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Al Jolson schminkte zich zwart in krap tien 
minuten. Hij deed jarenlang routine op in 
het vaudevillle-circuit en in 1928 kon het 
bioscooppubliek het hem zien doen in The 
Jazz Singer. De film staat te boek als de 
eerste ‘sprekende’ hoofdfilm, ‘the pioneer 
talking picture’. Weliswaar kon de hoofd-
rol in The Jazz Singer niet door een zwarte 
Amerikaan worden gespeeld—het ging ten-
slotte om een blanke joodse entertainer in 
blackface—toch protesteerden de NAACP 
en het Negro Actors Guild tegen deze zo-
veelste ‘schoensmeerneger’ in een Holly-
wood-film. 

Maar ‘de gewone [Afro-Amerikaanse] man’ had 
geen moeite met Al Jolson. Hij zette immers op 
de planken noch op het witte doek een karika-
turale zwarte neer. Het Harlemse publiek in het 
Lafayette Theater genoot van The Jazz Singer; 

‘I’d walk a million miles
for one of your smiles, my Mammy!’

http://National_Association_for_the_Advancement_of_Colored_People
https://www.blackpast.org/african-american-history/negro-actors-guild-america/
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Programmaboekje van de Broadway-musical  (1926)

de zwarte pers vond het niet alleen een onder-
houdende maar ook een heel interessante film: de 
nooit eerder vertelde geschiedenis van het feno-
meen ‘blackface’ zat er in, van minstrelshow tot 
vaudeville, van ‘stomme’ film tot ‘the talkies’. The 
Amsterdam News van 2 mei 1928 noemde het ‘one 
of the greatest pictures ever produced’. En over 
Jolson: ‘Every colored performer is proud of him!’
   Trots op Al Jolson. 

Blank Amerika was iets minder ingenomen met 
Al Jolson en noemde hem ‘a poor screen actor’. 
In Billboard (‘The World’s Foremost Amusement 
Weekly’) van 15 oktober 1927 stond onomwon-
den: ‘Jolson is as flat on the screen as a glass of 
tepid beer.’ En: ‘The picture is a disappointment. 
Hearing Al Jolson from the screen is not hearing 
him from the stage. There is a big difference, and 
the metallic reproduction by Vitaphone, like a 
phonograph, is partly to blame.’ 
   Volgens Billboard zou vooral het joodse publiek 
gecharmeerd zijn van The Jazz Singer. ‘Its appeal, 
no doubt, to the Jews will be strong, but for the 
average picturegoer it is rather stale entertain-
ment.’ Verschaald bier, oudbakken vermaak, aldus 
‘s werelds grootste showbusiness-blad over The 
Jazz Singer: ‘The story of The Jazz Singer is banal 
and depends largely on excellent acting, which the 

screen version does not have.’ 
   Een blanke die zijn hoofd met houtskool bewerk-
te en op het filmdoek blikkerig klinkend ‘I’d walk 
a million miles for one of your smiles, my Mam-
my!’ zong, het was—Al Jolson of niet—te ‘tasteless’ 
voor woorden. Stuitend vermaak dat racistische 
vooroordelen in de hand werkte. 
   Al Jolson is in de VS nog steeds geliefd, zijn films 
worden op dvd uitgebracht, net als zijn songs op 
cd’s, zoals het digitaal geremasterde album The 
Best of Al Jolson. Honderden keren per dag bekij-
ken Jolson-fans via YouTube fragmenten uit The 
Jazz Singer. De film ontbreekt in geen (Angelsak-
sisch) betoog over ‘black cinema’, ook al komt er 
geen echte neger in voor. 
   Nadat Jack Warner, één van de vier joodse War-
ner-broers, in 1926 nog net in het tijdperk van 
de ‘silent cinema’ voor 50.000 dollar van Samson 
Raphaelson de filmrechten kocht van diens Broad-
way-musical The Jazz Singer (‘a comedy-drama of 
Jewish life in America’), werd daar in de vakpers 
nauwelijks aandacht aan besteed. Variety had voor 
de transactie maar een paar regels over. Wat moest 
dat immers voor een film worden met in de hoofd-
rol een zanger die je in de bioscoop immers niet 
kon horen?! 
   De oorspronkelijke toneelversie van The Jazz 
Singer stond toen het filmcontract werd getekend 

al achtendertig weken aan één stuk op de planken. 
Met in de titelrol George Jessel, een joodse acteur 
die vooral naam maakte met een serie ‘Jewish’ 
films als Private Izzy Murphy, Sailor Izzy Murphy 
en Ginsberg the Great. 
   Het lag voor de hand dat ‘Georgie’ Jessel, net als 
op Broadway, ook in de bioscoop de jazz-zanger 
zou gaan spelen. Jessel was niet alleen als acteur 
en zanger de lieveling van het publiek, ook zijn 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Blackface
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blackface
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conférences waren populair (‘Hello, mom? This is 
your son Georgie. You know, from the checks!’). 
   Toen Jessel hoorde dat de film een Vitaphone-ver-
sie zou worden en hij door zo’n raar ‘nieuwigheid-
je’ zijn loopbaan wel eens zou kunnen schaden, 
eiste hij tienduizend dollar extra aan honorarium. 
Jack Warner stemde toe, Harry Warner deed dat 
niet en broer Sam (‘in charge of production’) zag af 

van Jessel. Tweede keus was de destijds joods-Rus-
sische entertainer Eddie Cantor (Edward Israel Is-
kowitz) , die zijn collega Jessel hoog had zitten en 
niet onder diens duiven wilde schieten. Hij sloeg 
het aanbod van de Warners af en bood aan tussen 
Jessel en Sam Warner te zullen bemiddelen zodat 
Georgie misschien toch aan de klus zou willen be-
ginnen. 
   Remplaçant op het lijstje van Sam Warner, daar 
opgezet door de jonge assistent-producer Darryl 
Francis Zanuck, was Al Jolson. Net als Eddie Can-
tor en George Jessel lid van het English-Jewish 
Theater Guild en net als zij een ‘blackface come-
dian’, een artiest die de traditie van het vaudeville 
en de minstrelshow met een als neger geschminkt 
gezicht met succes voortzette. 
   Een man met lef en een tomeloze energie, zijn 
koolzwarte ‘banjo eyes’ keken altijd aanstekelijk 
olijk schuin omhoog. Al Jolson schroomde niet 
zichzelf aan te prijzen als ‘the World’s Greatest En-
tertainer’ en in zekere zin was dat nog waar ook. 
Al Jolson liep nooit rustig het toneel op, hij kwam 
aanhollen, armen omhoog, zijn in witte hand-
schoenen gestoken handen met gespreide vingers 
naar voren, alsof hij het licht uit de schijnwerpers 
wilde grijpen. 
   Al Jolson deed aan ‘big singing’. Hij stond niet 
bewegingloos op de planken, hij kronkelde, viel op 

zijn knieën, gooide zijn hoofd achterover, kreun-
de om ‘Mammy!’. Hij knokte met het publiek, het 
moést van hem houden, hij huilde zich naar de top. 
Tot op de dag van vandaag blijken songs, gebracht 
in die specifieke ‘electrifying’ Jolson-stijl, overeind 
te blijven. Het zijn graag gehoorde tijdloze klas-
siekers, digitaal opgepoetst op cd of gratis van in-
ternet te plukken: Swanee, My Mammy, Rockabye 
Your Baby with a Dixie Melody, Toot Toot Tootsie, 
There’s a Rainbow ‘round My Shoulder, I’m Sittin’ 
on Top of the World. 

Oorspronkelijk verscheen The Jazz Singer in 1924 
in de VS als ‘magazine story’. De Newyorkse jour-
nalist Samson Raphaelson schreef het feuilleton 
onder de titel Day of Atonement (Grote Verzoen-
dag). Voor de toneelbewerking veranderde hij de 
titel in The Jazz Singer. Raphaelson was ‘a big fan’ 
van Jolson, reisde hem achterna en bezocht zo 
vaak hij kon nachtclubs en theaters waar zijn idool 
optrad. 
   Jolson omarmde elke fan, zeker deze jonge talent-
rijke zoon van het Oude Volk, die later als ‘screen-
writer’ nog ‘stylish comedies’ aan de filmindustrie 
zou leveren en samenwerkte met beroemdheden 
als Ernst Lubitsch en Alfred Hitchcock. In deze 
Samson Raphaelson vond Al Jolson een geduldig 
oor. Hij stak geestdriftig eindeloze monologen af 

Al Jolson (rechts) met Eddie Cantor
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over zijn carrière en niet-alledaagse levensloop. 
   Die waarschijnlijk niet eens aangedikte verhalen 
van de dol op ‘free publicity’ zijnde Jolson bewerk-
te Raphaelson voor The Jazz Singer. Bovendien 
legde Raphaelson met zijn artikelen de basis voor 
legio stukken die over Jolson nog zouden verschij-
nen. Iedereen die schreef en schrijft over Al Jolson, 
is schatplichtig aan Samson Raphaelson.

Op 26 mei 1886 werd Al Jolson in Srednik aan de 
Pools-Russische grens geboren als Asa, jongste 
zoon van de orthodoxe rabbi/voorzanger Moses 
Reuben Yoelson en diens vrouw Naomi. Moeder 

Yoelson emigreerde in 1894 met de kinderen Rose, 
Etta, Hirsch en Asa naar Amerika, vier jaar eerder 
vertrok vader al naar New York. 
   In de Nieuwe Wereld zongen Hirsch en Asa 
Yoelson graag (en goed) in de synagoge van Moses 
Reuben Yoelson in Washington. Na een paar jaar 
als krantenjongens wat geld te hebben verdiend, 
ontvluchtten Hirsch en de vier jaar jongere Asa 
het streng-joodse milieu om in New York als The 
Joelson Brothers en later als The Jolson Brothers 
als duo op te treden in vaudeville-theaters en in 
burlesque-shows. 
   Op advies van showbusiness-collega’s Joe Palmer 

en James Frances Dooley noemde Asa zich in 1908 
Al Jolson en sloot hij zich als jeugdig blackface-ar-
tiest aan bij het vaudevillegezelschap ‘The Dock-
stader’s Minstrels’.
   Al ‘Asa’ Jolson zette zich, net als Jackie Rabino-
witz in The Jazz Singer, af tegen z’n ‘roots’. Wilde 
Al Jolson niet als Asa Yoelson door het leven gaan, 
Jackie Rabinowitz zet in The Jazz Singer alles op 
alles om als artiest Jack Robin naam te maken in 
de showbusiness. Samson Raphaelson, auteur van 
dit alles, bleef naar eigen zeggen dicht bij het wer-
kelijke leven van Asa Yoelson., alias Al Jolson. 
   Sam Warner stond met The Jazz Singer een 

Schrijver Samson Raphaelson                                                       De ouders van Al Jolson                                                De broers Hirsch en Asa (later Al) Jolson in hun act ‘The Hebrew and the Cadet’                  Affiche uit ca. 1909

https://jolson.org/works/stage/dockstader/minstrel.html
https://jolson.org/works/stage/dockstader/minstrel.html
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BOVEN: Jolson zingt jazz in Coffee Dan’s. ONDER Jolson zingt  Kol Nidre in de synagoge

‘stomme’ film voor ogen met muzikale intermezzi en dialogen op tus-
sentitels (sprak iemand zacht dan werd de tekst in kleine letters gezet, 
schreeuwde iemand dan kwam dat in kloeke kapitalen te staan). Nie-
mand, inclusief regisseur Alan Crosland, rekende in de Sunset Boule-
vard-studio echter op het onstuimige karakter van Al Jolson. Die had 
weinig ervaring met de nog jonge cinematografie.
   Jolson was een artiest die het moest hebben van een publiek dat hij 
kon aankijken, aan een ‘dood’ camera-objectief had hij niets. De histo-
rische scène waarin hij in The Jazz Singer spreekt, zit ná het moment 
waarop Jack Robin (Al Jolson dus) in Coffee Dan’s het liedje Dirty 
Hands, Dirty Face zong. Toen regisseur Crosland in de Warner-stu-
dio een teken gaf om te beginnen met het opnemen van het daarop 
volgende Toot Toot Tootsie en dirigent Louis Silvers zijn stokje hief, 
reageerde Jolson precies zoals hij dat al jaren gewend was in het the-
ater en in nachtclubs. 
   Hij riep, geheel buiten het script om, tegen het figurantenpubliek: 
‘Wait a minute, wait a minute. You aint heard nothin’ yet. Wait a mi-
nute, I tell yer. You wanna hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on... 
Lou, listen. You play Toot Toot Tootsie. Three choruses, you under-
stand, and in the third chorus I whistle. Now give it to ‘em hard and 
heavy. Go right ahead.’ 
   Iedereen in de studio was toch al gespannen— och heden, dat ge-
doe met geluidsfilm!—en nou hield die Jolson zich ook nog eens niet 
aan de afspraak: hij had gewoon meteen moeten beginnen met Toot 
Toot Tootsie. Zingen dus, niet eerst kletsen. Niemand schreef de recht 
uit zijn artiestenhart komende ‘claus’ voor hem op, Jolson verzon het 
ter plekke voor een draaiende camera terwijl synchroon een geluids-
opname op plaat werd gemaakt. Ad libitum leverde hij zo de eerste 

https://nl.wikipedia.org/wiki/
Kol_Nidree

https://www.youtube.com/watch?v=KD_YRnuuKyY
https://www.youtube.com/watch?v=mTufuWn3jv8
https://www.youtube.com/watch?v=KD_YRnuuKyY
https://www.youtube.com/watch?v=KD_YRnuuKyY
https://www.youtube.com/watch?v=KD_YRnuuKyY
https://www.youtube.com/watch?v=KD_YRnuuKyY
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De twee vrouwen in Jack Robins leven. BOVEN: zijn moeder Sara (Eugenie Besserer) en
ONDER: de revuedanseres Mary Dale (May McAvoy)

tekst voor een ‘sprekende’ film. Jolson beschouwde de technische 
ploeg, dirigent Louis Silvers en de musici (in de beginperiode van de 
geluidsfilm nog op de studiovloer aanwezig) en de edelfiguratie als zijn 
publiek. 
   Dáár trad hij voor op en niet voor een denkbeeldige bioscoopzaal er-
gens ‘achter de camera’. Terwijl Alan Crosland na afloop van de scène 
overwoog alles nog maar eens netjes over te laten doen zónder Jolsons 
onverwachte inleiding, vonden Sam Warner en Darryl F. Zanuck het 
prima zo. De aan Toot Toot Tootsie voorafgaande geïmproviseerde in-
troductie bleef in de film zitten. Waardoor The Jazz Singer als tweede 
Vitaphone-’photoplay’ (Don Juan was de eerste) onbedoeld iets spon-
taans kreeg, iets volkomen natuurlijks dat in die tijd aan de paar ge-
luidsfilms nog geheel ontbrak. 
   Al Jolsons Toot Toot Tootsie werd op die manier het ‘Grabgesang’ van 
de stomme film. De geluidsfilm zou binnen een jaar gemeengoed zijn 
geworden. Variety verklaarde: ‘Jazz Singer Marks End Of Silent Pictu-
res!’ In 1928 installeerde Western Electric in vijfenzeventig cinema’s 
in de VS een Vitaphone-installatie, The Jazz Singer werd in New York 
vijfendertig weken geprolongeerd, in Los Angeles en Chicago draaide 
de film ruim een jaar aan één stuk. 
   Op 7 augustus 1928 tekende Al Jolson met de Warner-broers een 
in die tijd ongebruikelijke overeenkomst: naast zijn forse honorarium 
ging hij meedelen in de recette-afdracht van de bioscopen. Tot op dat 
moment was zo’n contract in Hollywood niet eerder met een filmac-
teur gesloten. Al Jolson bepaalde voortaan zelf in welke films hij zou 
optreden, wie die films zou regisseren en wie zijn medespelers zouden 
zijn. 
   Hij verdiende méér aan de films dan de Warner-studio zelf. Al Jolson, 
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Eugenie Besserer ( moeder Sara Rabinowitz), Warner Oland (vader Rabinowitz) en Al Jolson (de zoon).
… ontroerende scène…

behalve een groot entertainer een verstandig zakenman. Hij begreep dat hij 
uit ‘het merk Al Jolson’ munt kon slaan. Ook zag hij meteen dat de geluids-
film geen voorbijgaande hype was maar dat die de filmindustrie compleet 
zou veranderen. 
   De Warner-broers voelden weinig voor een honderd procent ‘talking pic-
ture’; het geluid van een orkest en een vocalist waren zo op het oog nog 
redelijk gelijk te houden met het beeld, met gesproken woord was dat een 
stuk lastiger om niet te zeggen onmogelijk. Het tot op de dag van vandaag 
toegepaste ‘optische’ geluid dat aan de zijkant van de film is aangebracht, 
verdrong na korte tijd voorgoed het Vitaphone ‘sound-on-disc’-procédé, 
een noodzakelijke tussenstap tussen de stomme- en de geluidsfilm. 
   ‘Hear Jolson’s Golden Voice on the Silver Screen!’ Jolson stem was in-
derdaad te horen, maar slecht van kwaliteit. In totaal sprak hij 354 woor-

den: zestig vóór hij aan Toot Toot Tootsie begon en 294 tegen moeder Sara Ra-
binowitz (Eugenie Besserer). Van die woorden was het merendeel door hem 
bedacht op het moment van de opname. ‘Moes’ Sara sprak dertien woorden, 
rebbe Rabinowitz één. 
   Als Al Jolson als Broadway-artiest Jack Robin thuiskomt op de verjaardag van 
zijn vader, verwelkomt moeder haar zoon met, naar we mogen aannemen, kip-
pensoep en tederheid. Jolson pingelt aan de piano Irving Berlins Blue Skies en 
zegt: ‘You like that, Mama? Well, I’m glad of it. You know I’d rather please you 
than anybody I know of. Darling, will you give me something? Shut your eyes, 
Mama... ‘ 
   Een ontroerend moment, de zoon wil een kus van haar stelen, zegt een bontjas 
voor haar te zullen kopen, ze zullen allemaal naar de Bronx gaan, zij van Fried-
man van de slager zal jaloers op haar zijn... Rebbe Rabinowitz (Warner Oland) 
komt binnen, ziet het tafereel aan en roept: ‘Stop!’ Waarna The Jazz Singer weer 
een tijdje een stomme film met de toen nog zo vertrouwde tussentitels wordt. 

Meer nog dan de sensatie van geluidsfilm sloeg The Jazz Singer aan omdat Al 
Jolson er op een bijna kitscherige manier de hoofdrol in speelde. Was de eind-
scène op Broadway een blanke Jack Robin die gedragen Kol Nidre uitvoerde 
(pag. 7), in de bioscoop eindigde The Jazz Singer met Al Jolson in blackface die 
uitbundig Mammy zingt (pag. 3). Waarna het publiek, joods en niet-joods, zich 
in tranen voornam de film nóg een keer te gaan zien. 
   Voor het ‘goyish’ publiek stond in het programmaboekje, dat in de hal van het 
Warner Theater in New York werd verkocht, behalve een verklarende woorden-
lijst van Jiddische en Hebreeuwse uitdrukkingen die in de tussentitels voorkwa-

https://www.youtube.com/watch?v=S1ONEdascKQ
https://www.youtube.com/watch?v=Djd1XfwDAQs
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men, ook een ‘statement’ van de Warner-broers: 
‘The faithful portrayal of Jewish homelife is largely 
due to the unobtrusive assistance of Mr. Benjamin 
Warner, father of the producers and ardent admi-
rer of The Jazz Singer’. *)
   Iedereen die er de verhoogde toegangsprijs van 
vijf tot tien dollar voor overhad, wilde de film zien 
en vooral horen. Al Jolson promoveerde van black-
face-koning van het vaudeville-circuit tot blackfa-
ce-keizer van Hollywood. Douglas Fairbanks en 
Charles Chaplin (die de ‘talkies’ overigens hart-
grondig haatten) gingen gewillig met hem op de 
foto, de Warner-broers waren meer dan verguld 
met hun ‘Joley’. 
   Al Jolson verwisselde al even onverwacht het tij-
delijke voor het eeuwige tijdens een spelletje kaart 
in San Francisco. Op maandag 23 oktober 1950, 
‘s avonds even na tienen, blies hij de laatste adem 
uit. Een paar uur daarvoor gaven bezoekers van 
visrestaurant Tarantino Al Jolson en zijn trouwe 
pianobegeleider Harry Akst nog een staande ova-

BOVEN: Middenpagina’s van het programmaboekje dat bij de 
première van The Jazz Singer voor 25 dollarcents te koop was.
ONDER van links naar rechts: omslag van het programmaboekje, 
twee Amerikaanse affiches en een Vitaphone-advertentie.

* Bij een herdruk van het boekje ter gelegenheid van een restauratie van 
de film in 2007 maakte Warners Home Video een heel ander statement. 
Het boekje werd ‘a product of it’s time’ genoemd en: ‘It may depict some 
of the ethnic and racial prejudices that were commonplace in American 
society. These depictions were wrong then and are wrong today (…) this 
booklet is presented as it was origially created, because to do otherwise 
would be the same as claiming these prejudices never existed’.
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tie toen zij lachend binnenstapten. 
   Jolson beantwoordde dat applaus met een breed uit-
gewaaierde handkus. Het bericht van zijn heengaan 
stond de volgende ochtend op de voorpagina’s van de 
kranten; sommige bladen plaatsten de kop van het In 
Memoriam bóven de naam van het blad. Het nieuws 
verdrong voor een dag de stukken over de heksenjacht 
van McCarthy op vermeende communisten. In aan-
wezigheid van een hotel-EHBO’er, een paar vrienden 
en de in haast opgeroepen hartspecialist dokter Wil-
liam Kerr, voelde hij, vierenzestig jaar oud, het einde 
naderen: ‘I’m going....’ waren Jolsons laatste woorden. 
    Hij zakte terug in z’n kussen en ging. Nubbisj!
   Op 24 oktober 1950, een dag na overlijden van Al 
Jolson, doofden ‘s avonds om acht uur op Broadway, 
het hart van de Amerikaanse showbusiness, twee mi-
nuten alle lichtreclames aan theatergevels. 
                                                       —Thomas Leeflang

AANVULLENDE LINKS
DVD/BLUERAY 
In 2007 maakte Warner’s Home Entertainment een voor DVD gerestau-
reerde versie van The Jazz Singer beschikbaar, die uitblinkt door briljant 
geluid en beeld. Op de drie dvd’s staan veel extra’s, o.a. een uur lange 
documentaire The coming of Sound  en tientallen Vitaphone Variety 
shorts, vroege fimpljes van 5 tot 10 minuten met optredens van Amer-
ikaanse variétéartiesten (voor een stilstaande camera in de toenmalige 
Vitaphone Studio in New York die eigendom was van Warner Bros.).
Deze uitgave van drie dvd’s is nu alleen nog tweedehands verkrijgbaar 
voor flinke bedragen.

In 2013 bracht Warners dezelfde restauratie opnieuw uit, nu op 
BlueRay. Op deze enkele schijf staat naast de The Jazz Singer een deel 
van de extra’s uit de editie van 2007, waaronder A Plantation Act uit de 
Vitaphone Variety-serie. In deze korte film uit 1926 zingt Al Jolson (in 
blackface) drie van zijn hits: ‘April Showers’, ‘Rock-a-Bye your Baby with 
a Dixie Melody’ en ‘When the Red, Red Robin’. Het filmpje werd door 
Warners uit de roulatie genomen toen The Jazz Singer een jaar later in 
premiere ging, maar is intussen teruggevonden en gerestaureerd.
A Plantation Act is ook op YouTube te zien.

REMAKES 
Er bestaan drie remakes van The Jazz Singer, uit 1952 (IMDb) met Danny 
Thomas, Eduard Franz en Peggy Lee (regie Michael Curtiz), uit 1959 
(hele film) met Jerry Lewis, Eduard Franz en Anne-Maria Alberghetti 
(regie Ralph Nelson voor NBC-TV -  ca. 50 minuten) en uit 1980 (trail-
er) met Neil Diamond, Laurence Olivier en Luci Arnaz (regie Richard 
Fleischer).

BIOFILM
The Jolson Story (regie Alfred E. Green, hele film) dateert uit 1946 (hele 
film). Larry Parks speelt Al Jolson, maar de liedjes zijn door Jolson zelf 
ingezongen. Verder met Evelyn Keyes als Jolsons vrouw, die in deze 
geromantiseerde film Julie Benson wordt genoemd. In werkelijkheid was 
Jolson getrouwd met Ruby Keeler.

JOLSON.org
The International Al Jolson Society.

https://www.amazon.com/Jazz-Singer-Three-Disc-Deluxe/dp/B00005JKSC
https://www.amazon.com/Jazz-Singer-Three-Disc-Deluxe/dp/B00005JKSC
https://www.amazon.co.uk/Jazz-Singer-Steelbook-Blu-ray-Region/dp/B00A6UH7SC/ref=tmm_blu_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1565603974&sr=1-5
https://www.amazon.co.uk/Jazz-Singer-Steelbook-Blu-ray-Region/dp/B00A6UH7SC/ref=tmm_blu_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1565603974&sr=1-5
https://www.youtube.com/watch?v=gb67BeIfWQk
https://www.imdb.com/title/tt0044765/
https://www.youtube.com/watch?v=nBe0qy5k8vk
https://www.youtube.com/watch?v=nBe0qy5k8vk
https://www.youtube.com/watch?v=bXiJAlFYfXs
https://www.youtube.com/watch?v=bXiJAlFYfXs
https://www.youtube.com/watch?v=cRCv2eEQfDo
http://www.museumoffamilyhistory.com/ajolson-wives-keeler.htm
https://jolson.org
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Ralph volgde de toneelopleiding bij Herman Teirlinck te Antwerpen, na 
enkele omzwervingen speelde hij o.a. bij Toneel-groep Studio van Kees van 
Iersel. Als 14 jarige tiener ging ik met mijn cultureel jongeren paspoort
regelmatig naar het toneel. De ene week, Dagboek van een Gek
met Henk van Ulsen, de week erop naar een bizar Brits stuk dat zich
in een benauwde stookkelder afspeelde met Wingens in een bijrol.
Het had niet veel gescheeld of ik was getuige geweest van de ramp-
zalige avond waarop Ralph na een totale tekst-blackout van het toneel
de zaal in lazerde, pardoes op de eerste rij met verbijsterde toeschouwers.
Oorzaak: een veel te zware joint uitheems kruid op de lege maag.
Ralph bracht na dit incident anderhalve maand door op Paviljoen 3.
Een anekdote die hij jaren later sans gêne en met bravoure kon opdissen.
Vooral die keer dat ik hem mijn 16mm copie van Shock Corridor (1963 
Sam Fuller) voordraaide. In deze rolprent laat een undercover-journalist

zich opsluiten in een gekkenhuis. One Flew Over The Cuckoo’s Nest
maar dan even eerder.

Dzjatsh
Met Mascini vormde Ralph het legendarische tweemans-gezelschap
‘Dzjatsh’ dat grossierde in absurde dialogen en duels zoals De Bokser
en Buikriem voor 2 Heren. In mijn archief bevindt zich een voor Ralph naar 
video gescand stukje zwijgende film waarin 2 met maskers en badmutsen 
getooide mannen  op een klein station wachten op een stoomtrein die traag
voorbij rijdt. Mascini klimt nog net een wagon binnen maar Wingens
rent obstinaat gebarend achter de trein aan in een wolk van rond-
dwarrelende paperassen. Deze clip maakte ooit deel uit van een
multimediale voorstelling met de titel: Station Boris K. (naar Karloff)
Een vooruitblik op de toekomst, waarin Peer een zeer succesvolle

It Don’t Mean A Thing 
When It Ain’t Got That Swing
Ralph Jozef Arnold Wingens
19.10.1944 / 3.9.2014

Bij het overlijden van Peer Mascini verschenen de herinneringen aan zijn kompaan en mijn 
goede vriend Ralph Wingens weer haarscherp voor het geestesoog.
Wingens was een rücksichtsloze en ongebonden absurdist, een performer en levenskunstenaar 
wiens ongebreidelde energie voor zijn collega’s in het vak niet zelden een maatje te groot was.

door
Michael Helmerhorst

https://theaterencyclopedie.nl/wiki/De_bokser_-_Dzjatsh_-_1974-02-02
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Ralph als crime fighter, een soort Edgar Lustgarten, voor een videoclip

carrière begon en Ralph als enfant terrible in het alternatieve circuit
bleef opereren? 
Met het uitmiddelpuntige vliegwiel Wingens kon Mascini niet anders
dan de rol van straight man en aangever op zich nemen.
Denk aan Martin & Lewis, Abbot & Costello maar dan ongebondener
en geaard in de woelige sixties en seventies.

Transformaties
Met ‘De Horde’, een afsplitsing van Hauser Orkater, stond Ralph met Jim van der Wou-
de, Loes Luca en Dick Hauser op festivals in binnen  en buitenland. In de productie 
De Wangedachte (een ongetwijfeld aan het brein van Ralph ontsproten titel) speelde 
hij een op Mussolini geïnspireerde dictator wiens jabbertalk-speech op een balkon 
letterlijk werd gespiegeld door een onder het balkon ondersteboven hangende Van der 
Woude.
Pas in de late jaren 80 zouden onze paden zich letterlijk kruisen.
Wingens betoonde luidruchtig zijn instemming met de Perspekt-productie Ragnarok 
(1988) die in Frascati een Amsterdamse première beleefde.
Vanaf de tribune begon hij halverwege het spektakel de RagnaRockers aan te vuren als 
betrof het hier een voetbalwedstrijd.
Vanaf die gelegenheid liep ik de driftig kauwgum kauwende man met het hoedje en de 
zonnebril zowat overal tegen het lijf.
Niet lang daarna mocht ik de ongeremde acteur  bewonderen als een duivelse hofnar 
in de Nibelungen-productie van Theater aan de Rijn te Arnhem. In dit door Gees Lin-
nebank en Helmert Woudenberg bestierde, maar overwegend brave Dames & Heren-
toneel-gezelschap excelleerde Wingens als een vuur en Norit spugende Joker. 
Deze en andere buitenissige rollen zoals een ‘muur-creatuur’ in de productie Muren 
van Swampen (1984) van theatergroep Kip gaven hem de reputatie van ultieme trans-
formator.
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Schnabbels
Gedurende de jaren 90 draaide ik als freelancer op volle toeren in het
evenementen-circuit. Animators, stand up-komieken en undercover-
acteurs verschenen in allerlei vermommingen op cocktail parties,
congressen en bedrijfsfeesten.
Al snel behoorde ook Ralph tot de pool aan oproepkrachten die dit circuit 
onveilig maakten met ontregelende acts en vergezochte  verkleedpartijen. 
Met deze geïmproviseerde acts had men een goedbetaalde schnabbel.
Wingens bewoonde in de Rozenstraat een soort panopticum, een inner-
sanctum waarin alle benodigde parafernalia zoals rekwisieten & costuums  
waren uitgestald, klaar om ten allen tijde te kunnen uitrukken op weg 
naar een snelle klus en een royale beloning.
Dit onvoorstelbaar volgestouwde appartement vormde tegelijk een  af-
spiegeling van zijn koortsige brein, dat altijd op zoek was naar  bruikbare 
invallen en originele invalshoeken, een uitdragerij van de geest waarin hij 
moeiteloos elke trofee of talisman kon terugvinden.
Dat deze Wunderkammer na zijn overlijden grotendeels in de afvalcontai-
ner is verdwenen vervult mij nog steeds met verbijstering.
Ralph had een parade aan vermommingen en groteske karakters  in stock 
waaronder een kogelronde Idi Amin in opblaaspak die op mitrailleursnel-
heid AfroJive teksten kon uitkotsen.
Hetzelfde inflatable suit fungeerde als onderlaag voor een knalroze
geschminkte zuigeling die in een kingsize box zat opgesloten bedolven
onder afzichtelijke knuffelbeesten.
Bij deze klus gaf Ralph meteen vol gas en verschoot aan het begin van
de show al zijn kruit om daarna gillend (omdat zijn ogen vol schmink
liepen) in zijn box heen en weer te rollen. Het passerende publiek dacht
natuurlijk dat het er allemaal bij hoorde.

Tijdens een party te Antwerpen lanceerde hij een noviteit: ‘De Grote Verlie-
zer’, het principe van deze act was dat een dikke man al lopend 
vanuit zijn jas een spoor van kleine snuisterijen achter zich op de vloer liet 
vallen. Met het oog op mogelijke prolongaties van deze act liet Ralph
de prullaria weer door een gedienstig meisje oprapen.
De Grote Verliezer werd hier dus toch ontmaskerd als De Grote Verzame-
laar die thuis gestaag ingesneeuwd raakt onder de spullen. 
Op een gangsterfeest verschijnt Wingens als de Capo di Tutti di Capi,
Alphonso Capone. Tijdens de apotheose van het feest schieten 2 killers 
hun met blanks gevulde Thompson machine guns leeg op Ralph en de 
uit edelfiguranten bestaande lijfwacht. 
Bij dit bloedbad besprenkelde hij zichzelf met erupties knalrode 

Groepsfoto op gangsterparty Ralph tweede van rechts, uiterst rechts Carla Hardy



FILM FUN 68 Augustus 201915

INHOUD

tomatenketchup uit een knijpfles.
Maar ook het 2e leven van de gesneefde gangster in de gestalte van
een zombie kon Ralph op zijn palmares schrijven.
Tijdens de ‘Week van het Spannende Boek’ maakten 4 mannen waaronder
Wingens hun opwachting als met modder overdekte ondode maffiosi die
opduiken vanuit een opgelengde limousine in een aan de echte onder-
wereld gelieerde garage in Amsterdam Noord. (zie foto)
Bij zijn werkelijke ter aardebestelling op Zorgvlied droegen zes met borsa-
lino’s getooide getrouwen hun Amigo over het knerpende grint naar een 
door kunstgras omzoomde afzinklift.
Op een teken lichtten wij simultaan de hoed voor deze desperado
onder de schouwspelers.
Met de duvelstoejager Wingens op tournee was voor menigeen geen
sinecure. Tijdens een sanitaire stop bij een tankstation ziet hij bijvoorbeeld 
kans om zijn kale schedel te besprenkelen met benzine.
Just for the Kick of it!  
Zit je de rest van het traject naar Zeeland in de benzinestank. 
Het onthouden van lappen tekst was niet echt een sterk punt van de ras-i
mprovisator Wingens. Ik vermoed dat hij meer tekstborden onder zijn neus 
heeft gehad dan Dean Martin ooit (halfdronken) oplas in zijn  melige tv-
shows.

Wapenfeiten
Ralph was er de man niet naar om zijn wisselvallige loopbaan als acteur 
mooier te maken dan de harde realiteit van vallen en opstaan.
Hij kon met smaak een opsomming geven van de rollen die hij misliep
(George Raft was er niets bij) en de half gelukte rolprenten waarin hij wel 
opdook en kans zag aan het peloton te ontsnappen.

Zo schijnen er cameratests te bestaan van Ralph in de beoogde rol van het 
personage Abel. Regisseur Alex van Warmerdam kwam er op tijd  achter 
dat hijzelf het vereiste autisme belichaamde om deze rol naar behoren te 
kunnen vervullen.
Een film waarover hij gemengde gevoelens had maar toch met plezier
aan terugdacht was Het Veld van Eer (1983) van Bob Visser.
In dit onevenwichtige werkje met een sterk gegeven speelde Ralph een man 
die de huwelijksreis met zijn bruid (Loes Luca) doorbrengt in het geschon-
den landschap van de 1e Wereldoorlog.
De staccato spreektoon van Wingens mocht dan verfrissend werken op 

Ralph als zombie voor De Week van het Spannende Boek
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de bühne, maar liet in deze rolprent geen enkele ruimte voor 
subtiliteit.

Court Metrage
Het zou de moeite waard zijn om Ralph’s nalatenschap in de 
korte film eens na te pluizen. Hij draafde geregeld op bij Filma-
cademie-shorts en experimentele art-video’s. De curieuze kort-
film Razierschnitt, waarin Ralph in een kappersstoel verandert 
in Adolf Hitler, was volgens hem ooit zoekgeraakt in mijn film-
archief. Na een intensieve speurtocht hield ik het erop dat dit 
item zich absoluut ergens in de berg spullen op de Rozenstraat 
moest bevinden.
Voor commercials was hij uiteraard een ongebruikelijk sujet, 
niet echt het type van de ideale schoonzoon.
  
Deleted Scenes
Indachtig het adagio van De Homo Zappiens speelden Ralph en 
ik ooit met de gedachte om de Beckett-spoof: ‘Krupp’s Last Vi-
deoTape’ te maken over een kampioen tv-kijken die zijn dagen 
slijt voor een mega-televisie in de vorm van een doodskist. 
Deze en andere droomprojecten kwamen meestal ter sprake in 
de met drank besprenkelde late uren, wanneer Ralph bij mijn 
kantoor op de Wallen aanbelde na een bezoek aan het Bimhuis 
op de Oude Schans. Bij deze gelegenheid draaide ik tot zijn 
grote plezier oude trailers met de karakterspeler Herbert Lom 
(1917/2012) met wiens sinistere fysiek Ralph een treffende gelij-
kenis vertoonde.

Ralphs nummer ‘Mundo imaginalis’ in de video Een middag met Peer Mascini, Ralph Wingens en Jim van der 
Woude (YouTube van 11:15  tot 16:15)

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/pink-panther-acteur-herbert-lom-overleden~b5cfecc1/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/pink-panther-acteur-herbert-lom-overleden~b5cfecc1/
https://www.youtube.com/watch?v=tRPDgK5wI7c
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Mingle With The Stars
Mr. Wingens was zeker geen dweper met 
celebrities maar hij liep ze wel geregeld 
tegen het lijf. Chet Baker, Jimmy Hen-
drix, Fellini, Salvador Dali!
Als geen ander wist hij dat men zich 
soms aan de gloed van beroemdheden 
kon warmen maar ook lelijke brandwon-
den kon oplopen.
Zo verloor hij zijn geliefde vriendin An-
gela aan zijn grote idool Van Morrison 
na een backstage-bezoekje. Zelfs deze 
pijnlijke ervaring wist hij met een fikse 
scheut humor en zelfspot op te dienen.

The Deep South
In later jaren verlegde Wingens zijn aan-
dacht naar het Diepe Zuiden en smeedde 
plannen om zich met panopticum en al te 
vestigen in Maastricht. In het kader van de grote verhuizing werden diverse 
trawanten opgetrommeld om zijn opslag aan het Roelof Hartplein te ont-
ruimen en in een bus te laden. Bij deze gelegenheid belandden veel zetstuk-
ken en onmogelijke objecten op de stoep alwaar een bende  afvalschuimers 
zich terstond over de spullen ontfermden.  Dan lokt opnieuw het Belgische 
Land. De extreme theatergroep ‘Abattoir Fermé’ vertoont haar kunsten in 
het Vlaams Cultureel Centrum,
we zijn terug in de Brakke Grond in de Nes te Amsterdam.
Ook Ralph is onder het toegestroomde publiek dat deze compromisloze

vorm van hysterisch theater wellicht zelf 
niet ambieert maar niettemin 
onder de indruk is van de intensiteit van 
het gebodene.
Geen mens zou het in zijn hoofd halen 
om een voorstelling compleet
dicht te plamuren met een indringende 
soundscape in de stijl van David Lynch. 
Maar het Abattoir verhief deze aanpak 
tot een bijna heilig beginsel.  
Ralph besluit zich via een kennis aan te 
melden als speler bij deze club.
Met grote verwachtingen maar tegelijk 
op zijn hoede reist hij af naar
Mechelen. Na 3 weken onafgebroken 
pornofilms te hebben gescreend 
onder aanvoering van de charismatische 
leider haakt Wingens af.
Vermoeid maar voldaan dat hij ook deze 

beproeving heeft doorstaan.

R.W. Was Here
De verzamelwoede neemt nimmer af en op een van mijn strooptochten 
door Amsterdam ontdek ik bij de uitdrager Mevius & Italiaander op de 
Overtoom een in zwachtels gehulde pop in een rolstoel waarin men met 
enig gewurm zelf als passagier plaats kon nemen.
Op het gevaarte prijkt echter een briefje: Verkocht, wordt opgehaald.
Bij de kassajuffrouw informeer ik wie de koper is van dit obstakel.

Ralph Wingens als Napoleon Ralph (bovenaan) in de Orkater-productie
De Nietsfabriek van Judith Herzberg F 
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https://abattoirferme.tumblr.com/about
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Volgens het signalement dat zij opgeeft gaat het hier om een kauwgum 
kauwende kale man met een hoedje en een zonnebril. Bingo!
De laatste keer dat ik Ralph in het stadsgewoel ontwaar staat hij   
geamuseerd maar onbeweeglijk de staren naar een jonge vrouw die 
gelijktijdig haar haren en haar fiets losmaakt. Als zij verdwenen is durf ik
hem pas uit zijn trance te wekken.
Niet lang daarna belandt Ralph in het ziekenhuis na een hartaanval en ik 
tref hem gekoppeld aan een wirwar van slangen en meetinstrumenten.
Morfine-injecties hebben hem in een tijdelijke staat van gelukzaligheid
gebracht. Kort daarop verlaat hij met veel trammelant het zieken-
huis vanwege een hinderlijk snurkende patiënt op de zaal.

Fade to black
In navolging van zijn grote idolen James Dean en Marlon Brando heeft
hij de z.g. method-acting voor zichzelf opnieuw uitgevonden.
Waar Dean gecanoniseerd werd als onsterfelijk idool en Brando uit- 
eindelijk in maniertjes en gemompel vastliep, koos Ralph wijselijk 
voor de groteske vorm van ongelimiteerde overdrijving.
De Grote Welbespraakte is uiteindelijk in zijn appartement ingeslapen.
De Wingy Manone-Man heeft zijn laatste trompetstoot gegeven. 
Generaals sterven in bed. Toneelspelers op de koude planken vloer ernaast.

—Michael Helmerhorst 

Filmografie Ralph Wingens 
 
Naast een ontelbaar aantal korte afstudeerfilms van de Filmacademie, ex-
perimentele clips en art-films, verscheen Ralph in een handvol speelfilms 
waaronder: 
 
1975  Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming 
           (episode De smalle oude man - hele episode) 
1979  Kort Amerikaans (als meneer Rozier) 
1983  Het Veld van Eer (als Louis Kaptein) 
1984  De Leeuw van Vlaanderen (als Pierre Flotte) trailer  
1989  Lost in Amsterdam (als Mr. Johnny) hele film 
2003 Polleke (als meneer Klein) hele film

https://www.youtube.com/watch?v=KK3hoigO62I
https://www.youtube.com/watch?v=wM3IYVn3Psc

https://www.youtube.com/watch?v=x-tc1AzRNHM
https://www.zapp.nl/kinderfilms/polleke
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1975 -  Hollywood. Een kennis heeft voor 
koppelaar gespeeld: ik moet Harriet Matthey 
ontmoeten die vlakbij woont. Harriet is een 
vrolij ke meid van begin twintig die er uitziet 
als zoveel Californische meisjes, lang en blond. 
Het hotel waar ze permanent verblijft, is het 
Montecito hotel. Een hoog bouwwerk op Franklin 
Avenue, bevolkt door aankomende acteurs en 
actrices en prostituees. De ingang is rood pluche 
en doet denken aan vroeger. En ook daar weer 
mensen aan de telefoon. Waarschijnlijk was de 
Montecito in de jaren dertig, veertig een heel luxe 
verblijf, maar nu is het vergane glorie.

Frederic Forrest (Apocalypse Now) vertelt in een 
documentaire hoe iedereen aan het begin van zijn 
carrière in Hollywood in het Montecito verzeild 
raakte en van daaruit verder ging. Harriet zit op 
een kamer hoog boven in het hotel met uitzicht 
over Hollywood Boulevard. Ze is een zeer aan-

trekkelijk meisje en ik wil graag met haar uitgaan, 
maar het komt er eigenlijk niet van. Het is mijn 
laatste week en ik zit midden in mijn Don Sie-
gel-documentaire. In het hotel is het een komen 
en gaan van mensen. Men rent bij buren in en uit. 
Een jongen die op een andere kamer zit, levert 
een script bij haar af. “Moet je lezen.”

Harriet neemt me mee naar een oude acteur die 
op een andere kamer zit, Alfred Ryder. Hij is een 
karakteracteur die mij vaag bekend voorkomt (hij 
speelde de rechter in True Grit tegenover John 

De korte carrière van
Harriet Matthey

door
Thys Ockersen
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https://en.wikipedia.org/wiki/Montecito_Apartments
https://en.wikipedia.org/wiki/Montecito_Apartments
http://www.thysockersenfilms.com/TOF/Don_Siegel.html
http://www.thysockersenfilms.com/TOF/Don_Siegel.html
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Wayne). Je vraagt je af wat een man van ongeveer vijfenzestig in de Mon-
tecito doet. Gaat het zo slecht met hem? De Montecito is een startpunt, 
nooit een eindpunt. (Hij gaat dood in 1995. Hij heeft zijn laatste film Bogie 
gemaakt rond de tijd dat ik hem ontmoet heb.)

Harriet Matthey is een van die duizenden mooie meisjes die hun geluk be-
proeven in Hollywood. En vaak met slechte afloop. Een enkeling redt het, 
een enkeling heeft een behoorlijke carrière. Ik zat een keer in een klein 
busje dat me van het vliegveld naar mijn hotel reed. Een medereizigster, 
June Barrett, vertelde me dat ze voor het eerst in jaren terugkwam in L.A. 

Ze was in haar jonge jaren zo door de mangel gegaan in L.A. dat er jaren van 
therapie voor nodig waren geweest om haar er weer bovenop te helpen. Ze 
had een rol gespeeld in First love (1977) met Susan Dey en William Katt en 
daarna was ze in handen gevallen van ene Matt Cimber, maker van de laatste 
Jayne Mansfield-film Single room furnished (1968) en A time to die (1982), 
die in ons land is gemaakt en waarvan de Koreaanse producent met de rollen 
film onder zijn arm en schulden achterlatend als een dief in de nacht vertrok. 
Details krijg ik in die bus niet te horen, maar ik begrijp dat ze er heel erg aan 
toe was. Het zijn traumatische ervaringen en toch is ze nu voor een auditie 
naar de poel des verderfs teruggekeerd. Aangezien ik met een script over 
Hollywood bezig ben, wil ik nog een keer met June Barrett praten. Ik laat een 
bericht achter in de Holiday Inn, maar ze belt niet terug.

Harriet heeft kleine rollen gespeeld 
in God told me to (van Larry Co-
hen, 1976) en Dead man’s curve 
(1978, over zangduo Jan en Kjeld). 
En inderdaad ik zie haar een keer 
op de tv in die laatste film in een 
partyscène. Maar ze heeft een 
hoofdrol gespeeld in een Iraanse 
film die in New York werd gedraaid 
en toepasselijk New York is getiteld. 
Ze toont me 35mm-beeldjes uit de 
film waarop ze bevallig met haar 
tegenspeler in bed ligt. Ze speelde 
ook in een paar afleveringen van 
Baretta met Robert Blake.
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Alfred Ryder en Harriet Matthey, bewoners van het Montecito hotel
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Een kleine verrassing
Een jaar later ben ik terug in Hollywood en na-
tuurlijk wil ik graag weten hoe het met Harriet 
Matthey is. We hebben eigenlijk geen contact 
meer gehad, maar ze zit nog in dezelfde kamer 
in de Montecito. Alleen de omstandigheden zijn 
drastisch veranderd. Ze heeft een baby, Fabienne. 
En de hele kamer hangt vol met luiers! Dat is een 
verrassing! Lilly is boos op haar, ze had op mij 
moeten wachten! Ik moet daar om lachen. Mij 
wordt niet erg duidelijk wie de vader is, maar dat 
blijkt een korte affaire te zijn geweest met een 
acteur, William Tepper, die ooit zijn opwachting 
maakte in Jack Nicholson’s regiedebuut Drive 
he said (1971), maar daarna niet echt meer fat-
soenlijk aan de bak kwam. Maar hij is in Harriets 
leven ‘out of the picture’ en omdat Fabienne mij 
een aantal jaren meemaakt, denkt ze een tijdje als 
klein kind dat ik haar vader ben. Met een baby 
blijft van Harriets loopbaan als actrice niets meer 
over. Wel sleept ze de baby overal mee naartoe 
en als we in haar kleine sportautootje door L.A. 
rijden geeft ze tegelijkertijd het kind de borst. Ik 
heb zo mijn twijfels over de gang van zaken, maar 
Harriet vindt het de normaalste zaak van de we-
reld. Tot we op Santa Monica Boulevard een draai 
naar links maken en de verkeerde rijbaan inslaan, 
zodat we bijna tegen tegemoetkomend verkeer 
dat optrekt, inrijden. Dat is schrikken. Het ver-

klaart heel veel dat Fabienne als kleuter een hevi-
ge afkeer van autorijden heeft ontwikkeld.
   Harriet krijgt een uitnodiging van regisseur 
Reza Badiyi bij wie ze in Joe Dancer, the big trade 
(1981) en een paar Baretta’s speelde. Hij is een 
tv-regisseur uit Iran afkomstig, die geen opval-
lend werk aflevert, maar altijd voor de tv bezig is. 

Hij maakt veel films met Robert Blake.
   Hij woont in de Hollywood Hills en we worden 
gastvrij ontvangen. Een Mexicaanse huishoud-
ster serveert lunch. Fabienne ligt op de bank te 
spartelen en Reza heeft een poppetje voor haar 
gekocht. Heel aardig, vind ik. Maar ik merk dat 
Harriet alleen maar negatief over deze sympa-
thieke man praat. De vrolijke enthousiaste Har-
riet bestaat niet meer. Ze zit met een kind opge-
scheept en de toekomst is moeilijk. En ik zie ook 
hoe ze steeds depressiever wordt.

Als ik haar een jaar later weer tref, woont ze niet 
meer in de Montecito, maar in een klein appart-
ment om de hoek van Sunset Boulevard. Maar ze 
doet heel vreemd, ze is bijna incommunicabel. 
Ze loopt een beetje in een waas rond, Fabien-
ne krijst en is haar teveel. Ze vraagt me om een 
goed woordje te doen bij Sam Fuller voor een 
auditie van White dog die hij gaat maken. Zelfs 
voor een auditie moet je in Hollywood worden 
uitgenodigd, tenzij men het een “open casting 
call” noemt. Ik vraag het liever niet (ik haat dit), 
maar omdat ze heel erg werk nodig heeft, waag ik 
er een telefoontje aan. “No, it’s all locked up,” zegt 
Sam, waarmee hij bedoelt dat de rol al gecast is, 
er zijn geen audities meer. Ze maakte trouwens 
weinig kans want hij heeft een bekende actrice 
kunnen krijgen, Kristy McNichol.
   Harriet zie ik steeds meer kantelen. Het wordt 
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Harriet met dochtertje Fabienne
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moeilijk om gewoon contact met haar te houden.
Ze weet wel altijd merkwaardige activiteiten te 
vinden. Een joodse gebedsbijeenkomst in Beverly 
Hills: oké, ik ga mee. Ik sta zelfs gebedsboekjes 
in te nemen na afloop van de ceremonie. Een 
“church sale” in Beverly Hills. Je hebt “garage 
sales” en “garden sales”. Zeer populaire evene-
menten, meestal in het weekend, waarbij bordjes 
op straat worden opgehangen dat er wat te koop 
is. Maar die kerkverkoop is geen goedkope waar. 
Dat komt van de rijke mensen uit Beverly Hills en 
Bel Air. Dat is klassespul. Voor hoedjes en sjaal-

tjes moet Harriet zelfs een 
nummertje trekken om aan 
de beurt te komen. Ik zie 
een man die waarschijnlijk 
tweedehands boekhan-
delaar is, dozen nieuwe 
 pockets wegsjouwen. Ze 
neemt me ook een keer mee 
naar een schoolfestijn van 
Fabienne. In de open lucht 
met veel kermisattracties. 
Ik zie Roger Corman met 
een klein kind scharrelen. 
Komiek Mort Sahl staat een 
eind verderop.

Toch zie ik haar een paar jaar niet en dan komt 
ze in mijn hotel langs met Fabienne die dan tien 
jaar is en me nieuwsgierig aanschouwt (nee, ik 
ben je vader niet). Harriet herstelt zich en blijft 
gekke plannen maken. “Ik wil onderduiken bij 
de Scientology Kerk en er dan een script over 
schrijven.” Ze doet het natuurlijk nooit. Vele jaren 
later als de interactieve cd-roms populair worden, 
heeft ze iets bedacht. “Thys, jij moet het voor me 
opnemen, want jij bent regisseur, jij kan mensen 
instructies geven.” Dus sta ik in de Hollywood 
Hills in een vreemd huis een aantal kinderen op 
video vast te leggen. Ze vindt het prachtig, maar 

ik heb het gevoel dat dit voor niets is, dat er nooit 
iets uitkomt. Ik verzin een smoes om er vanaf te 
komen. Ik heb gelijk. Het project strandt.
   Fabienne groeit uit tot een mooie jongedame 
die gaat studeren en zich op de kunst stort. Ze 
schildert dat het een lieve lust is, maar ze bereikt 
een leeftijd dat moeder en dochter ook veel me-
ningsverschillen hebben. En ze lijkt precies op 
William Tepper, ze heeft in ieder geval zijn grote 
neus. Harriet is nu lid van de Mormonenkerk, 
dus daar sleept ze mij ook naartoe. De voor-
gangster is net terug uit Bosnië en heeft veel te 
vertellen over het conflict en de ellende.

Harriet blijft door de jaren heen een vriendin die 
ik regelmatig zie. Recentelijk zei ze dat ik destijds 
de enige was die haar niet veroordeelde, omdat ze 
een kind zonder vader had. Ik begrijp nu dat ze 
toen erg bekritiseerd werd wegens haar gedrag.

—Thys Ockeresen

(wordt vervolgd)

William Tepper
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I think one third of my work is with first-time 
directors because I think I should, you know? Really, 
the difference between a first-time director and a 
second- or third-time director—1 mean there’s no 
director who makes enough movies anyway—but if 
they’re talented, they have it. And there is no movie 
that is perfect.  If you’ve done what you need to do, 
you need to go bury yourself, because what else are 
you going to do? I think that that’s where life stops. 

I was convinced that acting was for fools. I was on 
the stage when I was eight with my father, he was 
playing one of those Greek blind guys that sees things 
and warns people, whilst I was in a blue skirt. I 

UITSPRAKEN VAN

RUTGER HAUER
1944 - 2019

BOEKBESPREKING

Ate de Jong:
ONDER DE RODE LOPER

Ate de Jong is bekend als 
producer, regisseur en 
scenarioschrijver, maar in 
een ver verleden schreef hij 
leuke stukjes in het Parool, 
over zijn werkzaamheden 
in Hollywood, waar hij een 
aflevering van Miami Vice 
regisseerde en twee speel-
films:  Drop Dead Fred en 
Highway to Hell. Met alle 

kennis in huis over films produceren en geld bij 
elkaar harken heeft hij nu een boek geschreven, 
Onder de rode loper, dat deels fictie is en voor een 
groot deel de waarheid over hoe het toegaat als 
je een speelfilm opzet. Ate is betrokken geweest 
als producer in 2000 van De ontdekking van de 
Hemel naar het boek van Harry Mulisch en was 
gelijktijdig een van de dertien producenten van 
Enigma, een film over het ontcijferen in 1943 van 
de Duitse Enigma-code. Het is ook een beetje een 
thriller, want het zoontje van een van de mede-
werkers van De Ontdekking van de Hemel wordt 
ontvoerd, maar eerlijk gezegd is dat thrillerelement 
wel erg klein. Het gaat toch voornamelijk over alle 
ellende die je  meemaakt als je een grote speelfilm 
van de grond probeert te krijgen.Wie het werk van 

Ate kent en ook de twee films heeft het meeste 
aan het lezen van  dit boek. Het is onthullend 
hoeveel  strijd er geleverd wordt om een onaf-
hankelijke filmproductie voor elkaar te krijgen 
en hoeveel obstakels moeten worden genomen. 
Ate schrijft vlot en overtuigt in details van wat 
er allemaal gebeurd is, ook houdt hij een slag 
om de arm dat er ook fictieve momenten en 
figuren in voorkomen. Zo wordt de regisseur 
van De Ontdekking van de Hemel  Robert Ruys 
genoemd, maar in werkelijkheid was het …( 
zoek maar op). Zo heeft hij het er over dat hij 
Sean Connery in een Londense club zag eten 
met Barbara Broccoli. Mag ik zo vrij zijn om 
dit fictie te noemen, want  Connery had zo 
ontzettend de pest aan haar vader Cubby Broc-
coli, omdat die al het geld van de Bond-films 
inpikte, dat het me onwaarschijnlijk lijkt dat 
ze-—wetende dat Connery haar vader haatte 
—gezellig met 007 ging lunchen. Maar goed , 
dat neemt niet weg dat 
Onder de  loper een heel 
leuk en leerzaam boek is 
en een aanrader voor een 
ieder die van plan is films 
te gaan produceren. 
             —Thys Ockersen

Ate de Jong

Ate de Jong: Onder de rode 
loper (UitgeverijDe Kring, 
2019 -  Paperback
 ISBN   9789462971271

https://www.libris.nl/boek/?authortitle=ate-de-jong/onder-de-rode-loper--9789462971271
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=ate-de-jong/onder-de-rode-loper--9789462971271
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=ate-de-jong/onder-de-rode-loper--9789462971271
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=ate-de-jong/onder-de-rode-loper--9789462971271
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finally puts it together, and then see what the 
audience takes from it.
That’s the most important thing to me.

I don’t make the decision about what percentage of 
good guy or bad guy I play. For some reason, if I put 
my energy into the bad guy, that scares people. It’s 
magic.

It took me a long time to find out that I was bom to 
be an actor. It was the last thing on my list, although 
my list was very small. I didn’t know what to do. But 
kids weren’t supposed to know what to do back then; 
we were all cute and we’d find out what we’d do later 
in life.

Martial arts is like dance. It’s so beautiful and what 
I love about the martial arts mostly is that what 
it basically says is you take their energy and you 
redirect it. Then if you need to, use it on them. That 

whole thing about redirecting energy I love.
Well, of course, every actor’s limited, and I am the 
first one to admit it, in all honesty, when I think that 
I’ve hit the wall a bit. I’m not ashamed at all, I think 
it’s a process that you have to go through. That’s how 
you learn.

The funny thing is most people don’t approach me 
because they are scared, and that’s fine, I want to 
keep it that way. But the thing is if you’re not scared 
or get over it you learn that sometimes what you’re 
scared of is really what you shouldn’t be scared of.

Nobody’s seen all my work. No one. No one in the 
world has seen all my movies. Some things just never 
came out... some things may still come out.

think there were 5,000 people in the theatre, it was 
ridiculous.

I think it’s dynamite, the way my career has just 
kept moving, even when people didn’t know it did. 
I made such interesting films, but, yeah, they’re not 
necessarily the big movies that go to the supermarket. 
I don’t need those movies, because I don’t wanna do 
them. 

But you also have to get lucky now and then. Every 
film-maker knows how hard it is to do a good film. 
You have to just make many, and see how lucky you 
get.

It doesn’t matter who’s directing, or who’s doing the 
movie; there are a ton of things that can go wrong, 
and they do all the time. So you just have to figure 
out how to get through it, and then how the director 



FILM FUN 68 Augustus 201925

INHOUD

meestal weinig sympathiek waren. Hij werd om-
schreven als iemand die sinister was met de glim-
lach van een scheermes. Hij stopte met acteren in 
1998 en overleed na een lange ziekte. 

Roger Moore als James Bond in Live and Let die 
(1973). In 1989 keerde David Hedison terug in de 
rol van Leiter maar nu tegenover Timothy Dalton 
als Bond in License to kill. Hij was  uitermate ges-
chikt om betrouwbare personen te spelen. Zijn 
vrouw Bridget was productie-adviseuse. Uitein-
delijk vond hij het toneel de prettigste manier om 
zijn vak uit te oefenen.

Hij was de 
zoon van Britse 
ouders maar 
werd in Uruguay 
geboren. In 1963 
verhuisde hij 
naar Italië waar hij een grote ster in de spaghetti 
westerns werd onder de naam George Hilton (in 
navolging van Terence Hill, Giuliana Gemma, 
Franco Nero). Hij werd een Italiaans burger en 
de fans wisten niet beter dat hij een Italiaanse 
filmster was. Bekende westerns : Bullet for 
Sandoval (met Ernest Borgnine) 1969; Sartana 
’s coming  get your coffins ready 1970; They call 
me Hallelujah 1971; A man called invincible 
1973 etc. Tegelijkertijd was hij ook inzetbaar in 
andere soorten actiefilms: The amazing dr. G 

Vanwege zijn rode haren en 
getekende gezicht was Jere-
my bepaald niet het type om 
romantische  rollen te spelen. 
Hij kreeg rollen van interes-
sante figuren toebedacht. Hij 
debuteerde in 1963 in een 
kleine rol in Cleopatra  en 
viel al heel gauw op in rollen 
van Britse of Duitse officieren of politiemannen 
in Operation Crossbow; Cast a giant shadow; The 
Blue Max; The strange affair; The Winds of War; 
A Bridge too Far en Darling Lilli. Personen die  

IN MEMORIAM
David Hedison 
U Providence, Rhode Island, 19-5-1927 ? 18-7-
2019, LA

Jeremy Kemp 
U Edmund Jeremy James Walker, Chesterfield, 
Derbyshire, UK, 3-21-1935  ? 19-7-2019, UK

George Hilton in The Brute and the Beast

Nadat hij Tyrone Power in 
Blood and Sand in 1941 
zag, wilde David ook acteur 
worden. Hij ging naar de 
Neighbourhood Playhouse 
School in Manhattan en 
studeerde onder Sanford 
Meisner. Daarna leerde hij 

het vak bij de Actors Studio  van Lee Strassberg. 
Zijn eerste belangrijke filmrol was in 1958 als de 
wetenschapper die in een vlieg verandert in The 
Fly. Daarna werd David een vaste medewerk-
er in de fantasiefilms van Irwin Allen: The lost 
world en de tv-serie Voyage to the Bottom of the 
Sea.Hij zou voor-
namelijk een tv-ac-
teur worden met 
enkele uitstapjes 
naar speelfilms. 
In 1973 speelde 
hij CI- agent Felix 
Leiter tegenover 

George Hilton 
U Jorge Hill Acosta y Lara, Montevideo, Uru-
guay, 16-7-1934  ? 28-7-2019, Rome
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Hij was een van 
de belangrijkste 
documentaire fil-
mers van de jaren 
zestig (met o.a. de 
Maysles Brothers 
en Richard Lea-

cock). Zijn onderwerp waren de gebeurtenissen in 
die roerige jaren, of het nu over muziek ging, zoals 
Don’t look back over een tournee van Bob Dylan 
in Engeland  en over jazzmusicus Dave Lambert 
(die kort na de opnamen bij een auto-ongeluk om-
kwam waardoor de opnamen uniek waren), of over 
politieke uitingen voor het tv-programma Living 
Camera, zoals Robert Kennedy’s conflict met 
George Wallace  over integratie op scholen. 

Pennebakers stijl was meedogenloos. Hij was be-
invloed door de news reels van de televisie. On-
gecontroleerd camerawerk met soms onscherpe 
beelden, in tegenstelling tot de ‘mooie’ documen-
taires uit die tijd (schönfilmerij van o.a. Haanstra 
en Van  der Horst in Nederland). De legendari-
sche openingsscène van  Don’t look back met het 
lied ‘Subterrenean Homesick Blues’  waarbij Bob 
Dylan kaarten met teksten in een steeg wegwerpt,  
was een voorbode voor latere muziekvideo’s en 
werd in 1998 opgenomen in de Library of Con-
gress’ National Film Registry. Hij maakte ook 
een film over het Monterey Pop Festival. Later 
filmde hij o.a. John Lennon, Little Richard, Jerry  
Lee Lewis en David Bowie. In de jaren negentig 
maakte hij met zijn vrouw 
Chris Hegedus een docu 
over de campagne van pre-
sidentskandidaatt Bill Cin-
ton getiteld The War Room  
die een Oscar nominatie 
kreeg. Uiteindelijk kreeg 
hij een ere-Oscar voor zijn 
hele oeuvre. Hij was tot in 
2016 actief.

D.A. Pennebaker 
U Evanston, Illinois, 15-7-1925 ? 1-8-2019, Sag 
Harbor, NY

Jean-Pierre Mocky 
U Jean-Paul Adam Mokiejewsky, 6-7-1929  ? 
8-8-2019, Nice

Hij begon als acteur in 1948 in 
Les Casses pieds en in 1950 in 
Jean Cocteau’s Orphée.  Hij liep 
stage bij Senso (1954) van Luchi-
no Visconti en La Strada (1954) 
van Federico Fellini. Hij schreef 

het script La tête contre les murs  (1959) dat hij 
zelf wilde regisseren, maar de producers kozen 
voor Georges Franju. Zijn volgende script Les 
Dragueurs (ook 1959) kon hij wel zelf regisseren. 
Hij zou uiteindelijk 82 films regisseren en schrij-
ven, helaas meestal van middelmatige kwaliteit 
ondanks de aanwezigheid van grote talenten als 
Fernandel, Bourvil, Michel Simon, Catherine 
Deneuve en Jeanne Moreau. In 2010 kreeg hij de 
Henri Langlois 
Prijs voor zijn ge-
hele carrière. Zijn 
laatste film Tous 
flics komt in 2020 
uit.

Jacques Charrier, Charles Aznavour in Les Dragueurs

Pennebaker met zijn vrouw Chris Hegedus

IN MEMORIAM
(een namaak James Bond-film) 1965; The sweet 
body of Deborah (tegenover Carroll Baker); The 
battle of El Alamein 1969; The Devil with 7 faces 
(tegenover Carroll Baker) 1971 etc.  Hij bleef 
actief in Italië tot en met 2009.
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opeens de nieuwe helden van de “tegencultuur”. 
In de jaren die volgden was Peter Fonda een tijd 
lang een held in  films over auto-achtervolgingen. 
Hij begon ook te regisseren , niet onverdienste-
lijk, met de western The Hired Hand  met Warren 
Oates,  Idaho Transfer en Wanda Nevada. Ter-
wijl zijn dochter Bridget Fonda een rijzende ster 
werd, trok Peter Fonda zich steeds meer terug. In 
1997 kreeg hij veel lof voor zijn rol van imker in 
Ulees Gold,  waarbij hij eindelijk onder de druk 
van zijn vaders reputatie uitkwam. 
Recentelijk heeft hij toch nog wat films gemaakt. 
Hij overleed in het bijzijn van zijn familieleden 
aan longkanker. Dat was zijn laatste trip.

Peter Fonda begon op jeug-
dige leeftijd te acteren in een 
onbenullige komedie Tam-
my and the Doctor als jeune 
premier tegenover Sandra 
Dee. Hij zat ook in een paar 
tv films: Naked City, The De-
fenders en Wagon Train. Hij 
kwam vriendelijk over en had 

als handicap dat zijn vader, Henry Fond, een van 
de grootste toneel- en filmacteurs was. En zijn  
sexy zuster Jane was ook meteen een succes en 
zou zich laten kennen in latere jaren als felle acti-
viste tegen de Vietnam-oorlog.

Toch lukte het Peter Fonda om in betere films te 
komen,  The Victors en Lilith. Maar de hoofdrol 
in Lilith ging naar een groter talent in opkomst, 
Warren Beatty. Midden jaren zestig toen het 
landschap in Hollywood veranderde en gekeken 
werd naar wat de jeugd mooi vond, vond Peter 
Fonda zijn plaats in films over die opstandige 
generatie. Veelfilmer Roger Corman was zo slim 
om gebruik te maken van zijn bekende naam en 

zette hem in de Hells 
Angels-film The Wild 
Angels (1966) en in 
The Trip (1967) over 
gebruik van drugs bij 
een filmploeg. Hij be-
hoorde meteen bij een 
groepje aanstormende 
talenten die bekend 

zouden worden: Dennis Hopper, Bruce Dern, 
John Cassavetes , Karen Black, Diane Ladd, Jack 
Nicholson. Het alternatieve Hollywood. Tot er-
gernis van Bruce Dern kreeg de weinig talentvolle 
Peter Fonda altijd de hoofdrollen, voornamelijk 
vanwege zijn naam en good looks. Terwijl Bruce 
Dern met zijn wilde ogen de psychopaten mocht 
spelen.

In 1969 maakten Peter Fonda en Dennis Hopper 
met onafhankelijk geld de low budget hippie-film 
Easy Rider over twee bikers die door Amerika 
trekken “op zoek naar zichzelf”. De sterke troef 
van de film was de bijrol van Jack Nicholson als 
advocaat. De film zou miljoenen opbrengen en 
Fonda en Hopper die de credit van regisseur, 
scenarioschrijver en producer deelden, waren 

Peter Fonda 
U NYC, 23-2-1940 ? 16-8-2019, LA

IN MEMORIAM

The Trip: Peter Fonda en Bruce Dern

Easy Rider: Dennis Hopper en Peter Fonda
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                    DENNIS HOPPER  
                             (1936-2010)

I adjusted my tie in the mirror
            And walked out
               To see all the cameras-
                   waiting fort he shot to start
                waiting for the light to be right
waiting for me to come out of the men’s room
I walked past the bar and saw Dennis standing outside
    leaning against the wall at the bottom of the stairs
       with his arms folded  wearing sunglasses
I kept walking  because I wanted to get to it
You know, but for that second I thought of Dennis

All the years
all the things , all the people, all the ideas
     all the good,  all the bad
all the happines,
    all the movies, all the time,
all the found, all the lost , all the rain
  all the pleasure, all the art
all the booze, all the blow
   all the love, all the hate, all the horror
all the tits, all the ass, all the money
all the pages, all the words
all the walls , all the everything

All the sunglasses at the bottom of the stairs
            Right there, right then,
Maybe that was the most beautiful sight  I had that day                                                    

Wie kon vermoeden dat tough guy Michael Madsen  een dichter 
was ? Om David Carradine te citeren: “Wie had gedacht –als 

je de pagina’s leest- dat Michaels inzicht heeft in de harten van 
gewone mensen zoals jij en ik. Hij maakt je aan het lachen en 

huilen. En dingen  zien er nooit meer hetzelfde uit.” en dan is er 
Quentin Tarantino de regisseur die bijna altijd met Michael Mad-

sen werkt: ”Een van de redenen dat Michaels werk zoveel voor 
mij betekent is dat hij schrijft over gevoelens en emoties en het 

lijkt vaak dat de huidige generaties daar blind voor zijn.”

   —Michael Madsen
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WORDT VERWACHT
in Film Fun #69

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


