, Susan Hemingway)

Ada Tauler in Der Ruf der blonden Göttin

Korte inhoud: Ergens in Thailand (?) drijft een han-
dige juffrouw (Romay) een luxe bordeel voor nota-
belen. Onder haar meisjes bevindt zich ook een aan 
drugs verslaafd gemaakte dochter van een ongure 
miljonair. Hem wordt losgeld gevraagd—door weer 
een andere bende—dat hij slechts in schijn betaalt. 
Bij stukjes en beetjes perst hij de juiste toedracht van 
de gebeurtenissen uit de mond van de genoemde 
handige juffrouw—de film verloopt in flash-backs—
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die tenslotte weet te ontvluchten, maar dan één 
keer te vaak handig wil zijn en wordt neegeschoten. 
 
Waardering: Lina Romay is, onder regie van Franco, 
al vier of vijf keer eerder in films te zien geweest. 
Steeds ging het daarbij om sexfilms waaruit de meer 
krasse pornoscènes voor Nederlands gebruik wa-
ren verwijderd. Sinds de afschaffing van de keuring 
worden enkele van zulke scènetjes nog wel eens 
gehandhaafd (met name in Das Bildnis der Doriana 
Gray). De films krijgen daardoor iets tweeslachtigs; 
de continuïteit raakt regelmatig zoek. Deze film 
vormt geen uitzondering op de regel. Franco weet 
echter deze keer het—overigens onzinnige—ver-
haal, met zijn vele gebeurtenissen, vrijwel cohe-
rent te vertellen. Sommige scènes getuigen van 
vakmanschap. Dat geldt ook voor de uitgesponnen 
sexscènes, die sfeervol en op subtiele wijze effectief 
zijn gefilmd. Het ontbreken van echte pornoscènes 
bewerkstelligt nog wel een paar hiaten in de film, 
maar is toch minder storend hier dan in veel eerdere 
films. Men moet dit niet opvatten als een pleidooi 
voor het maken of vertonen van pornofilms, maar in 
een signalerende reeks filmbesprekingen als die van 
het FID dient toch opgemerkt te worden dat Franco 
met uitsluitend visuele middelen, dus zonder enige 
psychologische tekening van zijn figuren (die alle-
maal clichématige stereotypen zijn), in staat blijkt 
een erotische sfeer op te roepen die niet afhangt 
van de pornoscènes maar deze juist voorbereidt of, 
als u wilt, integreert. Zover hebben de meeste por-
nofilms het nog lang niet gebracht; in die andere 
films valt het ontbreken van pornoscènes dan ook 
nauwelijks op. Wie het eerder a-morele dan immo-
rele genre van de pornofilm, tenslotte een verschijn-
sel van deze tijd, eens formeel wil bestuderen, kan 

bij Franco terecht. Het onderhavige werkstuk bevat, 
zoals zoveel Franco-films, wel tekenen van talent 
voor mise-en-scène, maar is als geheel nog oneven-
wichtig. A propos Lina Romay: zij heeft nog steeds 
slechts één, min of meer pruilende gelaatsuitdruk-
king tot haar beschikking, of ze nu lesbisch dan wel 
hetero in de weer is, dan wel gemarteld wordt.

Zo pedant zou ik het nu niet meer schrijven, hoop 
ik, maar in 1977 waren er nog maar weinig schrij-
vers over film die Franco een goed woordje gun-
den. En écht goed waren al die vluggertjes nou ook 
weer niet. En in enkele films heeft La Romay laten 
zien dat ze echt wel kon acteren. 

Terug nu naar Dietrich als regisseur. Hij had als 
zodanig ervaring opgedaan en zelfs succes gekend 
voordat hij met Franco ging samenwerken. Het is 
niet zo dat ze van elkaar de kunst hebben afgeke-
ken, Dietrich behield een eigen stijl. Na de perio-
de met Ingrid Steeger en later Christa Free pro-
duceerde hij de films van Franco en regisseerde 
zelf een ratjetoe van producties. Sommige hiervan 
bestonden uit knip- en plakwerk van vroegere op-
namen, diverse werden in een softe en een harde 
versie gemaakt. Pure pornofilms zijn tenminste 
de expliciete versies van Mädchen ohne Männer, 
Mädchen im Nachtverkehr, Mädchen die es gerne 

machen (= Adam & Eva), Ein lasterhafter Sommer, 
Sechs Schwedinnen auf Ibiza en Sechs Schwedin-
nen auf der Alm. De laatste is volgens de IMDb 
geregisseerd door ene Paul Grau, die het pseudo-
niem ‘Michael Thomas’ heeft gebruikt. Misschien 
waren er meer, de credits van de versies zijn niet 
altijd duidelijk, zoals ik al opmerkte, en sommige 
acteurs komen onder verschillende namen voor.

Als ik me beperk tot de softe dan wel gekuiste 
versies, dus zonder expliciet pornografisch ge-
slachtsverkeer, heeft Michael Thomas in de ge-
noemde periode minstens negen films geregis-
seerd die hem in cultkringen de faam van maker 
van erotische films hebben opgeleverd. Van ze-
ker drie ervan bestaat ook een hardcore versie. 
Zie het lijstje op de volgende pagina:

Der Ruf den blonden Göttin

DIETRICH
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Sommige van de acteurs hadden in Frank-
rijk al een naam gemaakt in de wereld van 
de pornofilm, met name Lahaie, Gambier en 
Ceray. Van verschillende films werden me-
teen enkele versies in andere talen gemaakt.  
    De films van Michael Thomas zijn eigenlijk al-
lemaal episodenfilms zonder een dramatische 
spanningsboog of zelfs maar een doorlopend ver-
haal. Rolls Royce Baby, waarin Lina Romay vrij-
wel continu in beeld is, heeft een serieuze toon, 

maar gaat toch vooral om de plaatjes. Gefangene 
Frauen toont een militaire dictatuur die vrouwen 
ontvoert en exploiteert, maar in alle andere films 
gaat het om luchtige anekdotes in een erotische 
sfeer. Vaak is er een pensionaat voor meisjes, vaak 
is er een fraai, Tirolachtig platteland als decor. De 
aardigste van allemaal is misschien Die Nichten 
der Frau Oberst (1980) naar een verhaal van Guy 
de Maupassant. Het is de remake  van een film 
die Dietrich al in 1968 regisseerde, toen nog heel 

EDWIN C DIETRICH

1975 Rolls Royce Baby 
               (Lina Romay, Erik Falk)

1975 Mädchen ohne Männer 
               (Martina Domingo, Uschi Karnat, Ursula 
               Maria Schaefer). Ook een hardcore versie.

1976 Mädchen im Nachtverkehr 
               (Kali Hansa, Pilar Coll, Esther Moser).  
               Ook een hardcore versie: Wilde Lust

1979 Sechs Schwedinnen im Pensionat 
               Brigitte Lahaie, Nadine Pascal, Erik Falk, 
               Roman Huber)

1980 Die Nichten der Frau Oberst 
                (Lahaie, Simone Sanson = Karine Gambier,  
                Celina Mood, Nadine Pascal, Erik Falk)

1980 Gefangene Frauen 
                (Sanson = Gambier, Lahaie, Nadine Pascal,  
                Erik Falk)

1980 Sechs Schwedinnen von der Tankstelle 
               (High test girls) (Lahaie, Jane Baker, Nadine 
               Pascal)

1982 Jülchen und Jettchen 
               (Lahaie, Ella Rose, Jane Baker, Barbara 
               Moose)

1983 Sechs Schwedinnen auf der Alm 
               (Petra van Hoven en andere onbekende 
                ‘Zweedsen’, Eric Falk, Alban Ceray). 
               Ook een hardcore versie.

Karine Gambier (als Simone Sanson)  en Erik Falk in Die Nichten der Frau Oberst
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braaf met Kai Fischer als de aantrekkelijke 
weduwe van een hoge militair, die in haar 
enorme landhuis de nichtjes Heidrun Han-
kammer en Tamara Baroni te gast heeft. In 
de jongste versie zien we Karine Gambier 
en haar nichtjes Brigitte Lahaie en Pasca-
le Vital, met voorts een rol als stalknecht 
van de oude getrouwe Erik Falk (die ook 
de chauffeur van Rolls Royce Baby was). De 
lesbische experimenen van de meisjes wor-
den smaakvol in beeld gebracht, zoals ook 
de wellustige weduwe en haar bereidwilli-
ge dienaren, alles in een ongehaast tempo, 
prachtig gefotografeerd en met milde hu-
mor. Dietrich zelf heeft het vaak zijn favo-
riete film genoemd, zegt de eerder aange-
haalde Dominik Alber. 

Tot slot nog iets over de IMDd-scores. De 
films en video’s van Michael Thomas zijn 
in het Engelse taalgebied tegenwoodig 
vrijwel onbekend, zelfs de Nichte, die dan 
Come play with me of (video) Secrets of a 
French maid heet. Dit zouden we althans 
kunnen afleiden uit het feit dat op de ti-
tels maar weinig stemmen zijn uitgebracht 
(zoals trouwens ook op die van bijna alle 
Franco’s), hoogstens een paar honderd. 
Het hoeft niet te verbazen dat de score zich 

beweegt tussen de 4,4 en 5,2. Toch wil ik van de genoemde negen 
titels een kleine tabel laten zien, met de IMDB-score zelf en het 
aantal stemmers, en in de derde en vierde kolom de score bij man-
nen en bij vrouwen.

Met deze cijfers wil ik allereerst laten zien 
dat het om betrekkelijk lage scores en klei-
ne aantallen stemmers gaat. Het aantal 
vrouwelijke stemmers is doorgaans hoog-
stens een procent of tien van het geheel, 
dus de laatste kolom heeft statistisch ge-
zien zowat geen enkele waarde. Bijvoor-
beeld bij Mädchen ohne Männer gaat het 
om maar één stem. Verder moeten we be-
denken dat de stemmers de film niet in een 
echte bioscoop hebben gezien (misschien 
op een enkeling na), maar in god-mag-we-
ten welke verminkte videoversie.

Toch lijkt het me aardig om de boven-
staande cijfers in een iets breder perspec-
tief te zien. Daarom vergelijk ik ze met de 
scores op de acht (zeer) softe erotische 
hillbilly-komedies die Bethel Buckalew 
in de jaren 1970-1973 in de Amerikaanse 
drive-ins en B-bioscopen bracht. Ze waren 
veel goedkoper gemaakt dan de films van 
Dietrich, maar ze zochten de grenzen op 
van wat censuurtechnisch toen al moge-
lijk was. Ook hij liet vrouwen altijd in hun 
waarde, net als Erwin C. Dietrich. Het wa-
ren de mannen die voor gek werden gezet. 
Bij Buckalew begon bijvoorbeeld de carriè-
re van de roodharige Colleen Brennan (The Lina Romay  in Rlls Royce Baby
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dirty mind of young Sally, 1973), die zich toen nog als Sharon Kel-
ly liet afficheren en een lange carrière in de porno tegemoetging. 
Ziehier:

 
Het is duidelijk dat deze scores niet echt beter of slechter zijn dan 
die voor Michael Thomas, juist ook niet op het punt van het aantal 
stemmers. We zouden dus kunnen zeggen dat ook Dietrich best 
nog veel stemmers weet te trekken, gezien het feit dat zijn films 
allemaal meer dan veertig jaar oud zijn. In cultkringen (kenners 
van de jaren ’70) staan beide regisseurs echter hoger aangeschre-
ven dan uit de hier getoonde cijfers blijkt. In de lijstjes van de top 
100 van beste ‘erotische’ films komen ze niet voor, laat staan op 
ereplaatsen, maar de makers hebben niet voor niets geleefd. En ook 
hun dappere actrices niet. Laat ons, net als bij dichters en dichte-
ressen, terugdenken aan hun mooiste werk en de rest vergeten.

—Peter Cuijpers

Colleen Brennan  in The dirty mind of young Sally
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THE OTHER SIDE  
            OF THE WIND

SCENE MISSING:

Naast onverbiddelijke meesterwerken als: Citizen Kane ; Othello, Touch of Evil,The Lady from 
Shanghai ;The Trial;  Chimes at Midnight en F for Fake, wist Orson Welles zijn portefeuille van 
onafgemaakte filmprojecten rijkelijk gevuld met ten minste 10 tot de verbeelding sprekende rol-
prenten waaronder Don Quixote (1957/1969) dat steeds weer de kop opstak.  
Welles begon de vragen van het journaille over de oplevering van deze film verveeld te verwijzen 
naar de vergetelheid. 
Na zijn dood in 1985, ontfermde de gelauwerde ‘schlockmeister’ Jess Franco (zie ook pag. 8) zich 
over het deels ongemonteerde métrage en bracht de film uit als een liefdevolle hommage aan de 
meester himself. De Don Quixote van Welles/Franco (1992, full movie) kan de toets der kritiek 
vandaag de dag heel goed doorstaan. In alles is de speelse aanpak van Welles nog steeds effectief  
De dolende edelman beweegt zich door het Spanje van de jaren 60 en komt in botsing met de 
anachronismen van de moderne wereld. Op zoek naar zijn verdwaalde meester belandt Sancho 
Panza (AkimTamiroff) in een Carnavalsoptocht of in het stierenspektakel te Pamplona, aange-
vuurd door Welles die zich in een zwarte Mercedes voortbeweegt, gewapend met een 16mm 
Arriflex. 
In een gesneuvelde scène trekt de Don ten strijde tegen de schimmen op het witte doek in een 
bioscoop en doorboort de illusie van het filmbeeld met zijn zwaard. 
Speculaties over Welles adaptatie van Heart of Darkness, een project dat hij overwoog nog voor 
de productie van Citizen Kane, doet de ware liefhebber nog steeds  wegdromen in vervoering. 

Ladies & Gentlemen,  
I do bid You all a warm welcome in the 
World of Phantom Cinema, 
a vast legacy of Abandoned Projects, 
Doomed Depictions and Unfinished Dreams. 
The promise of what could have been 
a Magnum Opus, a Masterpiece 
or just a downright intrigueing flick 
is what triggers our imagination.

This is the magic moment of illusion, 
and this is… Orson Welles.

door
Michael Helmerhorst

https://www.youtube.com/watch?v=2RZaalXvhIk
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Het Ultieme Onvoltooide Werk van de Reus Welles is zijn laatste project, 
The Other Side of The Wind (1970/1985/2018) dat ten langen leste postuum is opgeleverd en ironisch genoeg 
de première in Cannes moest ontberen omdat het inmiddels door Netflix werd geclaimd en uitgebracht. 
 
JIGSAW PUZZLE 
The Other Side of the Wind (trailer) is niet echt een meeslepende filmervaring waaraan de kijker 
zich zonder meer gewonnen kan geven, maar een tegendraadse semidoc. over een gedoemd filmproject dat 
in zijn beste momenten herinnert aan Otto & Mezzo van Fellini 
(1963). 
De filmregisseur Guido in Acht & Half verliest zijn greep op een 
nieuwe film al tijdens de voorbereidingen. Een vrolijke nachtmerrie 
met personages die zich voor de camera verdringen om hun com-
mentaar te spuien op de film als op de privé -besognes van de regis-
seur. Wie bereid is om door de rafelranden van The Other Side heen 
te kijken word beloond met intrigerende scènes en fragmenten uit 
de legpuzzel die Welles achterliet. 
De contouren van een meesterwerk tekenen zich zo nu en dan af, 
maar worden overschaduwd door een teveel aan fragmen tarische 
scènes.  
De actie verplaatst zich van een filmstudio aan het einde van de 
 opnamedag naar de ranch van veteraanregisseur Jake Hannafort  
(John Huston) voor een party ter ere van zijn 70ste verjaardag. In een 
projectieruimte zien we de rushes van het beoogde filmproject. In 
de kelders duiken de storyboards op en na een stroomuitval besluit 
men de projectie voort te zetten in een Drive In Cinema. 
De crux van deze tour de force is natuurlijk de nederlaag waar de 
oude routinier Jake Hannafort  op afstevent met een  onvoltooide en 
onverkoopbare film die als een blok aan zijn been hangt. 
Een boze droom wordt opnieuw bewaarheid. 

John Huston als regisseur Hannafort Huston en Orson Welles op de set

https://www.youtube.com/watch?v=nMWHBUTHmf0
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SEVENTIES TINSELTOWN 
De film is bovendien een feest der herkenning waarin een bonte line-up 
aan bekende genodigden en party crashers hun opwachting maken. 
Directe getrouwen als Peter Bogdanovich en Henry Jaglom, veteranen als 
Edmond O’Brien en Cameron Mitchell, vertonen al schmierend hun kunst-
je. De jonge honden van het nieuwe Hollywood zijn vertegenwoordigd in 
de persoon van Dennis Hopper, Paul Mazursky en Curtis Harrington. Mer-
cedes Mc Cainbridge (de demon voice van Linda Blair in The Exorcist) ver-
schijnt als productiedame en Susan Strasberg is een Pauline Kael-achtige 
critica die de homo-erotische kant van Hannafort op het spoor is. 
Claude Chabrol is aanwezig als representant van de Europese Cinema.Oud-
gediende van het 1e uur Paul Stewart (Citizen Kane) is ook van de partij in de 
rol van de gemelijke studio boss Matt Costello. 
Diverse cameraploegen en filmstudenten lopen elkaar voor de voeten. 
Welles voelde zich in deze georganiseerde chaos als een vis in het water; 
zich wonderlijk speels en tegelijk obsessief vastbijtend in deze raamvertelling. 

DE FILM IN DE FILM 
De in breed kader geschoten rushes zijn een pastiche van de mooifilmerij 
van Michelangelo Antonioni zoals Zabriski Point (1970). 
Wind en regen hebben vrij spel nadat twee halfnaakte geliefden na een sto-
mende vrijpartij uit een auto zijn gekieperd en ronddwalen in een droom-
landschap dat bestaat uit vervallen filmdecors en klapperende coulissen. 
Welles muze en co-scriptwriter Oja Kodar beweegt zich als ongrijpbare 
nimf door dit labyrint met een engelachtige jongeling in haar kielzog. 
De tussentitels met SHOT MISSING of SCENE MISSING spelen alleen 
een rol binnen de context van deze opnamen. 
 
DIVINE ACCIDENTS 
Welles propageerde een losse manier van filmen als voedingsbodem voor  
onvoorspelbare ongelukken die onverwachte perspectieven zouden openen 
in de constructie van de film. 
Welles was met The Other Side zijn tijd zoals gewoonlijk ver vooruit, zeker 

LINKS: Huston, Welles en Bogdanivich tijdens een 
lunchpauze. HIERNAAST: Orsn Welles met de crew 
van Other Side of the Wind met uiterst links Peter 
Bogdanivich
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door de semi-documentaire aanpak en de schijnbare  hap snap montage van dialogen uit di-
verse camera-opnamen. 
Robert Altman (die andere maverick) experimenteerde in dezelfde tijd met door elkaar lo-
pende dialogen en perfectioneerde dat in de gokkersfilm California Split (1974). 
Dat we The Other Side nu eindelijk, 35 jaar na dato kunnen bewonderen, doet niets af aan 
het weerbarstige format dat nog steeds springlevend en tegelijk ontoegankelijk overkomt. 
 
FINAL CUT 
Een groot deel van de montage moet door Welles zelf zijn gedaan, zoals bijvoorbeeld de 
woeste vrijpartij in de door de regen ploeterende auto. 
De nabestaanden, waaronder een  eerder in ongenade gevallen paladijn  als  Peter Bogdano-
vich, hebben de resterende footage weten te ontwarren en aaneengeregen met de juiste cou-
lance voor het werk van de meester. 
Om die reden is de film eigenlijk te lang en kan men de zaken zelf nog eens op een rij zetten 
aan de hand van de vlot gesneden documentaire: They’ll love me when I’m Dead van Morgan 
Neville (2019, zie trailer) 
 
DEMIURG AAN HET WERK 
Crew en cast leverden zich compleet over aan en koesterden zich in de gloed van het genie 
Welles. Een veeleisende en onvermoeibare demiurg. 
Welles had de nodige ervaring met het in etappes opnemen van zijn films  zoals bij Othello 
(1949/1952). Waar cast en crew het totale overzicht al snel uit het oog verloren, bleef Welles 
als illusionist steeds nieuwe, ontregelende elementen uit zijn hoge hoed toveren. Zoals een 
paar obstinate dwergen waar iedereen over struikelde. 
Een uit een diner geronselde serveerster maakte haar opwachting op de set. Het onnozele 
huppelkutje dat nauwelijks drie woorden achter elkaar kan zeggen is precies de ontregelen-
de verassing die Welles op dat moment ontbeerde. Hannafort (Huston) troggelt het meisje 
af van zijn jongere collega Brooks Otterlake (Bogdanovich), een vileine verwijzing naar de 
jeugdige bruid van Bogdanovich, Cybill Shepherd. 

BOVEN  De film: … ontregelende elementen … 
ONDER De film in de film: …pastiche mooifilmerij…  (met Oja Kodar)

https://www.youtube.com/watch?v=H_kOsnGzfYY
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Naast een schimmige verhouding met de manlij-
ke hoofdrolspeler zet Hannafort zich als een sek-
suele omnivoor op de kaart. Onwillekeurig den-
ken we aan Huston’s rol als de oude schurk Noah 
Cross in Chinatown (1974). 
Het werk voor en met Welles betekende een ware 
slijtageslag voor cameraman Gary Graver, niet de 
“director of photography”, maar een verlengstuk 
van de alom aanwezige Welles. Een ondankbare 
taak maar niettemin essentieel voor de totstand-
koming van het slepende filmproject. 
 
UNFINISHED DREAMS 
Hoe tragisch het verhaal achter onvoltooide films 
ook mag zijn, men denke aan: L’Énfer (1964) van 
Georges Clouzot en The Journey of G.Mastorno 
(1966) van Fellini. Bij Welles wordt het eeuwige 
“work in progress” bijna een genre op zich. 
Hij zette net zo snel een nieuw filmproject op als 
de ontelbare schetsen en tekeningen die hij tijdens 
zijn leven maakte. In die zin is The Other Side een 
waardig eerbetoon aan de meester van het cine-
matografische concept en vormt een dynamisch 
sluitstuk van zijn filmografie. 
Fellini’s  Otto &Mezzo werd door de exegeten ver-
geleken met het klassieke 
toneelstuk: Zes Personages op zoek naar een schrij-
ver uit 1921 van Luigi Pirandello. De ‘personages’ 

op het feest van Hannafort zijn alleen nog maar op 
zoek naar de drankenkast en zetten voortdurend 
vraagtekens bij de hele onderneming. 
 
AFTERMATH 
De genadeklap komt met de Iraanse revolutie in 
1979. Tegoeden uit Teheran werden bevroren en 
de Franse coproducent van The Other Side laat de 
negatieven van de film verdwijnen in een kluis in 
Parijs. 
Tot op het einde van zijn leven bleef Welles ho-
pen en speculeren op een manier om de rechten 
van zijn  film terug te kopen.   
Welles ontving in 1975 de Life Time Achievement 
Award op welks galavond hij zijn film onder de 
aandacht bracht. De financiële steun van zijn be-
wonderaars, onder wie  Steven Spielberg en Mar-
tin Scorcese, bleef ook in later jaren uit. 
Aan gene zijde van de wind bevindt zich een 
ondraaglijke luwte waarin niets meer beweegt. 
Hannafort/Welles staat kaarsrecht in de storm 
maar wankelt in de windstilte die het einde van 
zijn carrière inluidt. 
Ergens in de film zegt iemand droogjes: “The lon-
ger you look at something, the lesser you get the 
picture.” 
 ”Well, here it is.. if anyone wants to see it…”

(Billy Boyd in The Other Side of the Wind)

 —Michael Helmerhorst
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SURPRISE SURPRISE
De eindexamenfilms die we voor het 
laatst hadden gezien van de klas voor ons, 
in 1966, stonden bol van seksscènes en 
religieuze verwijzingen. Een kruis boven 
het bed tijdens seks bv. Er was veel kritiek 
en onbegrip van critici die kwamen kijken 
bij de eindpresentatie, maar men wilde 
natuurlijk in de pas lopen met vooral de 
Nouvelle Vague. Alleen misten ze het ta-
lent van een Godard, 
Truffaut of Chabrol. 
Maar de intentie was 

Toen we na het stagejaar in september 1968 terugkeerden op de Nederland-
se Film Academie was er het een en ander veranderd. Anton Koolhaas, le-
raar scenarioschrijver en auteur van boeken over dieren (die zich als mensen 
gedroegen), was directeur geworden. En we zaten in een ander gebouw, ooit  
van de Volkskrant, op de Nieuwezijds Voorburgwal. Maar net zo’n primitief 
onderkomen als het gebouw van de VOC waar we eerst zaten. De stemming 
onder de vierdejaars leerlingen die in de praktijk hadden gewerkt  was zo’n 
beetje van: schiet nou maar op met die lessen; we willen een eindexamen-
film maken en zo snel mogelijk dit instituut verlaten. Een paar leerlingen 
waren al tijdens de stage afgehaakt. We waren nog steeds de experimentele 
klas die voor het eerst een cursus van vier jaar moest doen. De enige nieuwe 
toevoegingen waren gastleraren Wim Pos en Fons Rademakers die korte tijd 
kwamen doceren. 

er. Toen begin 1969 er naar eindexamen-
films werd toegewerkt was wel duidelijk 
dat Koolhaas een andere weg insloeg. De 
films moesten een maatschappelijke refe-
rentie hebben. Niet zomaar en speelfilm-
pje en vergeet de Nouvelle Vague (daar 
moest de schrijver niets van hebben, hij 
werkte tenslotte voor Bert Haanstra). Dus 
mijn scriptje over een belastingambtenaar 

die door een wulpse 
dame (die hij bezoekt 
voor een onderzoek 

Die film met het doorgesneden oog!

Tekst Thys Ockersen
foto’s Ockersen en crewleden
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van haar boekhouding) in de clinch genomen word, 
wat een felle vecht scène moest opleveren ging de 
prullenbak in. Ik had het speciaal geschreven met 
in gedachte Leen Jongewaard als de ambtenaar en 
Shireen Strooker als de wulpse dame. Leen had ik 
leren kennen toen ik voor klasgenoot Gerrit van 
der Meer Een ongeluk wordt gevreesd produceer-
de en hij meespeelde. Shireen had ik tijdens mijn 
stageperiode leren kennen toen ze in Live like 
pigs speelde voor de VARA-tv waar ik stage liep.  
    Ik vond die combinatie van die kleine Leen en 
die exotische Shireen wel grappig. Het was iets wat 
je nooit zag. Waarschijnlijk sprak mij aan dat een 
kleine man (ik bijv.) iets kon hebben met een seks-
bom. Ik was duidelijk geïnspireerd door de films 
van Norman Wisdom en Jerry Lewis. Schlemiel 
krijgt toch het mooie meisje. Shireen las alvast het 
script en vond het leuk om te doen. Maar het ging 
niet door. Misschien maar goed ook ,want het was 
weer een Kafka spin-off geworden waarmee ik al 
twee keer de mist in was gegaan. Maar wat dan?

 
Rein Bloem was voor de NFA aangetrokken 
om film en literatuur te geven. Dat was na-
tuurlijk veel over te vertellen en hij deed dit en-
thousiast. Vanuit zijn klas kwam het idee om 
een film te maken over verrassingen en schok-
ken, gebaseerd op een Franse theoreticus die 

daar een groot artikel aan had gewijd. 
Met veel voorbeelden van speelfilms.  
    Ik moest een scenario bedenken met 
vooral veel grappen en onverwachtse 
wendingen. En ook nog met een schok. 
Een  van de meest schokkende dingen 
was nog altijd de scène met het door-
gesneden oog in Luis Buñuels Chien 
Andalou uit 1929. Ik ontmoette George 
Sluizer op de een of andere party en 
die zou in Parijs vragen of ik die scène 
mocht gebruiken. Het antwoord was nee. 
    Rein Bloem was een buitenbeentje in 
het conservatieve lerarenbestand. Hij 
was verbonden aan SKOOP, de revolu-
tionaire beweging in de filmwereld met 
een filmblad. Hij was ook dichter en wil-
de filmer worden. Hij was bewonderaar 
van de Nouvelle Vague-filmers en hun 
films. Hij ging soms in zijn deux-chevaux 
een weekend naar Parijs om de nieuwe 
Franse films te zien. Ik ging liever naar de 
Royal op de Nieuwendijk om een nieu-
we western van Audie Murphy te zien. 

Ik kan met van het schrijfproces niet veel 
meer herinneren, maar ik weet nog wel 
dat ik af en toe met Rein Bloem checkte of 

REIN BLOEM

HET CASTEN VAN DE FILM

Shireen Strooker en Thys op de set van Surprise surprise.
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geluid en montage. Klasgenoot Jan Res zou de pro-
ductieleiding doen en Janet Pontier, (vriendin van 
Gerrit van der Meer) werd scriptgirl omdat Tine-
ke Carelse, die al eerder Gerrits film Een ongeluk 
wordt gevreesd had afgeslagen en vervangen was 
door Janet Pontier, niet meer wilde. 

Het budget was Fl. 15.000, meer dan ik ooit had 
uitgegeven aan mijn films, maar dat ging dan ook 
voornamelijk zitten in het filmmateriaal en nog 
wat dingen.(het huren van Cinetone, kopen van 
namaak taarten, en wat kleding)

Alles leek op de rails te staan en ik ging voor twee 
weken naar Praag op vakantie. Niet de meest voor 
de hand liggende vakantieplaats in 1969, een jaar 
na het vernietigen door de Sovjets van de Praagse 
lente. Maar ik kende er iemand en ik wou de stad 
zien. Ik vertrok volkomen relaxed in de overtui-
ging dat er geen wolkje aan de lucht was.

 
Terug in Nederland had ik nog twee weken te gaan 
voordat we gingen filmen. Maar dingen waren niet 
in orde. Jan Res had niets aan de voorbereidingen 
gedaan. Hij was druk bezig met mensen te verhui-
zen. Hij bleef weg en we hebben hem nooit meer 
gezien. Hij werd vervangen door een meisje van de 
derde klas die op dat moment stage liep, Olga Luij-

ik goed zat met de verrassingselementen. Het ging 
toch in ieder geval een soort speelfilmpje worden en 
daarin wilde ik in ieder geval Shireen Strooker zetten. 
    Omdat het om een getrouwd echtpaar ging viel 
Leen Jongewaard af. Wie dan wel? Shireen had een 
lumineus idee, Ton Lensink , met wie ze een rela-
tie had gehad en van wie ze een dochter had, Devi-
ka Strooker. En met Ton die al weer vele vrouwen 
verder was had ze nog steeds een goede relatie. 
Leuk bedacht, maar Ton zag het niet zitten. En die 
minnaar dan? Ja, daar had ze ook een oplossing 
voor. Ze had tijdens Live like pigs een keuze tussen 
twee amants moeten maken: Cees van Ede en Pe-
ter Faber. Het was Peter Faber geworden. Het zei 

me niets, maar ze wist me te vertellenen dat hij pas 
met acteren begonnen was. Nou ja, het gebrek aan 
acteren zou goed gemaakt worden door zijn pas-
sie voor Shireen.  Bleef de rol van de echtgenoot. 
Henk van Ulsen leek een goed idee. Ik zocht hem 
op en sprak de film door. Hij vond het oké. Dus de 
cast van belangrijke acteurs was rond.

Ik moest een crew samenstellen. Ik koos Niek 
Goedbloed, een klasgenoot voor het camera-
werk. Geen begenadigd cameraman, maar heel 
betrouwbaar en aardig. Deze film zou niet excel-
leren in camerawerk, maar moest het hebben van 
de verrassingen. Ot Louw, ook klasgenoot, deed 

SURPRISE! GROTE PROBLEMEN

Ot Louw en productieleidster Olga Madsen.
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ters, getrouwd met schrijver Guus Luijters, met 
wie ik bij onze ontmoeting een klik had, want we 
hielden allebei van Jerry Lewis en Laurel en Hardy 
(over wie hij met vriend Kees Meijer een boekje 
aan het voorbereiden was). Al heel snel besloten 
Guus en ik een boekje te maken over Jerry Lewis. 
    Olga was en kordate jonge dame die een flair 
voor productie had. Henk van Ulsen had laten we-
ten dat hij het toch niet zo zag zitten om mijn film 
te doen. Iemand vertelde mij dat afzeggen zijn stijl 
was. Een paar dingen accepteren en er dan weer 
een paar afzeggen. Dat hij niet meedeed is de red-

ding van Surprise Suprise geworden. Ik snel op 
zoek naar een vervanger, een man die bij Shireen 
paste. Ze had geen echtgenoten of vriendjes meer 
in de aanbieding. Ik kwam eerst uit op Frits But-
zelaar, acteur in ruste die bij de NOS werkte, maar 
die een groot charisma had. Vanaf het moment dat 
ik hem in mijn prille jeugd op de televisie zag als 
wetenschapper in de kinderserie Morgen gebeurt 
het was ik een grote fan. Maar hij weigerde beleefd. 
Hij was geen acteur meer. Ik kan me nog herin-
neren dat ik ook aan Bram van der Vlught dacht, 
maar ook dat ging niet door. Tenslotte kwam ik uit 

op Luc Lutz die ik op tv had zien spelen en leuk 
vond.

Ik met de trein naar een buitengebied van Rotter-
dam waar Luc woonde. Ik ontmoette zijn toenma-
lige vrouw Simone Rooskens. Luc was enthousiast, 
hij zag het helemaal zitten en kwam met ideeën. 
Hij kreeg maar weinig betaald, ik geloof vierhon-
derd gulden en dat was in die tijd al heel wat, want 
de NFA betaalde nooit iemand. Toch wist de slim-
me Luc er nog wat uit te slepen. Via een wisseltruc 
hield hij er na de slapstickscène, waarbij een deel 

Luc Lutz (tweemaal) en Peter Faber in Surprise surprise.
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van zijn kleding heel erg vies werd van de taar-
ten, nog wat aan over. Ik denk dat hij had bedacht 
dat het pak niet meer bruikbaar was en hij kreeg 
geld voor een nieuw kostuum. Het vieze nam hij 
mee naar huis en liet hij stomen. Zoiets. Maar ja, 
hij verdiende een schijntje bij die academiefilm. 
    Het was en moeilijke aanloop geweest, maar de 
productie verliep heel vlot.

DE OPNAMEN  
Als een film goed gaat dan weet je dat meestal wel. 
Het was natuurlijk iets ongewoons, een instruc-
tiefilm over kijkgewoonten, verpakt in een kleine 
speelfilm. Luc Lutz die natuurlijk veel meer erva-
ring had dan ik, probeerde me eerst uit. maar hij 
ontdekte snel dat ik wist wat ik wilde en hij werd 
meegaand. Toch had hij in het begin een paar 
momenten die niet goed waren en ik had het lef 
moeten hebben om hem te corrigeren. Maar ik 
was nog altijd gewend om met weinig geld—dus 
met weinig takes—te werken. Dus ik deed dan een 
slechte scène niet over. Wel had ik al snel door dat 
de komische Luc een extra dimensie aan de film 
gaf. Het werd gewoon een leuke film, wat ik met 
de serieuze Henk van Ulsen nooit bereikt zou heb-
ben. Het zou bloedernstig zijn geweest. Ik dankte 
God op mijn blote knieën dat Van Ulsen mij in de 
steek had gelaten. De crew was prettig, zelfs Olga 
Madsen die zich toen nog niet had ontwikkeld tot 

een absolute eigenwijze bitch. Ik kon mijn geluk 
niet op. Maar we waren nog steeds niet uit het 
probleem van dat schokkende moment. Ik wacht-
te ermee tot het einde van de opnamen. Een van 
de leukste scènes was de slapstickscène als Luc en 
Shireen elkaar gingen bekogelen met taarten. Die 
scène draaiden we in de Cinetone Studio’s waar 
we een keuken te leen hadden gekregen. Ik had er 
nooit over nagedacht hoe moeilijk het is om een 
slapstickscène te filmen. Alles moest er in één keer 
op. We hadden geen extra kleding, de set was niet 
aangekleed (er was geen set dresser). We hadden 
wel een aantal schuimtaarten, maar waar we hele-
maal niet op hadden gerekend was dat als de ac-
teurs taarten naar elkaar gooien ze zelf het resul-
taat op het gezicht van de ander zien en in  lachen 
uitbarsten. De enige manier om een slapstickscène 
goed te doen is het vele malen overdoen. Zodat 
het lachen verdwijnt. Dood repeteren. Dus de cre-
wleden lagen op de grond van het lachen. Shireen 
en Luc konden hun lachen ook nauwelijks be-
dwingen, hoe professioneel ze ook waren. Ik kreeg 
ter plekke immense bewondering voor al die zwij-
gende films die de klassieke komieken hadden ge-
maakt. Maar ik had nooit ergens gelezen dat je die 
dood moest repeteren. Ondanks al die fouten was 
het een hoogtepunt in mijn filmpje. Maar er waren 
ook liefhebbers van die oude komedies die mijn 
scène maar niks vonden.

Shireen Strooker en Luc Lutz



FILM FUN #74 Februari 202024

INHOUD

Overigens hadden we de scène wel enigs-
zins voorbereid met Luc en Shireen. De 
kleren waren van te voren een beetje 
losgemaakt en Shireen zag de bui al han-
gen. Haar jurkje zou aan flarden gaan en 
ze had een extra stevige beha aan gedaan 
om te voorkomen dat ze naakt kwam. In 
die tijd was ze nog erg verdeeld over het 
serieus acteren zoals in Live like pigs en 
een glamourdame te zijn (bevallig op de 
cover van SKOOP en mooi in mijn film). 
Een paar jaren later toen ze Het Werkthe-
ater had opgericht zou ze nooit meer zo-
iets triviaals doen als Surprise Surprise. 
    Bij Luc ontdekte ik dat hij vaak een 
nichterige pedante manier van acteren 
had. Dat kon grappig zijn, want aan het 
einde van de slapstickscène pakte hij een 
laatste taart, rook eraan, zei: “Zonde” en 
liep verwijfd de set af. Hij was blij dat hij 
in die slapstickscène niet aan het script 
vast zat en kon improviseren. Misschien 
dat ik in mijn onderbewustzijn een ein-
de had bedacht waarin Luc wil afreke-
nen met Shireens minnaar (Peter Faber) 
en een mes heft om hem neer te steken. 
Maar als Shireen in de kamer komt, zit-
ten Luc en Peter gezellig als dikke ma-
tjes te kaarten. 

LINKSBOVEN: Thys bespreekt de taartscène met Shireen Strooker en Luc Lutz. HIERNAAST 
en BOVEN: voorspel en tenslotte: het resultaat van een goed gemikte taart.
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Na de opnamen moest ik nog overleg plegen met Rein Bloem 
om een schokkende scène te bedenken als vervanger van Chien 
Andalou. Hij zei dat ik die scène dan maar zelf moest maken. 
Ja, hoe dan? Nou gewoon naar het abattoir gaan en het oog van 
een pas geslachte koe doorsnijden. Wie wilde die vieze taak 
verrichten? Ik niet. een regisseur was niet echt nodig. Alleen 
maar en cameraman en een man die het smerige werk deed. 
    De Volkskrant had niet alleen het gebouw geleverd aan de 
NFA, maar er kwam ook een portier mee, Flip Brandon. Het klei-
ne taaie mannetje was vroeger bokser geweest. Hij zei er niets 
over, maar hij had waarschijnlijk bij een joodse boksploeg ge-
zeten in de tweede wereldoorlog. Hij was een charismatische 
man die veel plezier beleefde aan de chaos van de NFA-leerlin-
gen. Hij vond alles leuk, helemaal om kleine rolletjes te spelen. 
Ik had hem al gebruikt in Een ongeluk wordt gevreesd, maar hij 
had er geen enkel probleem mee om de man met het scheermes 
te spelen en het oog van een pas geslachte koe door te snijden. 
    Cameraman Niek Goedbloed voelde er niets voor, maar Ton 
de Graaff, klasgenote van Olga Madsen, met wie ik al een klein 
filmpje voor het Toneelmuseum had gemaakt, draaide zijn hand 
er niet voor om. Ze kwamen terug met een rolletje van ongeveer 
vier minuten en ze hadden zich niet ingehouden. Diverse kop-
pen waren gebruikt. Het was vreselijk om te zien. Ot Louw deed 
zijn ogen dicht toen we een shot in de film monteerden. Later zou 
Ot een ‘loop’ maken van de snijscènes. Op een NFA-feest werd 
dit continu op een doek geprojecteerd. Heel onsmakelijk maar 
als je scènes maar lang genoeg ziet gaat het horroreffect weg. 

HET DOORGESNEDEN OOG

Surprise surprise

Un chien Andalou
Shireen rekent af met haar mannen.
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in de film verwerkt waren. In de jaren die volgden 
vernam ik dat hij met mijn film (zijn films waren 
verre van succesvol) deed voorkomen dat het alle-
maal door hem kwam. Dat hij eigenlijk de maker 
was. Nou, op de titelrol stond duidelijk dat ik het 
script en de regie had gedaan.

Anton Koolhaas vroeg me om alle eindexamenfilms 
te laten vertalen naar het Engels voor ondertitels. 
De film zouden dan in het buitenland vertoond 
kunnen worden. Goed idee, maar een hele klus. 
Ik was er de hele zomer mee bezig. Er was een do-
cumentaire die voorzien was van Beatle-muziek. 
Rechten waren niet betaald, dus die film kreeg een 

heel nieuwe geluidsband. Ik kreeg voor deze 
klus betaald en beter nog: ik mocht met de 
films naar het Edinburgh Film Festival waar 
ze vertoond zouden worden. Ik zorgde ook 
dat er een heleboel publiciteitmateriaal was. 
Veel foto’s van de films werden afgedrukt. Die 
kon ik in Schotland uitdelen. De films, zo’n 
acht stuks denk ik, werden eerst per diploma-
tieke koerier naar de Nederlandse ambassade 
in Londen gestuurd waar ze een privévoor-
stelling organiseerden. Daar was ik niet bij, 
dus geen idee hoe de ontvangst was, maar ik 
haalde de films op per taxi en ging naar de 
trein die me naar Edinburgh bracht. Een lan-

ge rit door de nacht in een boemeltrein. Deed me 
denken aan de documentaire van John Grierson 
over de posttrein. Ik kwam gebroken aan en bracht 
uiteindelijk het pakket films naar 3 Randolph 
Crescent waar het filmfestival gezeteld was. 
    Ik kom in een apart artikel terug op het Edin-
burgh Film Festival waar ik een aantal jaren naartoe 
ben geweest. Laat ik me nu beperken tot de verto-
ningen van de academie films.

Er was een vertoning gepland in een zaal waar 
maar circa veertig mensen in gingen! Al dat geld 
en al die moeite voor maar een klein publiek. De 
vertoning verliep rommelig. Kees van der Groep, 
leraar van de academie, was overgekomen met 

    In de studio van de NFA draaide ik alsnog 
een korte scène met Flip en een mooie blon-
de dame, Mia Meijer. Flip aait haar lief over 
haar bol, pakt een scheermes en snijdt haar 
oog door. Door de snelheid van de hande-
ling merk je niet dat je een koeienoog ziet. 
De hele scène was afschuwelijker dan wat 
Buñuel had gemaakt. Net als de slapstickscè-
ne die veel harder was dan die van de ouwe 
komedies. Het werkte absoluut. En het had 
hetzelfde effect op mensen die Surprise Sur-
prise zagen als toen wij in de eerste klas Un 
Chien Andalou meemaakten.

DE PREMÈRE EN DAARNA  
Een geluk in mijn leven. Eindelijk een film die aan-
sloeg. De première was in het Leidseplein Theater 
waar ouders en genodigden, ook de pers, kwamen 
kijken naar de eindexamenfilms. Een belangrijke 
gebeurtenis vooral voor de leerlingen. want hun 
verdere carrière hing hier van af. Vooral van de 
filmkritieken in diverse kranten. De spanning was 
groot, maar het liep voor allemaal wel goed af. Be-
halve Dick Binnnendijk van De Nieuwe Linie die 
film als een kunstvorm zag en die nieuwe richting 
van Koolhaas bekritiseerde zonder overigens de 
examenfilms erg af te vallen. De oogscène had het 
nodige effect. Rein Bloem was heel tevreden dat 
zijn theorieën over verrassen en schokken zo goed 

Nog een schokeffect. Een jong meisje wordt aangereden.
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vriendin (leerlinge) Liesbeth Spoor en mijn klas-
genoot Richard Hock, maker van een documen-
taire die ook vertoond werd. Richard was be-
hoorlijk kaalgeknipt, want hij zat inmiddels in het 
leger (waar ik onderuit gekomen was, vandaar 
die klus met de films). De films kwamen gewoon 
niet tot hun recht en Kees liep kwaad naar de ca-
bine om verhaal te halen. Dat is een taboe in de 
Britse filmwereld, want de projectionisten zijn lid 
van een vakbond en je dient niet in de cabine te 
komen. Het was bonje. Festivaldirecteur Murray 
Grigor kwam uitleggen dat het ‘not done is’ om 
je met de projectie te bemoeien. Hij beloofde in 
ieder geval nog een avond te organiseren. Intussen 
had ik voor de pers veel foto’s neergelegd, maar 
er werden er maar weinig meegenomen. Al die 
moeite die ik die zomer had gedaan, was eigenlijk 
maar voor veertig mensen in Edinburgh. En voor 
wat bezoekers van de Nederlandse Ambassade.  
    Met de in ’t Engels ondertitelde kopieën kon 
niet veel gedaan worden, behalve dan 
dat mijn film en een andere eind-
examenfilm, Kristal van Flip Jansen, 
naar het Chicago Film Festival wer-
den gestuurd. De Nederlandse criti-
ci hadden Flips film uitgeroepen tot 
meest originele film onder de eind-
examenproducten, waarschijnlijk ook 
omdat Flip zich helemaal niet aan de 

opdracht had gehouden om een geëngageerde 
film te maken, maar een eindweg had geëxperi-
menteerd. Overigens zou Flip nog maar één film 
maken met geld van CRM. Hij zou later verko-
per worden op het Waterlooplein en ging in een 
band optreden. Hij leek een gelukkig mens te zijn. 
    De KRO en de VPRO waren allebei geïnteres-
seerd in Surprise Surprise, maar de VPRO kocht de 
film en zond hem eind november 1969 uit. Toeval-
lig was de uitzenddag precies de datum dat ik een 
telegram uit Chicago ontving, waarin stond dat ik 
een studentenprijs (categorie A - afstudeerniveau) 
van het Vijfde Chicago Film Festival had gewon-
nen. Ik kon mijn geluk niet op. Wat een eer! Het te-
legram was ook gericht aan Jan Res, zijnde de pro-
ducent van de film die noch producent was, noch 
ooit zijn eindexamen had gehaald. Waarschijnlijk 
was het iemand op de NFA ontgaan dat Jan nau-
welijks bij de film betrokken was. En zoals we van 
de Amerikaanse filmindustrie weten, wordt een 

producent ook als maker van een film beschouwd. 
Ik belde de VPRO nog om het goede nieuws op 
tv mee te delen, maar het werd niet meegenomen. 
    Ik zat gekluisterd aan de buis de avond van de 
uitzending om voor de zoveelste keer naar mijn 
film te kijken. Alsof ik hem voor de eerste keer zag.

 
Een paar dagen later moest ik naar België waar 
Surprise Surpise gedraaid werd op een klein festi-
valletje. Ik ging naar de NFA, waar ik met iemand 
zou meerijden en waar Flip Brandon er als enige 
was, want het was zaterdag en de school was dicht. 
    Met een grote grijns op zijn gezicht kwam hij 
naar me toe met een krant, De Telegraaf, in de 
hand: “Heb je het gezien, heb je het gezien?” riep 
hij me van verre toe. Ik had niets gezien of gele-
zen. De krant had op de voorpagina een verhaal 
over een dame uit Amstelveen die met een hand-
tekeningenactie bij de VPRO protesteerde omdat 

ze die film met het doorgesneden oog 
hadden vertoond om 19:30, waardoor 
veel kinderen op een dwaalspoor wa-
ren gebracht. Door de titel (zo kort 
voor pakjesdag) en ook nog een poos 
door het leuke optreden van Luc Lutz, 
totdat halverwege de film het oog 
van de blonde dame door Flip werd 
doorgesneden en alle kinderen van 

DE REL

In De Telegraaf verscheen Surprise surprise op ééb lijn met de reis naar de maan.
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Nederland die keken, begonnen 
te gillen. Zelfs een neefje van mij 
was in tranen en ik werd er door 
zijn ouders op aangesproken. 
  Rein Bloem kon tevreden consta-
teren dat zijn idee van een scho-
keffect maximaal gerealiseerd was. 
Nederland stond op zijn kop. Het 
was na Phil Bloom, Fred Haché e.d. 
de zoveelste rel voor de VPRO. Jan 
Blokker die daar toen de leiding 
had, excuseerde zich door mee te 
delen dat ze Chien Andalou toch 
ook een paar keren hadden uitge-
zonden. En daar hadden ze geen 
reacties op gehad. Ik betwijfel of 
hij uitgezonden was, maar in ie-
der geval was mijn scène veel er-
ger dan de Buñuel-scène. Andere 
artikelen volgden. De aanvallen 
waren meer tegen de VPRO gericht dan tegen mij. 
    De rel liep de hele maand december door en toen 
was het voorbij. De VPRO bleef bestaan en schoke-
ren; ik zocht naar een nieuw onderwerp om te fil-
men, mijn film werd in het archief van het Neder-
landse Filminstituut opgenomen en zou jarenlang 
uitgeleend worden aan scholen en dergelijke. Er be-
stond maar heel weinig materiaal voor filmlessen. 
    De NFA-klas viel uiteen en je had met sommige 

leerlingen nog contact of een werkrelatie. Ik had 
weinig last gehad van de rel, maar ook weinig voor-
deel. Ik deed af en toe een lezing voor een filmclub, 
ik solliciteerde bij Nico Crama en Toonder Stu-
dio’s. Crama sprak me niet zo aan en de Toonder 
Studio’s leek verdomd veel op Cinecentrum. Daar 
had ik dus niet veel zin in en ze hadden inmid-
dels klasgenoot Fons Grasveld aangenomen. Als je 
langsging kwam het gesprek meteen op de film met 

het doorgesneden oog en de rel. 
De oorkonde van Chicago arri-
veerde nooit, tot ik een aantal ja-
ren later ontdekte dat hij in de ka-
mer van de directeur van de NFA 
hing. Ik kreeg een fotokopie.

Vele jaren later was er op AT5 een 
uitgebreid programma over de 
NFA films en daar werd Surpri-
se Surprise vertoond, of een deel 
daarvan, maar in ieder geval was 
de oogscène te zien. Er was geen 
enkele commotie; geen brieven; 
geen artikelen in de kranten— 
niets. The times are changing, 
zong Bob Dylan.

—Thys Ockersen
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De teloorgang 
van de
Amsterdamse 
buurtbios

Vrij en Onverveerd

door
Thomas Leeflang

NATIONAL, DESMET, OLYMPIA, ODE-
ON, NOVA, CINÉTOL, REX, al naar ge-
lang ze me invallen, het waren onafhan-

kelijke wijkbioscopen, navertoningstheaters die 
niet tot een concern behoorden. De Amsterdamse 
binnenstad kende twee van de oudste ‘vrije’ biosco-
pen. Ze lagen in de bocht van de Nieuwendijk ste-
vig tegen elkaar aangedrukt, het Centraal Theater 
(op nummer 67) en Cinema Parisien (op nummer 
69). De beroemdste, om niet te zeggen beruchtste 
bioscopen van Nederland. Vanaf begin jaren zestig 

trokken boeren, burgers en buitenlui—en studen-
ten van de Filmacademie—naar de ‘Bocht-biosco-
pen’, waar afwisselend ‘pikante’ flauwekulletjes en 
hard-core-pornofilms te zien waren. Deep Throat 
draaide er bijna een jaar, Striptease van Parijs ne-
gen maanden. 
   In 1977 haalde Centraal en Parisien alle Nederlandse 

en belangrijke Europese kranten met ‘de affaire Deep 

Throat’(zie ook pag. 4). Dries van Agt, minister van 

justitie, verbood openbare vertoning van de film in 

bioscopen met meer dan negenenveertig plaatsen. 

Robert Wijsmuller van Concorde, het kantoor dat 

Deep Throat uitbracht, een proefproces uit door 

de film gelijktijdig in te zetten in Centraal, voor de 

gelegenheid heringericht als ‘min-vijftig-stoelen-

bioscoop’en in Parisien, met tegen de 300  klapstoelen. 

   Op de dag van de gemeenschappelijke première 

werd de vierkante container met de film door de 

politie Parisien uitgedragen. Maar Centraal kon 

Deep Throat in doorlopende voorstellingen blijven 

vertonen. Van Agt verloor het proces, de film mocht 

in elke bioscoop worden gedraaid, mits bij de kassa 

Prinsen Theater, later Nova
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de ‘waarschuwing’ werd aangebracht: ‘Attentie: 

hard-porno-programma. Toegang 18 jaar’.

   De naam Centraal Theater was wel wat hoog 

gegrepen voor een pijpenla met krakende houten 

‘fauteuils’, de entree bestond uit een ondiep portiek 

met aan weerskanten fotokastjes en links een smalle 

kassa. Boven ‘de hal’ drie woningen met vitrage voor 

de ramen en geraniums in de vensterbank. Bezoekers 

die voor het eerst Centraal binnenliepen keken 

recht in het gezicht van het er al zittende publiek. 

Het doek hing boven de toegangsdeur. Buurman 

Parisien zag er beter uit met een meters lange foyer 

met glas-in-lood-verlichting en in de bijna vierkante 

zaal houten lambriseringen, geschilderde wand- en 

plafonddecoraties en beklede stoelen. 

In de jaren zestig en zeventig waren in Centraal 

en Parisien ook wel, zij het heel weinig, gewone 

‘ondeugende’ films te zien. Billy Wilders Some Like 

It Hot en Roger Vadims En God schiep de vrouw 

zorgden ter afwisseling voor een dosis ‘gezonde sex’. 

De reden daarvan lag niet in het cinéfiele karakter 

van de uitbaters maar in een tekort aan pornofilms. 

Uitgerouleerde ‘non-porno-features’ konden tegen 

een laag recettepercentage nog een tijdje mee ‘in de 

bocht’. 

   Waar in andere bioscopen in cartoons kat Tom jacht 

maakte op muis Jerry, kon zo’n scène in Parisien, 

voor wie goed oplette, ‘live’ worden aanschouwd. 

Een alerte dikke kater hield het muizenprobleem daar 

aardig onder controle. Zijn bak stond rechts onder 

het doek. Centraal had op zijn beurt een andere, bij 

vaste bezoekers bekende en gewaardeerde attractie. 

Een peeskamertje achter de filmcabine, waarvan de 

sleutel door de dames bij de operateur kon worden 

opgehaald. 

Parisien en Centraal in 1964/65 Parisien in 1977 Interieur Parisien in 1987
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Nu we toch in de buurt van de filmcabine terecht 

zijn gekomen, een bioscoop is afhankelijk van 

goedwerkende projectoren, het is het belangrijkste 

gereedschap. Voor een perfect beeld en prima geluid 

zorgden in Centraal een Duitse Frieseke & Hoepfner-

installatie en in Parisien twee FP5-machines van 

Philips. Voor zover ik weet zijn de twee bioscoopjes 

geen dag wegens een technische storing gesloten 

geweest. 

   Centraal en Parisien hebben gedurende hun 

lange leven— Centraal opende in 1912, Parisien 

vier jaar eerder—nooit aan kindermatinees 

en nachtvoorstellingen gedaan. Het zijn altijd 

inloopbioscopen gebleven met ‘boven de achttien 

films’. Pornofilms konden inmiddels in elke 

videotheek worden gehuurd, het ‘bochtpubliek’ 

slonk. In maart 1987 gingen Centraal en Parisien 

gelijktijdig dicht en werden gesloopt ten behoeve 

van het expanderende Victoria-hotel. 

   Waarmee Amsterdam twee kleine maar kleurrijke 

bioscopen kwijt was. 

Kinkerbuurters hadden aan de Elandsgracht, het 

grensgebied tussen Kinkerbuurt en Jordaan, ‘de’ 

Edison. Ze kwamen er graag, ze voelden zich er 

welkom, hun dialect was nauwelijks van dat van 

een Jordanees te onderscheiden. Eind 1928, bij de 

komst van de geluidsfilm en met de Olympische 

Zomerspelen nog vers in het geheugen, kreeg de 

Kinkerbuurt zelf een moderne bioscoop. Om de 

hoek van de dagelijkse Ten Kate-markt en parallel 

aan de Kinkerstraat (de Kalverstraat van de wijk) 

verrees boven een garage aan de Bellamystraat 49 

het Olympia Theater. Over die in veel opzichten 

bijzondere bioscoop waar de projectie van achter het 

doek plaatsvond, verscheen eerder in Film Fun een 

uitgebreid artikel. Vandaar dat we de tram nemen 

naar Amsterdam-Oost, naar het National Theater 

aan de Linnaeusstraat 20. Een door Oosterbaan en 

Elings in december 1922 opgeleverd buurttheater 

met schitterende glas-in-lood-kap, hield na ruim vier 

decennia in maart 1965 op te bestaan. Waarna er 

een witgoed- en av-zaak introk. In de nabijgelegen 

patisserie annex koffie-corner Kwekkeboom is een 

praatje over National zo aangeknoopt. National leeft 

voort in de herinnering als een ‘knus en gezellig’ 

theater. Er werd gelachen, gehuild en gevreeën en 

gekeken naar een zeer gevarieerd filmaanbod. 

   Ook zij die niet ‘in Oost’ woonden kenden National. 

Al was het ruim een halfuur lopen van zijn huis, toch 

bezocht een dertienjarige Ron Kaal de bioscoop 

graag. Hij kon er ‘boven de veertien’-films zien. In 

Hiëroglyfen vertelt hij over National: ‘Hun selectie 

was soepel. Als je de hoek van de Oosterparkstraat 

naar de Linnaeusstraat omsloeg, kon je de bioscoop 

al zien. Tenminste: een bende joelende jongens onder 

een vooruitstekende reclameplaat.’ 

   National had duidelijk een ander karakter dan het 

grotere, iets verderop aan de Middenweg gelegen 

Bio. De twee bioscopen hadden na 1945 eigen 

directies: National was van de gebroeders Anton en 

Eduard Vermuyten, Bio van de familie Van Royen. 

De Vermuytens lieten de exploitatie in de jaren vijftig 

tot een jaar voor de sluiting meestal over aan de rijzige 

bedrijfsleider Piet Hartog. 

Bioscoop National aan de Linnaeusstraat
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   ‘Echt een leuk theater, National,’ vertelde hij in 

januari 2008, tweeëntachtigjaar oud en nog helder 

van geest. ‘Een bioscoop met driehonderd plaatsen, 

we draaiden twintig voorstellingen per week. 

De Vermuytens waren nogal op de penning, ze 

marchandeerden flink met filmverhuurders. National 

betaalde nooit meer dan 17,5% van de recette in 

plaats van de gebruikelijke 32%. Recente titels kreeg 

je er niet voor, alleen films die waren uitgerouleerd. 

Dat was eerder een voordeel dan een nadeel. Je wist 

welke films in Amsterdam publiek hadden getrokken 

en die deden dat na een tijdje in National gewoon 

weer.’ 

   De gebroeders Vermuyten wilden niet alleen hun 

films voor een prikkie, na een simpele verbouwing 

in 1954 ten behoeve van het aanbrengen van een 

cinemaScope-doek, vervingen ze tegelijkertijd ‘voor 

weinig’ de fauteuils op het balkon en in de zaal. Anton 

en Eduard, die elk dubbeltje tweemaal omdraaiden 

voordat ze het één keer uitgaven, bleven behendig 

binnen hun zelfopgelegde budget. Ze kochten voor 

een habbekrats honderden nog onbeschadigde 

klapstoelen waarin jarenlang het Carré-publiek had 

gezeten. Piet Hartog: ‘Het stoelenplan in National zag 

er daarna prachtig uit. Ik kon er, als zaal en balkon 

nog onbezet waren, met plezier naar kijken.’ 

   Genieten van een lege bioscoop. Daar hadden de 

National-directeuren andere emoties bij, zij genoten 

meer van een volle bioscoop en dat kwam steeds 

minder voor. Piet Hartog merkte begin jaren zestig 

dat het theater ‘s middags en ‘s avonds vaak leeg 

bleef. In 1964 liet hij ‘zijn National’ met pijn in het 

hart achter en stapte over naar CinéTol, dat door een 

‘artistieke programmering’ nog een winstgevende 

indruk maakte. 

Aan de Nieuwe Herengracht was sinds 1915 op 

de hoogte van de Hortus Botanicus het Hollandia 

Theater te vinden, dat eind 1912 opende als Plantage 

Bioscoop. Tot februari 1960 wisten verschillende 

ondernemers zich met Hollandia een schamel 

inkomen te verwerven. De laatste zeven jaar was 

Hollandia eigendom van Derk Falkenburg, exploitant 

van bioscopen aan boord van passagiersschepen en 

het Nova Theater aan de Prinsengracht. 

   Falkenburg, die een jaar vóór de sluiting overleed, 

liet in de nog geen tweehonderd plaatsen tellende 

bioscoop een cinemaScope-scherm aanbrengen en 

in de cabine zette hij twee splinternieuwe Ernemann-

10-projectoren neer. Daar kon geen bioscoop in 

de hoofdstad aan tippen, het waren peperdure 

technisch hoogwaardige Duitse machines. Het verder 

armetierige wijktheatertje had een onberispelijke 

beeld- en geluidskwaliteit. Die apparaten mochten dan 

nieuw zijn, de films die ermee werden vertoond waren 

Hollandia aan de Nieuwe Herengracht heette eerst Plantage.



FILM FUN #74 Februari 202033

INHOUD

dat niet. Met oude titels, die in andere buurtbioscopen 

al meer dan één keer op het programma hadden 

gestaan, moest Hollandia het doen. Ook hier hetzelfde 

treurige liedje. Op de tv waren recentere films te zien 

dan in Hollandia, waar zich in de tweede helft van 

1959 avonden voordeden dat echt niemand zich aan 

de kassa meldde. 

   Vlakbij het sjofele Hollandia lag aan de Plantage 

Middenlaan het qua inrichting luxere Art Deco-

theater Desmet, dat begin mei 2000 sloot. Of liever, 

Desmet is er als gebouw nog steeds maar doet sinds 

de eeuwwisseling dienst als radiostudio. Als bioscoop 

startte Desmet in september 1946, na een halve eeuw 

dienst te hebben gedaan als Rika Hopper Theater, 

Beatrix Theater en Hortus Theater met voornamelijk 

variété- en operettevoorstellingen. Ruim vijftig jaar 

heeft Desmet het uitgehouden als bioscoop, waarbij 

geleidelijk aan steeds meer premières haar deur 

voorbij gingen en de bioscoop afgleed naar het niveau 

van hervertoningstheater. 

   Er kwamen nachtvoorstellingen. En op 

donderdagavond waren intellectuelen welkom voor 

een al dan niet quasi culturele Europese film, een zich 

herhalend evenementje dat in het bioscoopbedrijf 

werd omschreven als ‘de cyclus’. Op woensdag- en 

zaterdagmiddag drong de buurtjeugd samen voor 

de schuifhekken voor een oude Louis de Funès- of 

Norman Wisdom-film. Directeur Theo Desmet-

junior, nazaat van de beroemde Jean Desmet, deed er 

alles aan de bioscoop die zijn naam droeg in leven te 

houden. Zelfs retrospectieve programmeringen van  - 

meestal verkleurde -  klassiekers op 70mm Todd-AO-

formaat durfde hij aan. 

   Tevergeefs. Het inbouwen van een kleine tweede 

zaal—de cinema d’art Cine D—en een grote 

renovering van het interieur in de eerste helft van 

1980 deden er eigenlijk al niet meer toe. Weggegooid 

geld. In 1982 nam de Eindhovense Bioscoop 

Maatschappij de exploitatie over, in 1983 zijn het de 

gesubsidieerde filmdistributeurs met trendy namen 

als Film International en Fugitive Cinema Holland 

die van Theater Desmet een ‘filmhuis’ maakten waar 

alternatieve films uit het vrije circuit te zien waren. 

Desmet werd tot de sluiting draaiende gehouden door 

een legertje vrijwilligers en drie vaste krachten. 

Een qua bouw afwijkende bioscoop lag aan de 

Tolstraat 160. Een stenen circustent, daar leek 

CinéTol op. In 1926 verrees het pand in Amsterdam-

Zuid als vergader- en ontmoetingscentrum van de 

Theosofische Vereniging. In opdracht van Van Nelle-

directeur dr. C.H. van der Leeuw werd het gebouw 

ontworpen door de architecten Johannes Andreas 

Brinkman en Leendert van der Vlugt. Op 30 april 

1942 begon August Bierman in het door Arend-Jan 

Westerman heringerichte theosofische trefpunt de 

Thalia Bioscoop. 

Het Rika Hopper Theater Theater Desmet met ingebouwd Cine D
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   Een stadsverslaggever van De Tijd woonde de 

première bij. In de editie van 1 mei 1941 maakt 

hij gewag van het feit dat de Amsterdamse wijk 

‘stiefmoederlijk bedeeld is op amusementsgebied’ 

maar nu een bioscoop heeft gekregen. Verder 

merkte hij op dat beeld en geluid van uitstekende 

kwaliteit waren dankzij een moderne Philipsprojector met een 

hogedrukkwiklamp die de film aan één stuk kon vertonen en 

door één operateur kon worden bediend: ‘Dit toestel is het 

vijfde dat in Nederland in gebruik is.’

   Het betrof een toentertijd technisch interessant twee-in-

één apparaat dat Philips al vóór de oorlog fabriceerde en er 

later de typeaanduiding FP2 aan gaf. Een 

succes is het nooit geworden, meer dan tien 

exemplaren van deze tweelingprojector zijn 

er in Nederland niet in bedrijf geweest. 

   Na de oorlog kreeg de theosofische 

Meuleman Stichting de bioscoop weer 

terug. Die verhuurde het aan de nv. Cultura, 

onderdeel van de Maatschappij voor 

Cinematografie, eigenaar van De Uitkijk aan 

de Prinsengracht. Thalia’s nieuwe naam werd 

Cultura. Vanaf begin 1952 draaide Cultura op 

weekdagen één avondvoorstelling. In 1954 

veranderde de naam in CinéTol. Wijlen Cor 

Koppies, die er als operateur al had gewerkt, 

kon in 1961 de exploitatie overnemen. 

Hij pakte de programmering voortvarend 

aan met vertoning van klassiekers uit de 

Franse, Italiaanse en Zweedse cinema. Met 

na afloop discussies die uitliepen tot in de 

vroege ochtend. 

   Vooraanstaande filmrecensenten rookten, 

dronken en zwamden wat af daar in die ‘niet-

gesubsidieerde tempel voor de cinefilie’ 

(Hans Beerenkamp, De Filmkrant, februari 

2003). Piet Hartog, afkomstig van National, 

was er in die dagen als multifunctionele 

kracht werkzaam. Ruim veertig jaar later 

werd hij er met terugwerkende kracht nog 

beroerd van als hij aan die tijd denkt: ‘Je zag 

Theater Desmet met ingebouwd Cine D
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je bed niet meer, je was op het laatst dag en nacht in CinéTol aanwezig. Al 

die nachtvoorstellingen, hoe haalt iemand het in z’n kop?’ 

   Cor Koppies. 

  De bioscoopexploitant moet hebben geweten dat hij op dat punt wel wat 

te ver was gegaan. In een interview in Het Parool van 20 augustus 1994 gaf 

hij toe dat het CinéTol-personeel ‘voortdurend op zijn tenen moest lopen.’ 

   In mei 1977 verkochten de theosofen CinéTol aan de Gemeente 

Amsterdam, die het pand onder druk van buurtbewoners (‘Geen gesol met 

CinéTol!’) als voorbeeld van ‘jongere bouwkunst’ op de monumentenlijst 

zette. Eind augustus 1979 sloot de bioscoop, er is nu een dependance van 

de openbare bibliotheek in gevestigd. 

Nova, op de hoek van de Prinsengracht en de Leliegracht, opende eind 

1912 als Prinsen Theater (foto pagina 29). Een kubusvormige bioscoop 

van de in 1927 overleden architect A. Jacot, die ook het Hirsch-gebouw 

op het Leidseplein ontwierp en panden aan 

de Keizersgracht, Rokin, Westermarkt en 

de Kalverstraat. De bouwmeester ontwierp 

het Prinsen Theater in de neoclassicistische 

stijl met een vrijwel vierkante plattegrond en 

een vlakke gevel zonder vooruitspringende 

decoratieve elementen. Nova droeg, althans 

wat uiterlijk betrof, de nieuwe eeuw uit. De 

Telegraaf van 16 januari 1918 verweet de 

Amsterdamse schoonheidscommissie dat het 

had toegestaan de binnenstad te hebben laten 

ontsieren door een ‘fantasieloos rechthoekig 

bepleisterd blok dat kennelijk als hoofdeis 

slechts had dat het binnen vooral donker moest 

blijven’. Monsterlijk, het Prinsen Theater had nooit 

gebouwd mogen worden. 

   Eind februari 1950 veranderde het Prinsen Theater 

in Nova, het aantal plaatsen was verhoogd tot 

vierhonderd. Vergeleken met de huidige situatie, 

waarin een gesubsidieerd zaaltje met honderdtien 

stoelen al als een flink theater wordt beschouwd, was 

Nova een kolossale bioscoop. Hoewel het interieur de 

afgelopen decennia steeds een beetje werd aangepast 

bleef de buitenkant van de bioscoop ongewijzigd. 

In de volksmond werd Nova oneerbiedig ‘het 

transformatorhuis’ genoemd. Het Nieuw Weekblad 

voor de Cinematografie van 7 april 1950 berichtte 

daarentegen opgetogen over de renovatie van het 

wijktheater onder de rook van de Westertoren: 

NOVA, hoel Prinsengracht/Leliegracht
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‘Een smaakvolle doeltreffende verlichting werd 

aangebracht, de vloerbedekking is vernieuwd en alles 

is in frisse, rustige tinten geverfd en betimmerd. In de 

hal zijn spiegels met neonverlichting aangebracht om 

de illusie van diepte te wekken.’ 

   Tien jaar later, eind maart 1960, stopte de weduwe 

van Derk Falkenburg een maand na Hollandia ook 

met het onrendabele Nova. Het markante gebouw 

op de grens van de Amsterdamse binnenstad en de 

Jordaan verpauperde eind jaren vijftig in hoog tempo. 

Die teloorgang was het duidelijkst zichtbaar op 

winteravonden als er geen mens over de Prinsengracht 

liep en het eenzame Nova onbarmhartig verlicht werd 

via twee lichtmasten. 

   Er moest in het bioscoopbedrijf steeds hoger 

worden gereikt naar fruit dat jarenlang laag had 

gehangen. Nova, dat niet eens een reprise-theater 

was maar films vertoonde die elders in de stad al 

behoorlijk waren uitgemolken, had geen schijn van 

kans. ‘Koop TV’ kalkte iemand in 1956 op de gevel. 

Het Jordaan-publiek gaf er gehoor aan. Als er een 

interland-voetbalwedstrijd werd uitgezonden, een 

show van Dorus met ‘meneer’ Cor Steyn of Jos van 

der Valk presenteerde Piste, dan bleef Nova leeg. De 

uitputtingsslag kon niet worden gewonnen, tegen 

beeldbuis en hoofdfilms op videocassettes was niet 

op te boksen. 

   Wijlen Jan Vrijman, cineast, tv-maker en columnist, 

herinnerde zich in Het Parool van 10 februari 1989 

Nova nog goed. Als jochie was hij er met z’n vrienden 

een trouwe matinee-klant: ‘Er ging een legende dat 

onder de Prinsengracht door een geheime gang naar 

de bioscoop liep. Als je die wist te vinden, kon je er 

altijd voor niets in. Ik heb er Tom Mix gezien. En 

Tarzan. Een feest!’ 

   Nova is inmiddels gesloopt en vervangen door 

nieuwbouwwoningen ten behoeve van studenten. 

We gunnen de jonge academici van harte een goede 

plek om te wonen, maar ook in dit geval zou het goed 

zijn geweest als Nova bewaard had kunnen blijven. 

Het spijt me dat ik niet een paar foto’s van Nova heb 

gemaakt toen het nog kon. 

                                                     —Thomas Leeflang

Drukte bij Nova 
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I.M. 
Puck van Collem 
(5-11-1930---14-12-2019)

Vroeger was ze die 
mooie, stille,  mysteri-
euze vrouw van Simon 
van Collem die nooit 
het hoogste woord had, 
want dat had haar man. 
Simon  was natuurlijk 
dat fenomeen  dat  met 
De Oude Draaidoos be-
gon bij de VPRO. Een 
filmprogramma  over 
vooroorlogse films en 
de acteurs en actrices die nog leefden en die kwa-
men vertellen in de tv-studio. Daarna had hij zijn 
filmprogramma’s waarvoor hij veel naar Holly-
wood ging om onder de grote sterren te verkeren. 
Hij was in  zoverre zijn tijd vooruit dat hij van 
zichzelf een ster maakte. 
 Toen hij in Zandvoort kwam wonen leerde ik 
hem kennen en nog wat meer toen hij zijn café/
restaurant De Oude Draaidoos opende . Daar 
leerde ik dus ook Puck kennen die eigenlijk het 
restaurant moest runnen. Dat was een ondank-
bare taak , want je moest er altijd zijn en maar 

hopen dat je quitte speelde. Als Simon er was gaf 
hij meer drankjes weg dan dat hij verkocht. Ik 
vroeg een keer aan Puck wat ze ervan vond dat 
Simon zo aan de weg timmerde. “Oh leuk hoor,” 
was het vage antwoord, maar veel later begreep ik 
dat ze niets had met die filmwereld en haar eigen 
gangetje ging. Ze had ook een keer een rommel-
winkeltje dat een  antiekwinkel werd. Simon was 
daar nooit. Dan was er die noodlottige avond in 
Tuschinski van de James Bond-première van Li-
cense to kill,  waar Simon een hartaanval kreeg en 
stierf. Puck was thuis. Zijn zoons niet. 
 Een paar jaren later begon ik in Circus Zand-
voort  de filmclub Simon van Collem en Puck 
en een van haar zoons, Pim, was bij de opening. 
En zo kreeg ik meer te maken met Puck,want ik 
kwam haar natuurlijk in het dorp tegen en dan 
stonden we even op straat te praten. Meer over 
haar zoons dan over Simon. Maar toen er een 
documentaire voor de tv werd gemaakt over Si-
mon praatte Puck voor het eerst over haar man 
en onthulde dat hij veel oorlogstrauma’s had. Het 
verklaarde zijn wispelturig gedrag. 
Daarna was het weer koetjes en kalfjes op straat. 
Ik vond haar heel aardig en zelfs op hoge leeftijd 
nog altijd stijlvol en mooi. Het ging nooit meer 
veel over Simon, maar over haar kinderen en 
kleinkinderen. En wat haar verdrietig maakte was 
dat  ze door omstandigheden weinig contact had. 

In september 2019  vierde de filmclub zijn  25 ja-
rig bestaan en we nodigden Puck uit erbij te zijn. 
Ze kwam zelf met de auto, 88 jaren oud, ze hoef-
de niet te worden opgehaald. Ze verontschuldig-
de zich dat ze bijna nooit in de filmclub kwam. Ze 
was gelukkiger, want het contact met kinderen en 
kleinkinderen was hersteld en ze woonden weer 
in de buurt.

Begin december kwam ik haar bij Albert Heijn te-
gen en voor het eerst ging ik een wat uitvoeriger 
gesprek met haar aan bij  de koffietafel die ze toen 
hadden. Ze was heel openhartig over haar joodse 
achtergrond, de moeilijkheden die ze met Simon 
had en dat ze een tijdje uit elkaar waren. Dat hij 
net stierf toen ze weer bij elkaar waren. Ze was nu 
blij dat alles goed ging met de kinderen. Ze had 
haar hele leven voor ze gezorgd. Daar had Simon 
geen tijd voor en geen zin in. Ze maakte een te-
vreden indruk alsof ze een taak had volbracht. Ik 
denk dat we zo’n half uur prettig gepraat hebben. 
Ongeveer tien dagen later belde een vriendin die 
had gehoord dat Puck dood gevonden was. Op 
de bank, rustig ingeslapen. Net 89 geworden. Ze 
was geen filmfenomeen, maar ik vond toch dat ik  
haar moest herdenken.

Th. O.

FOTO THYS OCKERSEN
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elkaar van de tv-serie 
Z-cars en  ze werkten 
ook samen aan de 
films Kes en Family 
Life en de tv-serie The 
Wednesday Plays . 
Tony Garnett was ook de producer in 1969 van 
Ken Loachs The Save the Children Fund Film, 
een project dat veertig jaar op de plank bleef lig-
gen toen Save the Children niet meer de rechten 
bezat. Garnett en Loach zouden nog andere tv 
projecten samen doen en als laatste de speelfilm 
Black Jack in 1979. Zijn latere werk had nog altijd 
die interesse in sociale gebeurtenissen, maar ze 
waren mindersociaal  bewogen als de films van 
Ken Loach. Hij produceerde oa  Prostitute (1980); 
Handgun ( 1983); Earthgirls are easy en Beautiful 
Thing (1996). In 2009  circuleerde er een e-mail 
van Tony Garnett waarin hij argumenteerde dat 
de leiding van de BBC de creativiteit tegenhield 
van tv-makers, terwijl ze die juist zou moeten be-
vorderen. Hij was vanaf 1963 een tijdje getrouwd 
met actrice Topsy Jane met wie hij  samen in de 
serie Emergency Ward 10 had gespeeld. 
Overleden na een korte ziekte.

soldaat. Hoewel hij op latere leeftijd niet onver-
dienstelijk ernstige rollen speelde, zal hij de anna-
len van de tv geschiedenis ingaan als de man van  
jeugd  tv programma’s. 
Overleden na een auto-ongeluk.

IN MEMORIAM
Aart Staartjes 
U  Nieuwendam, 1-3-1938 ? 12-11-2019, Gron-
ingen

Tony Garnett 
U Anthony Edward Lewis, irmingham, 3-4-1936 
? 2-1-2020, GB

Hij begon in 1962 voor tv  
te acteren in kleine rollen 
in bijv. Lijmen; Rikkel en 
Nikkel, De avonturen van 
een robot; Zingend in de 
wildernis, etc. Hij was klein 
en had een grappig gezicht. 
In 1969 was hij op vakantie 

op Ibiza en deed mee aan de semi pornothriller 
Ibiza, zon en zonde van Roeland Kerbosch. Niet 
bepaald een film om trots op te zijn, maar hij 
draaide toch wat weken in o.a. de Parisien in Am-
sterdam. In 1970 begon de glorie voor Aart Staar-
tjes met een gastrol in de serie Oebele  en daarna 
met meerdere rollen in de  serie Wij en wereld. 
Zijn  lot was bepaald; hij werd acteur in kinder-
series met heel veel succes:  De stratenmaker op 
zee show; JJ de Bom, voorheen de kindervriend; 
De film van Ome Willem; Sinterklaasjournaal; 
Waltz e.a. In een paar van die series  waren Joost 
Prinsen en Wieteke van Dort zijn tegenspelers. 
Hij werd ook regisseur van series, oa de serieuze 
serie Oorlogswinter waarin hij opdook als Duits 

De stratenmaker op zee show met Wieteke van Dort en Joost Prinsen

Producer en acteur, 
vooral in het begin van 
zijn carrière van de 
films van Ken Loach. 
Hun eerste grote succes 

was het BBC “ toneelstuk” Cathy come home in  
1966 die hij voor Loach produceerde. Ze kenden 

Cathy come home
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Een van de nieuwe filmers in Tj-
sechoslowakije tijdens de “flu-
welen”revolutie. Samen met Jiri 
Menzel, Milos Forman, Jan Ne-
mec, Jan Kadar e.a. Daar kwam 
door de invasie van de Soviet 
troepen in 1968 een einde aan 

en een aantal van die talentvolle regisseurs week 
uit naar het buitenland ( voornamelijk de USA). 
Hij had slechts een korte film gemaakt en een 
lange ( Intieme belichting) in  Praag en had ge-

In ons land niet zo bekend, 
maar in Amerika een feno-
meen vanwege zijn rol als 
Cookie in de tv-serie 77 Sunset 
Strip. Daarvoor had hij al wat 
tv gedaan en hij behoorde tot 

die beatgeneratie (Russ Tamblyn, Tab Hunter, 
James Dean, Sal Mineo) met films als Fear strikes 
out en Reform school girls. Hij werd omschreven  
als een Tab Hunter-type en dat zegt genoeg (het 
was beter om een Anthony Perkins- of James 
Dean-type te zijn, maar hij had geen enkele acteer 
opleiding). Hoogtepunt in zijn carrière was dus 

de serie 77 Sunset Strip  
(1958-1964), waarbij de 
echte ster de talentvolle 
Efrem Zimbalist jr. was. 
Byrnes werd behoorlijk 
in de maling genomen 
vanwege het continu 
kammen van zijn haar 
in de serie. Er kwam 
zelfs een liedje: ‘Kookie 

IN MEMORIAM

In  Thunderball met Sean Connery

edd byrnes 
U Edward Byrne Breitenberger, NYC,30-7-1932 
? 8-1-2020, Santa Monica

Kookie lend me your comb’. Hij kreeg zo’n vijftien 
duizend fanmail brieven per week. Maar na de 
serie werd hij nooit meer zo populair. Hij bleef in 
tv films spelen. In 1978 zat hij in Grease, als eerbe-
toon aan de rockperiode.  
(Th.O: In de jaren negentig  zag ik hem op het 
filmfestival van Mephis. Alleen aan een tafeltje, 
nog altijd jong ogend met een vetkuif en gemeden 
door collega-acteurs die meewarig naar hem ke-
ken. Hij werd niet voor vol aangezien.)

Met Sue Randall in 77 Sunset Strip

Ivan Passer 
U Praag, 10-7-1933 ? 9-1-2020, Reno Nevada

werkt aan de scenario’s van Milos Forman (Kon-
kurs, De liefde van een blondje, Zwarte Peter en 
Het brandt m’n liefje). Intieme belichting die net 
weer is uitgebracht wordt als zijn meesterwerk 
beschouwd. Passer en Forman vertrokken naar 
Amerika en gingen daar films maken.  De flam-
boyante Milos Forman was duidelijk het grote 
talent, maar Ivan Passer wist eerst toch  nog meer 
sociaal gerichte films te maken zoals  Born to win  
(een zwarte komedie over een kapper, George Se-
gal, die aan de drugs raakt) en Law and disorder 
(over buren die bij de politie gaan om orde op 
zaken te stellen op straat, waarbij Ernest Borgni-
ne de agressieve cop is en Carroll O’Connor  de 
vredelievende). Die films kwam heel erg overeen 
met de sfeer in Hollywood van de jaren zeventig. 
Daarna waren Passer’s films veel commerciëler, 
maar altijd interessant ( bv Silver Bears ; Creator). 
Hij zou in 1992 nog een keer erg opvallen met 
een biografiefilm  
Stalin met Robert 
Duvall als de dictator 
. Hij overleed aan een 
longziekte.

Intieme belichting
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teurs/schrijvers aan Don’t adjust your set waarin 
ook Eric Idle en David Jason. Een historisch mo-
ment brak aan toen Terry Jones, Michael Palin 
en Erric Idle in 1969 een samenwerking aangin-
gen met John Cleese en Graham Chapman (ook 
vrienden van een Universiteit) en de Amerikaan 
Terry Gilliam die verantwoordelijk werd voor de 
cartoons  van Monty Python’s Flying Circus, waar-
bij Giliam ook mee acteerde. Het begin van een 
hele lange samenwerking en een revolutie in Brit-
se komediestijl. Zijn grootste creaties die bij een 
ieder zijn bijgebleve, is de heel erg dikke man, Mr.
Creosote, die in The Meaning of Life na een kolos-
sale maaltijd ontploft, en vooral ook de vele vrou-
wenrollen die hij speelde. De Pythons waren in de 
aanval tegen  het Britse establishment wat vooral 
een hoogtepunt vond in Monty Pythons Life of 
Brian  waarin de Pythons alle rollen vertolkten en 
een parallel trokken met het Jezus verhaal. Terry 
Jones was oa (co)-regisseur van  The Holy Grail; 
Life of Brian en The Meaning of Life. Ook van Erik 
the Viking dat veel 
op en Pythonfilm 
leek. Overleden ten 
gevolge van demen-
tie.

bedrooms  en in 1958 was ze een showgirl in Gigi. 
Haar laatste rol  was in Greystone Park in 2012 als 
Monique. 
   In 1983 moest ze voorkomen en werd ze door 
een jury schuldig bevonden aan liegen. Ze moest 
psychiatrische hulp zoeken en kreeg 500 uur 
dienstverlening. Ze had de sociale uitkeringen  
van haar dode moeder geïnd. 
   Haar belangrijkste uitspraak was “Natuurlijk 
heb ik een seksleven, wat moet een meisje met 
mijn uitrusting anders doen?” In ieder geval geen 
films maken. 

IN MEMORIAM

Terry Jones 
U Wales, 1-2-1942 ? 21-1-2020, Londen

In Belgie was ze schaats-
kampioene en schoon-
heidskoningin. Ze kwam 
met haar negentiende in 
Amerika onder de naam 
Jacobson, maar er zijn 
geen bewijzen dat ze met 
een Jacobson getrouwd 
was. Een  van haar eerste 
leugens. In 1951 lukte het 
haar om US-staatsburger te worden. Toen had 
ze al in 1950 een klein rolletje gespeeld in Do-
mani e troppa tardi  met Vittorio de Sica en Lois 
Maxwell (later Miss Moneypenny) in Italië. Hoe 
ze zich daar in gekletst had, laat zich raden, maar 
blondines waren natuurlijk favoriet bij de Itali-
anen. Het was van Cinecitta naar de Hollywood 
studio’s maar een kleine stap en in 1953 had ze 
een grote  bijrol  in Tarzan and the she-devil met 
Lex Barker. 
   Haar carrière stel-
de verder niet veel 
voor. In 1957 was ze  
“meisje op de titels” 
van de Dean Martin 
film Ten thousand 

Monique van Vooren 
U Monique Bronze, 25-3-1927 ? 25-1-2020, NYC

Met Joyce Mackenzie (links) en Lex 
Barker in  Tarzan and the She-devil.

Terry’s grootouders 
hadden een theater 
in Wales waar  o.a. 
amateurvoorstellinen 
van  Gilbert en Sulli-
van plaatsvonden. Zijn 
vader was een bankemployee en zijn moeder 
huisvrouw. Op de Oxford Universiteit waar hij 
geschiedenis studeerde raakte hij bevriend met  
Michael Palin.  Ze speelden samen in de Oxford 
Revue. In 1965 werden Palin en Terry  gevraagd 
mee te doen aan The Late show op tv met o.a. 
Barry Humphries en in 1967 werkten ze als ac-

Mr. Creosote
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Hij deed eindexamen aan de 
Nederlandse Film Academie 
in 1964 met de korte film 
What an approach die hij 
met klasgenoot Rem Kool-
haas maakte. Hij vormde 
een nieuw filmgroepje, de 
123 Groep, met medestudenten Rem Koolhaas, 
Jan de Bont, Samuel Meyering en Frans Bromet. 
Het waren talenten,  die in 1965 De 1,2,3 Rhapso-
die maakten. De Bont en Bromet zouden camera-
man worden. Jan de Bont maakte  een glansrijke 
carrière in Amerika, eerst als cameraman, daarna 
als regisseur. Bromet bleef in Nederland en had 
eveneens succes als cameraman van speelfilms. 
Maar nog  groter was diens succes met  docu-
mentaires, waarvoor hij op een eigen wijze inter-
views maakte. Rem Koolhaas ontpopte zich als 
een groot architect en Samuel Meyering was kort 
regisseur met Rufus. Aangemoedigd door de goe-
de kritieken waarin hij opgehemeld werd maakte 
Daalder in 1969 de speelfilm  De Blanke Slavin 
die goede recensies kreeg, maar geen bezoekers 
trok. Daalder week uit naar Hollywood en maak-
te daar de pulpfilm Massacre at Central High  

IN MEMORIAM
René Daalder 
U Texel, 3-3-1944 ? 31-12-2019, Ventura 
Coumtym LA

in Roger Corman-stijl. 
Die film kwam tot stand 
dankzij Russ Meyer. Dat 
was zo’n beetje de enige 
film die veel bezoekers 
trok. Daarna maakte hij 
nog  wat alternatieve 
films en was hij schrijver 
en/of co-producer voor andere regisseurs. Daal-
der was ongetwijfeld een talent dat noch in Ne-
derland, noch in Hollywood tot zijn recht kwam. 
Hij leed aan een combinatie van Alzheimer en 
Parkinson.

Jorn Donner 
U Helsinki, 5-2-1933 ? 30-1-2020, Helsinki

Zweeds sprekende  fil-
mer, schrijver, acteur en 
oprichter van het Finse 
Film Archief. Hij was van 
Duitse afkomst. Na twee 
documentaires in Fin-

land vestigde hij zich in Zweden waar hij begon 
met documentaires en korte speelfilms.  In  1963 
debuteerde hij met een lange speelfilm Een zon-
dag in september met de Ingmar Bergman-actrice 
Harriet Andersson met wie hij een paar jaar een 
relatie had  in de jaren zestig (zij was Bergmans 
vriendin van 1953-1955). De nauwe connectie 
met Ingmar Bergman zorgde ervoor dat hij in 
tegenstelling tot enkele jonge Zweedse regisseurs 
(Bo Widerberg, Vilgot Sjöman ) zich niet afzette 
tegen de ‘oudere generatie’ waartoe   Bergman be-
hoorde.  Jorn Donner had naast zijn eigen films, 
die heel erg over jonge liefdesrelaties gingen (o.a. 
Liefhebben, 69 en Anna), vooral op latere leeftijd 
een filmcarrière in dienst van de grote meester 
Bergman. Hij was in 1983 bij hem betrokken als 
producent van drie afleveringen van de tv-versie 
Fanny en Alexander. Ook was hij producent van 
Bergmans  tv-film Na de re-
petitie en hij maakte in 1978 
de documentaire The Berg-
man File en tenslotte in 2018 
de documentaire Herinnerin-
gen aan Ingmar Bergman. 
Donner stierf ten gevolge 
van longkanker. 

Op 5 februari overleed KIRK DOUGLAS. 
De cover story van het volgende nummer 
van Film Fun zal aan deze grote acteur  
worden gewijd.

De blanke slavin
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