
1

INHOUD

ZEVENDE JAARGANG * #75 * MAART 2020

KIRK DOUGLAS 
Jachttafereel
De schietbioscoop
I.M.

Film



FILM FUN #75 Maart 20202

Film Fun is een tijdschrift van 
Thys Ockersen 

dat maandelijksverschijnt
en geleverd wordt aan een 

select gezelschap 
geïnteresseerden.

Dit is nummer 75
7e jaargang maart 2020

©2020
Thys Ockersen Films/Film Fun 

Tekst en foto’s:
Thys Ockersen/Stillphoto 

Gastredacteuren:
 Peter Cuijpers, Ruud den Drijver,

Michael Helmerhorst, Wim Jansen,
Thomas Leeflang, Bram Reijnhoudt,

Mark van den Tempel
Vormgeving: Hille Tymstra

Thys Ockersen Films
Wilhelminaweg 54

2042NR ZANDVOORT
thysockersenfilms.com

info@thysockersenfilms.com 

De Film Fun-uitgaven kunnen 
hier worden gedownload.

INHOUD VAN DIT NUMMER

Werkopname van Spartacus (1960) - het gevecht tussen Kirk Douglas en Woody Strode.

KIRK DOUGLAS 3 | SCHIETBIOSCOOP 17 | JACHTTAFEREEL 21 | VAN WAVEREN ‘WEER-
ZIEN’ 30 | IN MEMORIAM 33 | WORDT VERWACHT: SYLVIA KRISTEL 36 

http://www.thysockersenfilms.com
mailto:info%40thysockersenfilms.com?subject=
http://www.filmfun.online


FILM FUN #75 Maart 20203

INHOUD

Ze kwamen uit de oude wereld, gevlucht voor de pogroms en de nazi’s. De 
Joodse Polen, Hongaren, Russen, Duitsers en Joodse Europeanen. Ze vestigden 
zich in de Bronx, de Lower Eastside van Manhattan. Ze waren naar de nieuwe 
wereld gekomen om er het beste van te maken en in het begin assimileerden 
ze niet. Ze zaten hutje bij mutje in vaak armoedige omstandigheden, net zoals 
de Italianen in Brooklyn. De Ieren zaten zowel tussen de Joden als tussen de 
Italianen. De kinderen leefden op straat en hadden een hard leven. 
Wilde je uit je milieu ontsnappen dan moest je naar school en een educatie 
krijgen. Dat was de eerste stap. Daarna moest je knokkend een plaats in de 
wereld veroveren. 
Een gedeelte van die talentvolle Joden  wilde artiest worden: zanger, acteur, 
komiek. Bernie Schwarz, van Hongaarse afkomst, werd Tony Curtis, acteur; 
Allan Koningsberg, van Oostenrijkse afkomst, werd Woody Allen, komiek 
filmmaker;  Carl Reiner, uit Roemenië en Hongarije, werd filmmaker; Melvin 
Kaminsky, van Duitse afkomst, werd Mel Brooks, komiek filmmaker;  Eli 
Wallach, van Poolse afkomst, werd acteur; David Kaminsky, van Russische 
afkomst, werd Danny Kaye, komiek; John Matuschanskayaski,  van Russische 
afkomst, werd Walter Matthau, acteur; Peter Falk was Pools, Tsjechisch, 
Hongaars; Betty Joan Perske, van Duits Poolse afkomst werd Lauren Bacall, 
actrice en tenslotte: Issur Danielovitch Demsky, van Russische afkomst, 
die Kirk Douglas werd.

door
Thys Ockersen

KIRK DOUGLAS

U Amsterdam, NY  9-12-1916 
?  Los Angeles, CA  5-2-2020

MACHOMAN  U MEGALOMAAN U FANTAST U TALENT
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DE ENIGE WEG IS OMHOOG
Voor de eerste generatie was het al moeilijk 

genoeg het hoofd boven water te houden om aan 
een carrière te denken. Ze kozen voor het vei-
lige bestaan van winkelier, kleermaker, bakker, 
slager etc. In het geval Issurs vader: voddenman. 
Het laagste van het laagste (Kirks autobiografie 
uit 1989 heette dan ook The Ragman’s Son). Hun 
enige ambitie was: de kinderen een beter bestaan 
te geven. Ze zetten zich echter tot het uiterste 
in om kinderen met talent een beter bestaan te 
geven door ze te laten studeren. In het geval van 
Issur was het zijn moeder die haar best deed. 
Er was een groot gevaar in die Lower Eastside 
buurt. Tony Curtis zei altijd: ”Je kon kiezen voor 
een fatsoenlijk leven of voor de misdaad.” Het was 
de plek waar het gangsterdom zijn oorsprong vond. 
Maar als kind speelde je met iedereen. Alleen later 
waren de keuzes gemaakt. Vandaar dat Frank Sina-
tra niet alleen gangsters vanuit zijn jeugd kende, 
maar ze ook in nachtclubs tegenkwam. Hij kon het 
zich niet permitteren om ze te negeren en hij had 
ze ook nodig om zijn carrière op de rails te krij-
gen. De Ierse James Cagney die toevallig uit een 
gezin kwam dat in de Bronx woonde, de Joodse 
wijk, speelde met Joodse kinderen sprak Jiddisch 
en kende het gangsterdom. Het maakte hem uiter-
mate geschikt om ze te vertolken in de jaren dertig. 
En omdat gangsters leken op harde gezagsdragers 

(FBI agenten) kon hij die ook spelen. Coppola had 
hem als eerste op het oog voor de rol van Don 
Corleone in The Godfather, maar hij wilde niet. 
Tony Curtis was de joodse boef Lepke Buchalter in 
Lepke. Eli Wallach was oa misdadiger in The line-
up en Seven Thieves. Krik Douglas was een God-
father in The Brotherhood. Walter Matthau was 
een gangster in Slaughter on Tenth Avenue. Peter 
Falk was een psychopatische gangster in Murder 

Inc. en een persiflage van zichzelf in Robin and the 
7 Hoods. Frank Sinatra liet zien dat er ook sym-
pathieke gangsters bestaan in Guys and Dolls en 
Robin and the 7 Hoods.

Issur kreeg een goede opleiding op de St. 
Lawrence Universiteit en excelleerde in worste-
len. Daarmee verdiende hij geld waarmee hij zijn 
opleiding aan de American Academy of Dramatic 
Arts kon betalen. Hij veranderde zijn naam in Kirk 
Douglas. Hij had al een rolletje in een toneelstuk 
op Broadway gespeeld (Spring Again) toen de oor-
log uitbrak. In 1941 ging hij bij de marine en toen 
de oorlog was afgelopen keerde hij terug naar het 
theater en deed radiowerk. Klasgenote Lauren 
Bacall die ook uit de Bronx kwam was al een ster 
geworden tegenover Humphrey Bogart in To have 
and have not (1944) en ze stond op het punt in 
1946 om met Bogart een tweede hit The Big Sleep 
te maken. Ze kende de producer/agent Hal B.Wal-
lis en ze zei tegen hem dat hij Kirk Douglas in het 
oog moest houden, Wallis ging The Strange Love 
of Martha Ivers maken in 1946 en gaf Kirk een 
belangrijke bijrol van de zwakke, dronken echtge-
noot van Barbara Stanwyck.

Kirk had zijn twijfels of hij wel een speelfilm wil-
de doen. Hij vond toneel spelen prachtig, maar hij 
vond een speelfilm ook een uitdaging. En hij kon 
hij ieder geval veel leren van karakteracteur Van 
Heflin en van Barabara Stanwyck die net succes 

Het filmdebuut van Kirk Douglas (rechts) in The Strange 
Love of Martha Ivers, met Van Heflin en Barbara Stanwyck
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had gehad met Double Idemnity van Billy Wilder. 
Hal B.Wallis, een producent die al jaren mee ging 
en in 1942 bij Twentieth Century Fox chef drama 
was en verantwoordelijk werd gehouden voor het 
grote succes van Casablanca, had een neus voor 
talent. Vooral voor acteurs en actrices die net als 
hij hard waren, aan hem gewaagd waren. Bijvoor-
beeld Humphrey Bogart, Bette Davis, James Cag-
ney, George Raft, Burt Lancaster en dan nu Kirk 
Douglas. Hij werkte met hen allemaal.

DE HARDE LEERSCHOOL
Kirks eerste film was dus een leerschool. Hij 

ontdekte dat met Hal B. Wallis niet te 
spotten viel. Toen hij ziek werd van het 
roken van een sigaret-—wat hij nog nooit 
had gedaan—en naar de kleedkamer ren-
de, kwam de woedende Wallis achter 
hem aan en riep: “Ben je gek, je hebt de 
opnamen plat gelegd ! Ga terug en doe 
je werk. Dit kost mij geld!” Kirk die snel 
leerde constateerde ook dat de produ-
cent van een Hollywood-film de absolute 
baas was en niet de regisseur, die voor het 
creatieve gedeelte verantwoordelijk was. 
En hij leerde natuurlijk dat je je voor de 
camera moest inhouden in tegenstelling 
tot het toneel waar je de achterste rijen 
moest bereiken met je spel. Ook leerde 

hij dat eigen initiatieven om werk te krijgen door 
je manager niet op prijs gesteld werden. Hij deed 
het werk om je in een film te krijgen en daar moest 
je je niet mee bemoeien. Stel je voor dat je een 
dubbele afspraak had!

Het kwartje begon toen al te vallen bij Kirk dat 
als je creatieve vrijheid wilde creëren dat je dan 
de baas moest zijn. Daarom waren regisseurs als 
William Wyler, Frank Capra Alfred Hithcock en 
George Stevens hun eigen producenten geworden. 
Bijna alle filmregisseurs die voor een studio werk-
ten werden in de montagekamer geweerd. Als je 
een film toch aan een editor overliet dan nam je 

hem zo op dat je hem maar op één manier kon 
monteren.

Bette Davis en James Cagney vochten met Jack 
Warner (hun baas bij Warner Bros.) over de films 
die hij voor ze uitzocht. Die gevechten hebben ze 
gewonnen. James Stewart ging een samenwer-
kingsverband aan met regisseur Anthony Mann 
om een aantal westerns te maken waarbij hij 
deelde in de winst. Ongehoord voor Hollywood 
begrippen.

Vooralsnog nam Kirk genoegen met de aan-
biedingen die zich voordeden. In 1947 zat hij in 
een verfilming van het toneelstuk Mourning beco-

mes Electra van Eugene O’Neill; geen 
gewoon thrilletje maar een klassefilm 
met Rosalind Russell, Michael Redgrave 
en Raymond Massey. Met Kirks toneel-
achtergrond kostte het hem geen moei-
te om hieraan mee te doen. Ook in 1947 
toch weer thrillers: Out of the Past en I 
walk alone. Maar in die laatste thriller zat 
iemand met wie hij grote verwantschap 
had: Burt Lancaster.  

KIRK VERSUS DRIE GIGANTEN
Robert Mitchum

Kirk Douglas kwam in zijn lange loop-
baan drie letterlijk en figuurlijk grote 
acteurs tegen: Robert Mitchcum, John 
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Wayne en Burt Lancaster. Hij had alleen veel op 
met Burt Lancaster, die een echte acteur was zoals 
hij. Robert Mitchum ontmoette hij al aan het begin 
van zijn carrière bij Out of the Past (1947), zijn 
derde film, waar hij als derde op de credits stond, 
maar nog steeds als bijrolspeler. Mitchum was 
een blok beton. Voor Kirk die een ‘sparring part-
ner’ nodig had om tegen te acteren was Mitchum 
volslagen oninteressant. Robert Mitchum was een 
man die schijt aan alles had. In welke film hij ook 
speelde, met zijn lome ogen leek het erop dat hij 
slaapwandelde. Alles liep hem koud behalve de 
leuke dames die hij tegenkwam. Maar het publiek 
mocht hem wel, die stoere onverstoorbare knaap. 

Slechts één keer speelde hij een gevoelig type. In 
Ryans Daughter tegenover de felle Sarah Miles. 
Regisseur David Lean vond het blijkbaar interes-
sant om Mitchum tegen zijn karakter en imago 
zo te casten. Een kolossale fout. Toen hem—voor 
waarschijnlijk veel geld—een rol in Midway werd 
aangeboden vroeg hij meteen: “Wat is de kleinste 
rol?” Het antwoord was: “Die van Admiraal Hal-
sey, die lag ziek in bed.” “Die speel ik,” antwoordde 
Mitchum. Het was een vijf minuten lange rol. Bij 
Cape Fear hadden ze een hufter nodig die vrou-
wen verkracht. Of hij die “shit”wilde spelen. Mit-
chum: “Dat ben ik, present!”

Kirk zou nog twee keer met hem in een film 

zitten. In 1963 produceerde Kirk Douglas (zonder 
zijn naam op de film te zetten) een thriller The List 
of A. M. met zichzelf in de hoofdrol. De grap van de 
film was dat er vijf rollen gespeeld zouden worden 
door bekende acteurs in zware make-up. Aan het 
einde van de film deden ze hun masker af. Een van 
die rollen deed Kirk zelf en de andere vier waren: 
Tony Curtis, Burt Lancaster, Robert Mitchum en 
Frank Sinatra. Het waren hele kleine rolletjes van 
een paar minuten, maar het was een leuke grap. 
Deze film telt dus niet echt als een samenwerking 
tussen Mitchum en Douglas.

Dat was wel het geval bij The Way West (1967), 
een western over een karavaan met settlers die een 
tocht door Amerika maakt naar een nieuw verblijf. 
Met de nodige ontberingen. Kirk was de leider van 
de karavaan die alweer als een soort Mozes (maar 
minder nobel) de huifkarren voor zich uit stuwt. 

The Way West,
met rechts Robert Mitchum

Kirk in vermomming inThe List of A.M.
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Richard Widmark als een settler, zijn tegenpool, die het oneens is met Kirk’s harde 
optredens. En Mitchum hangt er een beetje bij als scout van indiaanse afkomst.

Het enige dat Kirk en ‘Big Bad’ Bob gemeen hadden was hun interesse in mooie 
actrices. Maar verder lagen ze mijlen uit elkaar. Kirk waardeerde de populariteit van 
de grote acteur, maar zijn acteren vond hij niets. 

John Wayne
De tweede grootheid was de beroemdste cowboy van het witte doek: John Wayne. 

Nobel, fier, altijd klaar om Amerika te promoten. Bij The War Wagon in 1967 speel-
de hij weer op de automatische piloot en zei hij tegen Kirk dat zij als grote sterren 

de verantwoordelijkheid hadden om stoer en als “good guy” over te 
komen. Alleen de grote regisseur John Ford wist bij Wayne nuances 
aan te brengen, maar als hij met regisseurs werkte die in dienst van 
hem waren dan zag je de ware patriot. Kirk was het totaal met hem 
oneens. Kirk speelde  mannen met mankementen: De getormenteer-
de Vincent van Gogh in Lust for Life; de alcoholische tandarts Doc 
Holliday die lijdt aan tuberculose in Gunfight at the OK Corral; een 
meedogenloze filmproducent in The Bad and the Beautiful; een cyni-
sche politieman die om persoonlijke redenen een arrestant het leven 
zuur maakt in Detective Story; een journalist die alles op alles zet in 
Ace in the Hole om een goed 
verhaal te krijgen. De karakters 
die Kirk speelt, hebben enor-
me tekortkomingen en enorme 
ambities. Kirk Douglas vindt 
dat interessante rollen. Daar-
mee kan hij alle registers open-
trekken om goed te acteren.

Ook John Wayne was niet 
interessant als tegenspeler. Net 
als Robert Mitchum was John 
Wayne een brok graniet. Maar 
hij was wel charmant in de 
omgang en Kirk respecteerde 
wat hij had bereikt. Van foot-
ballplayer tot beroemd acteur 
en producer. Ze hadden allebei 

John Wayne en Kirk Douglas in
The War Wagon
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een blockbuster van de grond getild. Kirk als acteur/producer van Spartacus; 
Wayne als acteur/producer en regisseur (!) van The Alamo, een film over de 
verdediging van een fort in Texas dat door duizenden Mexicaanse soldaten 
wordt aangevallen, waarbij de drie honderd Amerikaanse mannen eervol 
ten onder gaan. Pas jaren later zou bekend worden hoe moeilijk het was om 
die films, met alle tegenslagen, te maken. Ongetwijfeld hebben ze tussen de 
opnamen van de films waar ze allebei in speelden (The War Wagon; Harm’s 
Way, Cast a Giant Shadow) daar menig maal over gepraat. Ze hebben zich 
ook nooit meer na 1960 zich gewaagd aan zo’n grote onderneming.

Burt Lancaster
Kirk kwam Burt Lancaster tegen bij zijn vierde film: I walk alone. Nog altijd 

was hij een bijrolspeler en Burt had met Lizabeth Scott de hoofdrollen. Hij had 
zijn carrière eerder gestart. En net als Kirk maakte hij snel vorderingen. Hij 
was ook een New Yorker, maar kwam uit een middenstandsgezin: zijn vader 
was postbode. Ook was sport een belangrijk onder deel van zijn acteren. Kirk 
bokste; Burt startte als trapezewerker. Hij raakte gewond en ging net als Kirk 
het leger in toen het oorlog werd. Na de oorlog vertrok hij naar Broadway om 
acteren te leren. Hij speelde in een toneelstuk dat geen succes was, maar Hal 
B. Wallis ontdekte hem en zorgde ervoor dat Burt in 1946 een belangrijke rol 
in The Killers kreeg. Een grote rol tegenover Ava Gardner, zonder ooit kleine 
rollen te hebben gespeeld. Een vrij unieke situatie. Kirk ontdekte veel overeen-
komsten met Burt. Ze richtten allebei een filmmaatschappij op, maar Burt die 
een sociaal bewogen mens was, produceerde geëngageerde films (Marty; The 
Bachelor Party, Sweet smell of success) of speelde in films met een maatschap-
pelijke referentie: The Unforgiven met Audrey Hepburn als indiaans meisje 
dat gediscrimineerd wordt; Judgement at Neurenberg over nazimisdadigers 
die veroordeeld moeten worden; The Young Savages met Burt als verdediger 
van drie jongens die ten onrechte beschuldigd worden van het vermoorden 
van een blinde Puerto Ricaanse jongen.

Kirk was alleen geïnteresseerd in de joodse zaak met films als The Juggler; 
Cast a Giant shadow en Victory at Entebbe. Nog een overeenkomst: Burt en 
Kirk waren allebei grote vrouwenversierders. Alleen, Burt liep er niet mee te 
koop. Het was Shelley Winters die ooit bekende dat ze jarenlang een verhou-
ding had met Burt. Kirk was een flapuit; vooral in zijn autobiografie. Geen 
tegenspeelster was veilig en Kirk vond Burt zijn ‘soul mate’, de man die hem 
begreep en met wie hij fantastisch kon samenwerken en discussiëren over het 
vak.
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Hun eerste echte samenwerking was in 1957 in Gunfight at the OK Corral met Burt 
Lancaster ingetogen als Marshall Wyatt Earp en Kirk Douglas als de neurotische gok-
ker Doc Holliday. Het misverstand bij Kirk was dat ze misschien wel perfect als acteurs 
bij elkaar pasten en dat het een magische samenwerking was, maar het was zeker geen 
vriendschap van de kant van Burt. John Sturges, de regisseur van de film, voelde goed 
aan dat hij precies de goede personages had gekozen met het casten van de twee acteurs, 
want Wyatt Earp en Doc Holliday hadden eenzelfde relatie. Doc Holliday beschouw-

de Earp ook als zijn grote vriend, maar Earp had de fanatieke, 
schietgrage Holliday nodig om de Clantons en de McLowrey’s in 
het vuurgevecht in de koraal in Tombstone naast zich te hebben.

Nog een verschil: Kirk verbouwde zijn gezicht zo vaak dat hij 
op het laatst een masker leek te dragen. Het jong eruit zien was 
vitaal voor hem. Burt werd waardig oud en speelde oudeman-
nenrollen. Toen hij doodziek was wilde Kirk hem nog voor zijn 
dood zien, maar Burt weigerde. Dat was een grote teleurstelling 
voor Kirk Douglas.

SUCCESVOLLE FILMCARRIÈRE ALS ACTEUR EN PRODUCENT
My dear secretary uit 1948, Kirks zesde film, was er eindelijk 

een waarin hij de hoofdrol had. Zijn tegenspeelster was Laraine 
Day en hij werd op de titels na haar genoemd. Twee films later, 
in 1949, had hij voor het eerst een film die helemaal om hem 
draaide, The Champion, over een (uiteraard) fanatieke bokser. 
Het filmpubliek begon gewend te raken aan die intens acteren-
de acteur die rollen speelde van mensen waar veel mee aan de 
hand was. In Young man with a horn was hij een trompettist die 
succes heeft maar vecht tegen alcoholisme en moeilijk manoeu-
vreert tussen twee vrouwen (Doris Day en Lauren Bacall). In 
Odyssee (gemaakt in Italië) is hij de Griekse koning die tien jaar 
lang heeft gevochten en obstakels moet overwinnen op de weg 
huiswaarts. Het was Kirks kennismaking met het maken van een 
grote spektakelfilm en met Italië als buitenlandse locatie. Ook 
spectaculair was in 1954 de Disney film 20.000 Mijlen onder de 
Zee (naar Jules Verne) waarin hij vecht tegen de moderne piraat 
James Mason en zeemonsters.

In 1956 bereikte hij qua acteren een hoogtepunt met zijn ver-

Met Burt Lancaster in Gunfight at the OK Corral
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tolking van Vincent van Gogh in Lust for 
Life. Hij dook zover in het karakter van Van 
Gogh dat hij er bijna onderdoor ging. Maar 
het resultaat was werkelijk indrukwekkend 
en is nooit geëvenaard. Die film bracht hem 
de liefde voor kunst bij en hij begon schilde-
rijen te verzamelen. Al gauw begon Kirk te 
begrijpen dat als hij films wilde maken die 
hem boeiden dat hij dan producent moest 
worden. Zonder zijn naam op de titelrol 
te vermelden als producer was The Indian 
Fighter in 1965 zijn eerste eigen productie. 
Bij zijn tiende productie, Spartacus, liet hij 
zich openlijk gelden als de man die verant-
woordelijk was voor deze superproductie. 

Zijn zesde film The Vikings die hij ‘pro-
duceerde’ was eigenlijk een voorbereiding 
voor Spartacus; een groot opgezet histo-
risch drama met Douglas en Tony Curtis 
als broers die niet weten van elkaar dat ze 
broers zijn en vechten om een mooie jon-
ge dame (Janet Leigh, echtgenote van Tony 
Curtis). Kirk Douglas had Richard Flei-
scher als regisseur gekozen omdat hij zo 
fantastisch die andere spektakelfilm 20.000 
mijlen onder de zee had geregisseerd. Flei-
scher was een no-nonsense regisseur. Een 
groot vakman. Kirk zou dus tien films 
maken waar zijn naam niet opstond als 

producent, maar die hij eigenlijk wel produceer-
de. Hij was ‘executive producer’ zonder credit op 
de titelrol. Waarschijnlijk om juridische redenen 
en omdat hij eerst moest bewijzen dat hij het kon. 
Maar op de set van die tien films was er maar één 
baas, Kirk Douglas. Bij de elfde film, Spartacus, 
stond zijn naam niet alleen als hoofdrolspeler, 
maar ook als producent glorieus in 70 mm TODD 
AO op het witte doek.

I AM SPARTACUS!  I AM SPARTACUS! I AM 
SPARTACUS!

Bijbelfilms waren een apart genre naast horror-
films, westerns, oorlogsfilms en komedies. In de 
jaren zestig toen de wereld veranderde en aan God 
werd getwijfeld, werden het persiflages van Bijbel-
films: de musicals: Jesus Christ Superstar en God-
spell. Cecil B.de Mille was expert in historische 
films die hij op spectaculaire wijze vertelde. Daar 
stond hij om bekend. Dat konden Bijbelfilms zijn 
zoals De Tien Geboden (zowel als zwijgende film 
als die met geluid in 1956); The Sign of the Cross of 
Samson and Delilah, maar ook andere soorten: de 
westerns The Plainsman; Union Pacific; de circus-
film The Greatest Show on Earth; de piratenfilm 
The Buccaneer (ook zwijgend en met geluid) etc. 
In de jaren vijftig moest Hollywood concurreren 
met de televisie en dat kon alleen maar door het 
doek groter te maken met Cinemascope of Todd Als Vincent van Gogh in Lust for Life
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AO. Voor spektakelfilms was dat ideaal. De Bijbel-
films uit die tijd waren: 1951: David and Bathse-
ba en Quo Vadis 1953: The Robe en Salome; 1954 
Demetrius and the gladiators en The Silver Chali-
ce; 1956: The Ten Commandments en The Prodigal 
; 1959: The Big Fisherman; Solomon and Sheba en 
Ben Hur. Je kon op zondag dus kiezen tussen de 
kerk of de bioscoop. Veel mensen prefereerden de 
bioscoop. Slechts twee van die films gingen over 
het oude testament: The Ten Commandments en 
David and Bathseba.

Kirk was geïnteresseerd in de nieuwe Ben 
Hur-verfilming die door William Wyler gemaakt 
ging worden. Hij had goed met Wyler samenge-
werkt bij The Detective en zag veel in de rol van 
Judah Ben Hur. Maar Wyler zag Kirk niet zitten 
als de gevoelige Ben Hur. Hij had in eerste instan-
tie Gregory Peck gevraagd, maar die had ontdekt 
bij David and Bathseba dat hij er in die Bijbelse 
kleding ongeloofwaardig uitzag. Hij weigerde. 
Charlton Heston, ooit de Mozes-vertolker in The 
Ten Commandments, was nu de favoriet. Kirk 
kon de rol van Messala spelen, Ben Hurs vriend 
die zijn ergste vijand wordt. Interessante casting. 
Heston-Douglas had iets kunnen worden als Lan-
caster-Douglas.

Kirk weigerde en ging op zoek naar zijn eigen 
spektakelfilm. Hij kreeg het boek Spartacus van 
Howard Fast in handen. De geschiedenis van een 

slaaf die in opstand komt tegen de Romeinen en 
slaven rond zich verzamelt en tegen Rome oprukt. 
Uiteindelijk wil hij aan het Romeinse rijk ontsnap-
pen met duizenden mensen en zich ergens ves-
tigen waar Rome geen heerschappij heeft. Maar 
hij wordt verraden door de piraat die de boten 
moet leveren en vecht het dan maar uit, wat zijn 
ondergang oplevert. Hij eindigt traditioneel aan 
het kruis, maar ziet nog wel dat zijn zoon met de 
slavin Varinia als een vrij mens kan leven. Hij is in 
feite de overwinnaar. Koren op de molen van Kirk 
Douglas die in dit verhaal de geschiedenis van 

Mozes zag die de slaven bevrijdde uit handen van 
de Egyptenaren. Maar Kirk Douglas wilde geen 
religieuze film maken; er waren er al genoeg en er 
kwamen er nog twee aan: King of Kings (1961)en 
The Greatest Story Ever Told (1965). De laatste was 
een totale catastrofe met als gevolg dat de filmstu-
dio’s er een punt achter zetten.

Spartacus zat vol met dubbele bodems. Kirk 
Douglas liet the good guys (de slaven) door Ameri-
kaanse acteurs spelen. De slechteriken, de Romei-
nen, waren de Britse acteurs. Britse acteurs waren 
altijd goed voor nazirollen; Romeinen, Egypte-
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naren en natuurlijk als Britten in films over de Onafhankelijkheidsoorlog in 
Amerika en in een film die er ook aankwam: Exodus. De Engelsen waren de 
bezetters van Palestina dat door de Joden geclaimd werd. (De Britten werden 
dus door Britse acteurs vertolkt en de Joden door Amerikanen met aan het 
hoofd Paul Newman).

Achter de schermen van Spartacus was er wrevel tussen Charles Laughton 
en Laurence Olivier. Laughton was ooit de grootste Britse acteur van de jaren 
dertig, veertig. Olivier was zijn opvolger in de jaren veertig en vijftig en een 
heel aantrekkelijke man. Laughton niet, zoals Ustinov altijd zei: “Hij heeft het 
gezicht van het achtereind van een olifant.” In de film stonden ze ook tegen-
over elkaar.

 Peter Ustinov wilde zijn eigen dialogen schrijven, wat hij ook een paar 
keren deed en Olivier wilde Spartacus spelen en de regie van de film doen. 
Die eerste wens was onmogelijk en de tweede liet hij varen toen hij daar hele-
maal geen tijd voor had. En dan was er de casting van Varinia. De meest 
voor de hand liggende actrice was Jean Simmons die Kirk goed kende, maar 
die was Brits. Dat kon dus niet in de ogen van Douglas. Hij kwam uit op de 
Italiaanse Elsa Martinelli, maar haar Engels was barbaars. De nieuwe ster in 
Parijs was Jeanne Moreau die net Les Amants had gedaan en ”hot” was. Kirk 
ontdekte dat ze echt heet was toen hij in een nachtclub met haar ging dan-
sen. Maar ze wilde op dat moment niet filmen want ze was verliefd op haar 
regisseur van Les Amants, Louis Malle, en zoals Kirk verwoordde: “Als Franse 
dames verliefd zijn, moet alles wijken; ook een mooie filmrol.” Ze kwamen uit 
op een Duitse actrice: Sabine Bethman. Ze was beeldschoon op film, maar 
acteren kon ze niet. Varinia werd toch Jean Simmons en ze was geweldig.

Het script van Dalton Trumbo, de schrijver die op de zwarte lijst stond 
voor communistische sympathieën en nooit meer met zijn eigen naam op 

Boven: Douglas met Jean Simmons. Midden: Peter Ustinov en Laurence Olivier. 
Onder: John Gavin en Charles Laughton
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een film stond, werd de scenarioschrijver en hij kreeg van Kirk 
Douglas een mooie credit op Spartacus. De zwarte lijst was gebro-
ken en daar nam Douglas de credit voor, hoewel Trumbo’s familie 
beweerde dat dit niet door Kirk Douglas kwam. In wezen had hij 
al in 1959 bij de film Career zijn eigen naam weer op de titelrol 
gekregen.

De ego’s van de sterren waren de mindere problemen. Het 
maken van de film was een enorme klus. Kirk had al eerder bewe-
zen en keiharde producer te zijn. Tijdens The Vikings  waren de 
Noorse figuranten in staking gegaan. Ze wilden meer geld hebben. 
Kirk weigerde op hun eis in te gaan en zei: “Oké, dan draai ik die 
scène ergens anders met andere figuranten.” Toen de figuranten 
schrokken en hun eis introkken zei Kirk: “Te laat, ik laat niet met 
me spotten; ik draai die scène elders.”

Bij Spartacus had Kirk zelf de fout gemaakt om de Duitse actri-
ce Sabine Bethman voor Varinia te casten. Hij corrigeerde dat 
door haar in een persoonlijk gesprek te ontslaan. Ze kreeg haar 
volle salaris ($35.000) uitbetaald en keerde huiswaarts. Universal 
had er erop gestaan dat een van hun favoriete regisseurs Anthony 
Mann, maker van succesvolle westerns met James Stewart en Gary 
Cooper, Spartacus zou regisseren. De uitgekookte Kirk accepteer-
de, maar had allang in zijn achterhoofd dat hij de jonge Stanley 
Kubrick, met wie hij de prachtige film Paths of Glory (1957) had 
gedaan, de regie zou moeten doen. Stanley wist dat, want hij zat 
gewoon te wachten tot hij aan de gang kon gaan. Hij maakte geen 
andere film. Kirk begon met Anthony Mann te draaien. Ze deden 
een volledige scene in de zoutmijnen en een stuk van een scene in 

de gladiatorenschool. Toen nam hij Mann apart en zei botweg dat hij niet op film kreeg 
wat hij wilde. Dat Mann vooral in de gladiatorenschool niet opgewassen was tegen de 
complexe filmomstandigheden. Mann had nog nooit een blockbuster gemaakt. Onge-
twijfeld kreeg Mann ook een (fikse) afkoopsom en de belofte dat Kirk in de toekomst 
een film met hem zou maken. Mann vertrok en Kubrick—die slechts 30 jaar oud was 
en die ook nog nooit zo’n grote film had gemaakt—ging aan de slag. Universal zei 
niets. Als je bij een Hollywood-film wordt ontslagen dan is dat een belediging, maar 
gek genoeg kon Anthony Mann meteen aan het werk bij de grote western Cimarron 

Het gevecht met Woody Strode in de school voor gladiatoren
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en maakte daarna zijn eigen epics El Cid en The Fall of the 
Roman Empire. Daarna maakte hij inderdaad met Kirk The 
Heroes of Telemark, een grote oorlogsfilm.

Als Kirk gedacht had dat hij makkelijk met Stan-
ley Kubrick kon werken dan had hij het weer mis. 
Kubrick was een enorm eigengereide regisseur die 
zijn stempel op Spartacus wilde drukken; net als Kirk. 

Het was voor Kubrick de tweede keer 
dat hij met Kirk werkte. Bij Paths of 
Glory was de officiële producent James 
B. Harris (maar die werkte voor Stanley 
Kubrick). Kubrick en Douglas waren de 
onofficiële producenten. Het was dus 
eigenlijk twee (Harris/Kubrick) tegen 
één (Douglas). Kirk was wat de Ame-
rikanen noemen “outnumbered”. Maar 
bij Spartacus was Kirk de absolute baas 
en mocht Stanley Kubrick als gunst 
zijn eerste grote film regisseren waar-
mee hij een heel groot publiek ging 
bereiken.

Dat nam niet weg dat Kubrick toch 
zijn eigen artistieke zin wilde doordrij-
ven. Met het acteren is het hebben van 
een sparringpartner (als Burt Lancas-
ter) leuk en creatief. Maar een regisseur 
en een producent die verschillende 
visies hebben is duur. Het beïnvloedt 
op alle fronten het maken van de film. 
Kirk had beter de aimabele, meegaan-
de Anthony Mann in de regiestoel kun-
nen laten zitten. Nu was elke dag een 
gevecht. Na afloop zwoer Kubrick dat 
hij nooit meer voor een producent zou 
werken die hem vertelde hoe je de film 
moet maken. En zo geschiedde.

De film was in ieder geval een groot succes, 
maar kreeg maar 6 Oscars in 1961, waarvan drie 
in belangrijke categorieën: Beste Camerawerk van 
Russell Metty, bijrol van Peter Ustinov en muziek 
van Alex North. Maar het werd een klassieker die 
nog steeds veel wordt vertoond. Er zaten prachtige 
vertolkingen in en een paar sterke scènes, o.a. in 
de gladiatorenschool met het gevecht van Woody 
Strode met de drietand tegen Kirk Douglas; Oli-
vier die Jean Simmons tevergeefs probeert te ver-
leiden, de vermakelijke eetscène tussen Ustinov 
en Laughton (geschreven door Ustinov) en vooral 
een ogenschijnlijk onbelangrijke scène als Spar-
tacus geïdentificeerd moet worden door Crassus 
(Olivier) en de slaven solidair opstaan en roepen: 
“I am Spartacus ! I am Spartacus ! I am Spartacus!”

Kirk Douglas zou zijn hele leven overal op de 
wereld met de rol van Spartacus geïdentificeerd 
worden. Hij genoot ervan. 

DE CARRIÈRE NA ‘SPARTACUS’
Kirk Douglas was 42 toen hij aan Spartacus 

werkte. Hij was 90 toen hij zijn laatste film maakte 
die in 2008 uitkwam voor tv: Meurtres a L’ Empire 
State Building, een docudrama dat een eerbetoon 
was aan de film noirs van de jaren dertig en veertig 
met daarin veel archiefmateriaal.

Vanaf Spartacus lukte het hem toch nog 
indrukwekkende films te maken zoals Lonely are 

Paths of Glort
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the brave (1962) over een hedendaagse cowboy 
die aanpassingsmoeilijkheden heeft en de bergen 
invlucht (het was zijn favoriete film); Two weeks in 
another town (1962) over een verlopen filmacteur 
die een comeback probeert te maken.

7  Days in May (1964) bracht hem weer samen 
met Burt Lancaster. Allebei als generaals die een 
eigen plan hebben ten aanzien van de politieke 
agenda van de president. Na Spartacus was hij nog 
maar een enkele keer een echte producer; hij dook 
weer onder in het produceren zonder naamsver-
melding.

Sommige keuzes waren merkwaardig. In 1963 
deed hij een komedie For love or money waar veel 

mooie dames zijn tegenspeelsters waren (Mitzi 
Gaynor, Julie Newmar, Leslie Parrish etc.) maar 
laten we eerlijk wezen: Kirk Douglas is geen Cary 
Grant, Rock Hudson, Tony Randall of zelfs Gig 
Young. Hij is geen komedie-acteur. Het publiek 
accepteerde hem niet.

In 1968 speelt hij in de middelmatige thriller 
A lovely way to die, geregisseerd door een tv-re-
gisseur, David llowell Rich. Het had ook het lage 
niveau van een tv-film. De aantrekkingskracht 
voor Kirk was eigenlijk alleen de sexy Italiaanse 
Sylvia Koscina. In 1968 maakt hij ook The Brother-
hood op locatie in Palermo. Een gangsterverhaal 
met de nadruk op de familieverhoudingen. Het 

sloeg niet echt aan. 
Hij deed zelfs een SF film in Italië, Holocaust 

2000, die een dieptepunt in zijn carrière is. In 1969 
vraagt hij Elia Kazan om de hoofdrol te mogen 
spelen in diens autobiografische film The Arrange-
ment. Kazan is een van de grootste filmregisseurs 
in de wereld, maar met een besmet verleden. Hij 
heeft namen genoemd tijdens de McCarthy hek-
senjachtperiode. Had hij dit niet gedaan, dan had-
den de filmstudio’s hem gedumpt. Hij heeft dus 
een toegeving gedaan, een ‘arrangement’. Daar 
gaat de film over. De opnamen zijn bijzonder en 
levert sterk spel op van Kirk, Faye Dunaway en 
Richard Boone, maar in de montage komt Kazan 
vast te zitten omdat het onderwerp te dicht op 
hem zit. Kirk maakt veranderingen in de montage 
die later door Kazan weer teruggedraaid worden. 
De film is een compromis en teleurstellend voor 
zowel Kazan als Kirk.

Hij heeft in 1970 nog een mooie film van J.L. 
Mankiewicz, There was a crooked man, over een 
gevangene  (Kirk) in een woest landschap die ont-
snapt en achter een verborgen geldbuidel aangaa,t 
achtervolgd door de gevangenisdirecteur ( Henry 
Fonda) die nog slechter is dan hij. Kirk vond de 
film mislukt omdat beide personages onsympa-
thiek zijn. De vraag is of het publiek daar moeite 
mee had.
De jaren zeventig, waarin Kirk Douglas een kras-

Lonely Are the Brave
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se zestiger is, laten wisselend werk zie . Hij begint 
tv-films te maken, zit zelfs in een mini tv-serie 
The Moneychangers. Regisseert twee kleine films 
Scalawag (een nieuwe versie van Treasure island) 
en de western Posse en constateert dat goedkope 
films op goedkope locaties met Joegoslavische 
acteurs die niet begrijpen wat hij wil (in het geval 
van Scalawag) grote ellende is. En dat drie taken: 
regisseren, produceren en acteren erg veel werk is. 
En dat als je ‘kleine’ films hebt, niet alle functies 
kan bezetten. Dat gaat ook ten koste van de kwa-
liteit. 

In 1986 zijn Kirk en Burt voor de laatste keer 
herenigd als twee oude misdadigers in Tough Guys 
die nog een keer hun slag willen slaan. Een komi-
sche thriller met een nostalgiefactor, maar niet 
echt leuk of goed. In 1975 maakt zoon Michael 
Douglas One flew over the Cuckoos nest met Jack 
Nicholson. Dit project heeft Kirk jarenlang in zijn 
bezit gehad en hij heeft de rechten van het boek 
een keer overgedragen om in die film met zijn zoon 
als producer de hoofdrol te spelen. Nu eindelijk de 
film gemaakt kan worden, is Kirk te oud bevonden 
en mist hij de kans om nog een keer te stralen. Het 
is een bittere teleurstelling, maar Michael blijkt 
net zo’n harde producer te zijn als zijn vader.

 In zijn lange carrière had hij maar drie 
Oscar-nominaties gekregen. Voor hoofdrollen in 
Champion in 1949; The Bad and the Beautiful in 

1952 en Lust for life in 1956. Dat was pijnlijk, want 
Burt had ook drie nominaties, maar had in 1961 
de Oscar gewonnen voor zijn hoofdrol in Elmer 
Gantry. Hij concurreerde toen met Kirk Douglas 
voor diens rol als Spartacus. Eindelijk in 1996 toen 
evident was dat Kirk nooit meer een rol zou spelen 
waarmee hij Oscar-kandidaat kon worden kreeg 
hij de ere-Oscar.

KIRK DE SCHRIJVER
In 1988 begon Kirk aan een schrijverscarrière 

en debuteerde met de autobiografie The Ragman’s 
son (De Zoon van de voddenman). Hij bleek een 
geanimeerd schrijver te zijn over zijn veelbewo-
gen leven en natuurlijk bepaalde hij helemaal van-
uit zijn standpunt hoe dat leven er uit  had gezien. 
En omdat Kirk voornamelijk geïnteresseerd was in 

zijn eigen leven gingen bijna alle boeken die volg-
den over… Kirk Douglas!

Kirk die zijn hele leven in Hollywood had 
doorgebracht, was gewend dat alles en iedereen 
een mening over hem had. Door al die boeken te 
schrijven kon hij precies bepalen hoe het leven 
van hem geweest was. Het is typisch dat iemand 
als Burt Lancaster nooit de behoefte had om een 
autobiografie te schrijven; het interesseerde hem 
niet wat men van hem dacht en hoe men over hem 
schreef. Hij hoefde niets te corrigeren.

Kirk Douglas genoot van het schrijven; het werd 
zijn nieuwe carrière. Hij werd ouder en ouder en 
hij filmde minder en minder. Hij zag hoe zijn ene 
zoon, Michael een grote filmster en ook nog pro-
ducer werd; Peter een acteur en Joel een produ-
cer. En dan was er Eric die het ongeluk had precies 
op zijn vader te lijken en daar zat niemand op te 
wachten. Hij raakte in de versukkeling en ging aan 
drugs tenonder.

Omdat Kirk het niet kon laten bleef hij tot op 
het laatste moment interviews geven om in de 
publiciteit te blijven. Ook al zag hij er niet uit met 
dat gezicht dat een masker was en al kon hij na een 
beroerte niet meer goed spreken.

Hij werd 103 jaar oud en toen was het voorbij

Kirk Douglas, 102 jaar, met zoons Cameron en Michael

—Thys Ockersen



FILM FUN #75 Maart 202017

INHOUD

ROND 1901 waren er al gepatenteerde novelties waar-
mee men op geprojecteerde beelden kon schieten 
zonder deze tot stilstand te brengen. 

In 1912 ontwikkelden 3 uitvinders in Birmingham een op de jacht toegespits-
te shooting gallery onder de naam Life Targets. 
In Duitsland werd hetzelfde principe gelanceerd als ‘Lebende Zielscheibe’ 
welks attractie zich mocht verheugen in een bezoek van Keizer Wilhelm II.  
Er werd in deze vroege schietbioscoop met scherp geschoten op een papieren 
projectiewand die eenmaal doorzeefd door een nieuwe rol werd vervangen. 
Ook voor het stilzetten of freeze-framen van het filmbeeld na een voltreffer 
bedacht men diverse oplossingen. 
Een metalen schijf achter het scherm bewoog mee met de gefilmde herten 
en produceerde een felle lichtflits na impact van de kogel. 
Een andere, meer plausibele optie, was een telefoonontvanger die het geluid 
van het schot gebruikte om via een schakelmechanisme de 35mm-projector 
voor een kort moment stil te zetten. 
Het stilzetten van het filmtransport was een riskante zaak gezien de ontvlam-
baarheid van de nitraatfilm. 

De schietbioscoop loste dit probleem op door ijskoude 
perslucht tegen de stilstaande film in het projectiekader 
te blazen voor de duur van de onderbreking. 

De schietbioscoop werd een vertrouwde attractie in Coney Island en het 
Weense Prater en dook al spoedig op als lunchpauze vermaak op Broadway.  
‘All the joys of deer stalking, the 
tremendous thrills of elephant 
& rhinoceros shooting, and the 
delight of bearhunting can been en-
joyed in half an hour!’ 
‘Yesterday I shot deer, mountains-
heep, zebra, gnu, elk, antelope, 
hartebeest, oistrichandswan! And 
all within four minutes walk from 
my office!’ 
De stap om naast het wild ook Zu-
lu’s, Indianen en Bosjesmannen in 
het schootsveld te laten opdraven 
was daarna snel genomen. 

DE GESCHIEDENIS VAN DE SCHIETBIOSCOOP
Een vaste waarde in het game-repertoire is het principe van de 
‘First Person Shooting’. De speler beweegt zich door een interac-
tief reagerend landschap waarin het wemelt van overal opduiken-
de schutters. 
Shoot First Think Later! 
De cinematografische voorloper van deze virtuele ‘shooting gal-
lery’ was de schietbioscoop waarvan de ontwikkeling zowat gelijk 
loopt met die van de film zelf en voortkwam uit de jachtsport.

door
Michael Helmerhorst
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THE BIGGEST GAME  
Uiteindelijk zien ook de militaire 
autoriteiten iets in deze aanvanke-
lijk voor burgerlijk vermaak toege-
paste vinding. 
Bij het uitbreken van de 1e wereld-
oorlog wordt de schietbioscoop 
zowel voor combat training als 
voor antipropaganda ingezet. 
De Engelsen schieten naar harten-
lust op aanstormende Krauts. 
De Duitsers openen het vuur op 
soldaten in Schotse kilts. 
Maar ook de burger wordt uitgeno-
digd om de vijand in beide kampen 
op de korrel te nemen. 
 

HOGANS ALLEY 
Het verhaal dat de schietbioscoop was uitgevonden door een FBI agent 
nadat bioscooppubliek met scherp op het witte doek had geschoten 
tijdens een journaal-item over de Amerikaanse nazi  Frits  Kuhn, kan dus 
naar het land der fabelen verwezen worden. 
De G-Men van J.Edgar Hoover waren gewoon hun machineguns te legen op 
mechanisch verschuivende en opklappende silhouetten. In het FBI oplei-
dingscentrum te Quantico Virginia schoten de rekruten zich een weg door 
‘Hogans Alley’, een met mechanische dummies ingericht coulissenstraatje.  
In Magnum Force (1973) zien we hoe Dirty Harry zijn behendigheid op het 
vuistvuurwapen test in zo’n boobytrap alley.  

SNUF EN SNUITJE 
De in de vroege jaren zestig door de politie in Nederland in gebruik ge-
nomen schietbioscopen voorzagen zowel in statische landschappen met 
schietgrage onverlaten die overal opduiken als in subjectief gefilmde achter-
volgingen. 
Boeven en kruimeldieven maken zich rennend, fietsend en gemotoriseerd  
uit de voeten. Eerst na het door een koddige Oom Agent gelost waar- 
schuwingsschot is het prijsschieten op de wegvluchtende wetsovertreders 
die op heterdaad worden betrapt op het stelen van melkflessen of andere 
ernstige vergrijpen. 
Een nachtelijke brommerdief wordt gespot en neemt de benen met een 
collega in zijn kielzog, Hold Your Fire Please! 
De lenige boef belandt in een doodlopende steeg en draait zich met een 

De FBI-schietbaan
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ruk om naar de camera. We herkennen de mi-
mespeler Will Spoor, die bekendheid genoot als 
de helft van het tv-boeven duo Snuf & Snuitje uit 
Pipo de Clown. 
Een 16mm-projector wierp het beeld op een met 
sensoren uitgerust papieren scherm. Op het mo-
ment van de kogelinslag bevroor het beeld 
zodat de instructeur de schade kon opnemen. 
“Op de benen zei ik, je zit in zijn hoofd!” 
 
VON SECHS UHR AB WIRD ZURÜCKGESCHOSSEN 
In naoorlogse Duitse schietfilms gaat het er al 
meteen wat ruiger aan toe. Wild om zich heen 
schietende bankovervallers knijpen er tussenuit 
in een Mercedes Cabriolet en scheuren als gek-
ken door een Zuid-Duits fachbau-stadje voordat 
ze de autobahn opdraaien. Een lange close up van 
een der achterwielen nodigt uit tot het lek schie-
ten van de banden. 
Ook in Nederland werd de afspiegeling van de 
vuurgevaarlijke onderwereld geleidelijk realisti-
scher in beeld gebracht. De mise-en-scène in het 
schootsveld wordt gaandeweg gecompliceerder 
van opzet voor zowel cineast als schutter. 
Wat te doen als het ‘Moving Target’ zich zigzag-
gend voortbeweegt door een druk bevolkt stads-
park waarin vanachter elke heg of struik opeens 
een moeder met kinderwagen kan opduiken? 
Een verdacht sujet, dat niet reageert op het bevel 

Wil Spoor, bekend van Snuf en Snuitje De diefstal van een melkfles

Een bankloper wordt overvallen! Schietpartij in Duitsland



FILM FUN #75 Maart 202020

INHOUD

tot stilstaan, nadert de camera en reikt naar iets in zijn jas…… Als hij vlakbij is toont hij een kaartje waarop 
staat: IK BEN DOOF. 
Begin jaren 80 nemen de levende schietschijven Paul en Jerommeke en het  realistische duo Eddy en Ruudje 
het over in full color. Bij het aanhouden van een Toyota (kenteken: LY 69 GL) op een rustiek bomenlaantje is 
het oppassen geblazen.  Elkaar dekking geven bij het betreden van een benauwde woonkamer kan ook niet 
echt kwaad, ook al zitten de criminelen lekker op de sofa. 
 
IT’S FUN TO COMPETE 
Een populaire afgeleide van de schietbioscoop was de als spelautomaat uitgevoerde Cine Shot die met een 
semi-interactief werkend dubbelbeeld-spoor was uitgerust. 
De speler zet een doorzicht-filmbeeld in werking na de muntinworp. 
Een desperado posteert zich breed grijnzend tegenover hem in een stoffig Western-straatje. Op het moment 
dat de zon weerkaatst op een gesp of koppel dient de speler zijn pistool uit een holster te trekken en te vuren. 
De lichtflits vult even het gehele beeld met wit waarop het filmbeeld kan verspringen op een alternatief spoor. 
Twee mogelijkheden, of de desperado was sneller en je kijkt weer in zijn grijnzende tronie of de snoodaard is 
geraakt en valt achterover in een waterbak voor de paarden. Deze dubbelprint met twee uitkomsten werd ook 
als holografische projectie in een donkere schietkast uitgevoerd. 
 
SAFARI MEDIA 
Vandaag de dag kunnen niet alleen de schietgrage cinefielen. maar bij voorkeur off season-jagers terecht bij 
het bedrijf Hendrix in Lottum. Het kogelgat in het papieren scherm laat op het moment van impact infrarood 
licht door dat wordt gesignaleerd en doorgegeven aan een computer die het beeld stopzet maar ook de score 
bijhoudt van missers en voltreffers. 
THE GAMES THAT MEN PLAY 
De interactieve arena heeft  inmiddels geleid tot een ware industrie en een enorm aantal verslaafden die dag en 
nacht aan hun scherm zijn gekluisterd en compleet kopje onder zijn gegaan in een illusoire coulissen-wereld. 
De armchair grootwild jager heeft plaatsgemaakt voor de gedachteloze killer.Boven: Paul en Jerommeke

Midden: Eddy en Ruudje
Onder: Oppassen geblazen!

—Michael Helmerhorst
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NA twee jaar klooien bedacht ik dat mijn insteek  
gewoon een soort vervolg op mijn succes Sur-

prise Surprise moest zijn; weer een komedie met 
Luc Lutz. Succes verzekerd. Ik raakte enthousiast 
en ik entameerde mijn vriend Ab van Ieperen 
om met ideeën van mij aan de slag te gaan. Hij 
zou een script schrijven waarin Luc opnieuw een 
wat schlemielige man zou spelen. Maar nu geen 
slapstick, meer iets in de stijl van Blake Edwards 
(A shot in the dark), Richard Quine (How to 
murder your wife), Neil Simon (The Odd Couple) 
en Billy Wilder (One two three). Komedies uit die 
tijd die een tikje pikant waren. In het kort: het 

verhaal zou gaan over een tuttig echtpaar, Frans 
en Veronika, op weg naar de verjaardag van Ver-
onika’s moeder; ergens in de ‘rimboe’ van Fries-
land. Ze krijgen panne. Frans ontmoet een wilde 
vrouwelijke wegenwacht en Veronika een woeste 
vrachtwagen chauffeur. De hormonen vliegen in 
het rond, maar als ze elkaar weer zien, doen ze 
net alsof er niets is gebeurd. Om de lulligheid te 
benadrukken heette het script ‘Moeders verjaar-
dag’.

Ab had goed werk afgeleverd. Ik was tevreden 
met het treatment. Ik had al een fantastische, 
mooie actrice op het oog voor Veronika, Pleuni 

‘JACHTTAFEREEL’
Tekst

Thys Ockersen
Foto’s

Ockersen en crew

Ik had na het succes van Surprise Surprise meteen moeten doorstomen naar een nieuwe film. 
Ik was een: ‘hot director’ maar ik profiteerde daar niet van. Ik wist gewoon niet wat ik voor 
een volgende film moest maken. Het Edinburgh  Film Festival had door een retrospectief 
programma van Sam Fuller en de aanwezigheid van de man zelf, me bewust gemaakt van 
wat ik zou willen filmen: Westerns, Oorlogsfilms en Thrillers. Maar ja, ik had de Tweede 
Wereldoorlog niet meegemaakt als militair; we hadden geen wilde westen in Nederland  
gehad, alleen maar de 80-jarige oorlog en met de misdaad kwam je niet verder dan Gerrit de 
Stotteraar (een inbreker) en de Baarnse moordzaak. Nou ja, die moordenaars, de gebroeders 
Henny, waren tenminste nog verre familieleden (mijn moeder heette Henny). Maar die 
moordzaak kon niet tippen aan het Amerikaanse gangsterdom met Al Capone. Ik was in het 
verkeerde land geboren.

Lodewijks broer Lex (Dirk-Joos Reissig) rekent af met Wilbert
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Touw. Minstens zo mooi en goed als Shireen Strooker uit mijn vorige film, maar 
ik wilde met haar toch nog iets nieuws hebben in de cast. Ik ben  vergeten wie de 
chauffeur en de vrouwelijke wegenwacht moesten spelen. We zouden een aan-
vraag indienen bij CRM voor verdere uitwerking naar een scenario. Hans Klap. 
die een partner Jan Mey had in een nieuw filmmaatschappij  Idaho Pictures, dien-
de  de aanvraag in en het was wachten op een afspraak met de commissieleden 
of ze het idee zagen zitten. . En dat duurde allemaal heel lang. Intussen begon Ab 
het scenario uit te werken, ongeveer tIen pagina’s. dus dat was snel voor elkaar. 
Luc las het en was enthousiast. Zo enthousiast dat hij besloot van Rotterdam 
naar Zandvoort te reizen om het script bij mijn thuis te bespreken. Ik was onder 
de indruk, die beroemde Luc Lutz bij ons over de vloer en hij kwam ook eten. 
Jammer dat mijn vader er niet bij was. Hij miste geen avond van zijn vereniging . 
Had hij dat maar wel gedaan want dan had hij erkenning van Luc gekregen voor 
zijn schilderijen die hij in het verleden had gemaakt. Luc was een verzamelaar 
van naïeve kunst en hij was verrukt over de schilderijen van Pa. Nou had mijn 

vader wel eens een medail-
le gewonnen, maar Luc als 
bewonderaar zou hem goed 
gedaan hebben. Luc had wat 
aantekeningen op het script 
gemaakt en hij liet die achter. 
Bijna onleesbaar.

Dus we dienden het scena-
rio in en deden er een briefje 
bij: ‘Vergeet het treatment; we 

willen nu over het script praten.’ Dit soort initiatieven werd bij het 
filmfonds niet op prijs gesteld. Er waren regels, eerst een ontwerp, 
dan een script. Hans Klap, zijnde de producer, had me hiervoor 
moeten behoeden.

Ik had een heel groot probleem. Men accepteerde mijn handels-
wijze op geen enkele manier. Ik ben toen nog naar Rob Du Mee 
gegaan om te kijken of die niet iets kon doen als ervaren producent. 
Rob was gecharmeerd van Surprise Surprise; hij vond het een soort  
Pandora’s Box met leuke grappen. Maar hij kon niets doen.

Ik kwam voor de commissie met Hans Klap en het project werd 
rigoureus afgewezen; niet omdat het een slecht script was, maar 
omdat ik de regels had overtreden. Ik herinner me maar een com-
missie lid, de onsympathieke Wim Gerdes, leraar camera op de NFA 
en onduidelijke medewerker bij Cinecentrum, die durfde te beweren 
dat ik waarschijnlijk Surprise Surprise niet  zelf had gemaakt. Die 

Thys regisseert Dirk Reissig 

Pleuni Touw
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opmerking was een versterking om mij geen subsidie te geven. Wat een bru-
taliteit. Maar ze hadden een oplossing!  Elk ander scenario-idee zou door ze 
goedgekeurd worden. Ik was verbijsterd. Op dat moment begreep ik dat het 
hele systeem van de subsidies van CRM een farce was. Vaak ook vriendjespo-
litiek  zou ik in latere jaren later nog merken.

‘JACHTTAFEREEL’  OF HOE MAAK JE EEN  
JOODSE FILM

Ik was op zoek naar een ander idee of verhaal. Ik las in die tijd (1970) een 
boek met verhalen, Seizoenarbeid, van de Zandvoortse  schrijver Lodewijk 
Wiener met wie ik in de Zandvoortse muziekkapel had gezeten.  Ik ken-
de hem niet goed maar we hadden gemeen dat we een Joodse achtergrond 
hadden en dat Zandvoort bekend stond om zijn foute verleden. Lodewijk 
had op dat moment net zo’n rel ontketend met een verhaal uit zijn bundel als 

ik met het doorgesneden oog in Surprise Surprise. Dat verhaal ging over 
de eigenaar van een restaurant in de watertoren die zich vergreep aan een 
dienstertje. Of dit echt gebeurd was of niet kan ik  me niet herinneren, 
maar de restauranthouder die echt bestond, was razend op dit verhaal  en 
het moest verwijderd worden uit de bundel. Wat ook gebeurde. Toch leuke 
publiciteit voor een nog beginnende schrijver.

Het verhaal dat ik wilde verfilmen was over een jongen van ongeveer 
tien, Lodewijk, (de schrijver zelf dus), die kennis maakt op school met 
een nieuwe leerling, Wilbert,  en min of meer ‘vriendjes’ wordt. Hij maakt 
kennis met de moeder van die jongen, een spectaculaire, uitdagende dame 
die in schril contrast staat met zijn  eigen moeder, een sloof. Lodewijk 
is diep onder de indruk, maar op een later moment in het verhaal merkt 
Wilbert op dat zijn moeder heeft gezegd dat Lodewijk misschien wel joods 
is. Als Wilbert en Lodewijk verderop in het verhaal op fazanten gaan jagen 
wil Wilbert zien of Lodewijk echt joods is en wil hij Lodewijks  piemel 
zien. Het wordt een gevecht en net als Wilbert Lodewijk onder controle 
heeft om het bewijs van de besnijdenis te zien komt uit het niets—in een 
droomscène—Lodewijks broer tevoorschijn met een grote pijl en boog en 
doorboort Wilbert met een pijl  met de woorden: “Die ongein moet maar 
eens afgelopen zijn!” Als Lodewijk zijn ogen open doet  is er geen Wilbert 
meer; maar ook geen broer. Het was een droom  waarin hij gered werd. Hij 
staat op en verlaat het duin.

                                 
JACHTTAFEREEL, DE FILM 
Na een aantal thrillers op 8 mm, wat Kafka-achtige (korte) speelfilms op 
16mm en een komedie (instructiefilm) ging ik nu opeens iets heel serieus 
aanpakken. Een film  over joodse problemen die ik zelf niet had. Ik was 

Lodewijk en Wilbert jagen op fazanten
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nog nooit gediscrimineerd (ik wist dus niet hoe 
dat voelde). men wist niet eens dat ik een beetje 
joods was, op een paar mensen na. Ik weet wel 
dat ik door mijn ouders naar de zondagsschool 
werd gestuurd omdat ik als schoffie een beetje 
fatsoen moest worden bijgebracht. Ik vond de 
verhalen uit het oude testament prachtig, maar 
toen het over Jezus ging die over het water liep 
en wonderen verrichtte had ik iets van: geef mijn 
portie maar aan fikkie. Ik verliet de catechismus-
les om niet mee terug te keren. Die zondagmid-
dag zat ik meteen weer in de Monopole bioscoop, 
wat mijn kerk was om te genieten met veel atheis-
tische kinderen van Roy Rogers, Abbott & Costel-
lo en Laurel & Hardy.

Toen ik een paar jaren later in de Zandvoortse 
muziekkapel zat en op kerstavond in diezelfde 
protestantse kerk moest spelen. blies ik bij de 
hoge noten vals en keek men mij verwijtend aan. 
En toen ik nog een aantal jaren later (in 1978) 
in Bethlehem terechtkwam om te filmen bij de 
opnamen van The Big Red One en ging zwem-
men in het meer van Galilea waar Jezus overheen 
gewandeld had, verzoop ik bijna. Mijn camera-
man Hans den Bezemer kon me nog net op tijd 
aan de kant trekken. Ik was geen Jezus; dat was 
wel duidelijk.

Wat trok me nu eigenlijk aan in het verhaal 
van Wiener? Ik denk dat ik Zandvoort kon filmen 

en het kon laten zien als een gewone badplaats, 
waar in de duinen nog bunkers lagen. Ik wilde 
niet mijn eigen huis gebruiken als locatie voor 
het joodse jongetje Lodewijk, maar van iemand 
anders. Zo autobiografisch moest het nou ook 
weer niet. Ik vond  het interieur op de Kostverlo-
renstraat bij een leuke dame met drie dochters en 
het exterieur verderop, wat een mooie kleine villa 
was. Wist niet dat in dat huis onze grote schrijver 
Herman Heijermans zijn laatste maanden had 
doorgebracht. Ik gebruikte de mooie voorgevel. 
Ik gebruikte ook mijn lagere school, de Hannie 
Schaft-school, waar Lodewijk naar toeging en 

kennis maakte met Wilbert, zijn nieuwe vriendje.  
En ik had het gevoel dat ik me in dat verhaal kon 
verplaatsen. Dus niet. Ik heb het originele verhaal 
niet meer, want het boekje Seizoenarbeid met dat 
verhaal heb ik  aan een fan van Wiener weggege-
ven en dat is eigenlijk nu een ‘collectors item’. Ik 
kan dus niet meer checken of Ab van Ieperen zich 
exact aan het origineel heft gehouden. Ik ver-
moed van wel. Het was het soort verhaal, waarbij 
je niet gemakkelijk improviseerde zoals bij mijn 
vorige films. Ik had respect voor wat Lodewijk 
Wiener op papier had gezet. Al heb ik het gevoel 
dat ik het rolletje van de conciërge die nooit heeft 

Het huis waar Her-
man Heijermans uit 
begraven is als locatie 
voor Lodewijk en zijn 
moeder
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bestaan in mijn schooltijd er bij heb verzonnen 
omdat ik het leuk vond om Flip Brandon weer te 
laten opdraven. Het originele verhaal was cryp-
tisch; het scenario dus ook. Lodewijk hoort nooit 
direct van de moeder van Wilbert dat hij er zo 
joods uitziet, maar van Wilbert. (Wilbert: “Mijn 
moeder zegt….”). De vaders van beide jongetjes 
komen in het verhaal niet voor. Die van Wilbert 
is altijd op reis, daarom verveelt zijn moeder 
zich. Lodewijks broertje is een etterbak zoals alle 
oudere broers zijn. Maar als Lodewijk in nood 
is  schiet hij rigoureus te hulp en ‘schiet’ Wilbert 
dood met zijn pijl en boog. Dat laatste was dus 
een fantasie, waarbij Lodewijk hulp krijgt van zijn 
broer. Ik had nog nooit een fantasiescène gefilmd. 
En die kwam dus ook nog als een harde uitsmijter 
aan het einde van de film. 

Lodewijk Wiener hield ik buiten het schrijven 
van het scenario. Scenario’s schrijven en boeken 
schrijven zijn twee verschillende metiers. Ab was 
een Einzelgänger en zou nooit met een ander 
een script kunnen schrijven. Ik ging zowel bij 
Moeders Verjaardag en Jachttafereel met hem 
in discussie, maar dat was een harde strijd. Wat 
Ab schreef—ook als criticus en interviewer van 
filmsterren—kwam precies zo in Vrij Nederland 
en in ons filmblad Film Fan. Daar werden ze bij 
VN gek van.

HET MAKEN VAN ‘JACHTTAFEREEL’
Ik weet niet meer hoe de crew werd samen-
gesteld. De geluidsman/editor was Ton Ruys, 
NFAklasgenoot van Hans Klap. Cameraman was 
Albert van der Wildt met als assistent Hans den 
Bezemer. Script- girl  was Marianne Willems, de 
vrouw van mijn klasgenoot Kees Groenewegen 
en er was een lichtassistent, Harry Pallada. Onge-
twijfeld met een budget van ongeveer 35.000 gul-
den had er iemand voor de kostuums moeten zijn 
en een setdresser. De kostuums regelde ikzelf, 

waar nodig. Ik kon een mooie jurk krijgen voor 
Pleuni bij Raymond Linhard  in de Van Baerle 
straat voor een credit in de film en ik nam Martin 
Rugenbrecht (Wilbert) mee naar C&A in Haar-
lem voor een mooie jas, waar een pijl doorheen 
zou gaan. Je kon moeilijk verwachten dat zijn 
ouders een mooie jas gingen opofferen. Ik had 
in gedachten een prachtige wijnrode bank voor 
Pleuni waar ze luxueus op afstak. Dat liet ik aan 
de producers over. Jan Mey en Hans Klap dachten 
terecht dat het onzin was om geld uit te geven 

Lodewijk (Dirk 
Riessig) en
Wilbert 
(Martin Ruge-
brecht) in de 
Duitse bunker



FILM FUN #75 Maart 202026

INHOUD

aan een setdresser om een bank uit te zoeken en 
een costumière om een jas te kopen en een jurk 
uit te zoeken. Geldverspilling. De producers zou-
den voor de bank zorgen.

Ik was er nog steeds niet aan gewend dat er 
geld voor de film was, waarmee je veel meer kon 
doen dan bij de films die ik zelf voor een appel 
en een ei maakte. Dus ik draaide nog altijd zui-
nig shots, alsof ik het zelf moest betalen. En ik 

vertrouwde de producers dat die mooie wijnrode 
bank er zou komen.  Als je met amateurs draait, 
kan je maar beter uitgaan van een van de eerste 
opnamen. Ze worden alleen maar slechter en ver-
moeider naarmate je meer shots draait. Professio-
nals kunnen moeiteloos meerdere takes opnemen 
zonder moe te worden en ze leveren take na take 
dezelfde performance af. Daarvoor zijn het ook 
profs. Ik had de drie jongens uitgekozen op hun 
naturel. Ik wilde als de twee joodse jongens twee 
echte broers hebben: Dirk Reissig als Lodewijk en 
Dirk-Joost Reissig als Lex. Geen typische joodse 
jongens. Ze zagen er zo’n beetje uit als ik: onher-
kenbaar als joods. Daarom zou het interessant zijn 
dat die moeder van Wilbert insinueerde dat ze 
joods waren. Antisemitisme door roddel. Ik had zo 
maar voor Martin Rugenbrecht  gekozen, maar bij 
nader inzien had hij een beetje gemeen gezicht. 

De opnamen verliepen vlot, blijkbaar niet vlot 
genoeg want ik ving een opmerking op van een 
van de producenten die tegen een crewlid zei: “Je 
kan wel zien dat Thys een tijdje geen film heeft 
geregisseerd.” Dat tijdje was dus twee jaar sinds 
Surprise Surprise en die ‘onzekerheid’ had alles 
te maken met het moeilijke onderwerp en het 
regisseren van kinderen. Een van de eerste scè-
nes was in de keuken van Lodewijk met Henny 
Orri— perfect gevoelig als bezorgde moeder—en 
haar zoons. Daarna scènes op straat in Zand-

voort en bij de Hannie Schaft-school. Toen we 
uiteindelijk in het huis op de Kostverlorenstraat 
gingen filmen, waar  de eigenaresse voor ons de 
hele kamer had ontruimd,  verwachtte ik daar die 
mooi wijnrode bank.  Essentieel voor het verhaal. 
Maar nee, uit gemakzucht  hadden ze bij mij 
thuis (!) de lelijke grijze  bank van mijn ouders 
weggehaald. Ik ging door de grond en realiseer-
de me toen dat ik als producers Jacobse en Van 

Albert Van der Wildt filmt de jongens in de duinen Henny Orri als Lodewijks moeder
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Es had: snelle jongens die gauw wat geld wilden 
verdienen met  mijn film. Ze waren allang bezig 
een nieuwe productie voor te bereiden. Kwanti-
teit, geen kwaliteit stond voorop. Ik had op mijn 
strepen kunnen gaan staan en zeggen dat ik hier 
geen genoegen mee nam. En dan? Wachten tot er 
een wijnrode bank gevonden is? In Zandvoort ? 
Vergeet het maar. Dus we filmden verder, weten-
de dat een stukje sfeer niet op te roepen was. 
Geluk (!) de lelijke grijze  bank van mijn ouders 
weggehaald. Ik ging door de grond en realiseerde 
me toen dat ik als producers Jacobse en Van Es 

had; snelle jongens die gauw wat geld wilden verdienen met  mijn film. Ze waren 
allang bezig een nieuwe productie voor te bereiden. Kwantiteit, geen kwaliteit 
stond voorop. Ik had op mijn strepen kunnen gaan staan en zeggen dat ik hier 
geen genoegen mee nam. En dan? Wachten tot er een wijnrode bank gevonden 
is? in Zandvoort? Vergeet het maar. Dus we filmden verder, wetende dat een 
stukje sfeer niet op te roepen was. Gelukkig was Pleuni Touw zo spectaculair 
als de vulgaire moeder in haar tijgeroutfit dat niemand meer op de lelijke bank 
lette. Ik wel.

Het aardige van die scène is dat Dirk Reissig  echt onder de indruk was van 
Pleuni. Ab van Ieperen zei na afloop van de première: “Ik heb nog nooit zo’n 
scène gezien waarbij een jochie echt bloost in het bijzijn van een mooie actrice.”

Wat wel sfeervol was was de Duitse bunker waarin Wilbert zijn antisemitis-
me etaleert. Toen de laatste scene werd opgenomen in de duinen, waarbij Wil-
bert achter Lodewijk aanrent omdat hij diens besneden pik wil zien, was Martin 
Rugenbrecht echt kwaad op Dirk Reissig, omdat die moe raakte van het vele 
hollen. Die kwaadheid kon ik gebruiken (ik was ook een beetje kwaad op hem, 
want hij werd lastig).  Als echte ‘method’-regisseur zei ik tegen Martin: “Geef 
hem echt op z’n donder; geen genade!”

Al met al verliepen de opnamen vlot. Ton Ruys kon aan de montage  beginnen.

DE PREMIÈRE EN DE RECENSIES
Traditiegetrouw werden de premières van de CRM-films in het Leids-

plein-theater gehouden. Een paar korte films bij elkaar. Na de eerste paar films 
was het pauze, maar dat begreep de projectieman niet en terwijl het licht aan-
ging startte hij Jachttafereel. De eerste scènes verschenen op het witte doek. Ik 
ging door de grond. Mensen verlieten de zaal om koffie te drinken. Dat soort 

Boven: Pleini Touw als de verleidelijke moeder van Wilbert en onder: 
een chocolaatje aanbiedend aan Lodewijk, beiden gezeten op de 
lelijke grijze bank.
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momenten kan je niet gebruiken als je bloed-
nerveus bent bij de première van je film. P. Hans 
Frankfurther, die het NBF-blad redigeerde, stelde 
me gerust.: “Men vergeet dit.” Maar ik dus niet.

Na de pauze werd de film opnieuw ingezet en 
zagen de mensen  een paar scènes die ze al gezien 
hadden. Bij zo’n voorstelling zijn de medewer-
kers van de films aanwezig en veel pers. Je voelt 
precies aan hoe zo’n film wordt ontvangen. Bij 
Surprise Surprise was er groot enthousiasme; bij 
Jachttafereel dus niet. En dan krijg je vage opmer-
kingen. Ik weet niet meer welke, maar het was 
het moment van de waarheid en ik wist dat ik een 
film had gemaakt die niet aansloeg. Ik zag Lode-
wijk Wiener de zaal verlaten en ik durfde hem 
niet onder ogen te komen omdat ik bang was dat 
hij de film niet goed vond. De positieve kanten 
van de film verdwijnen op zulke momenten. Er 
zullen ongetwijfeld mensen zijn geweest die uit 
beleefdheid zeiden: “Goed hoor, mooi gedaan.” 
Of, en dat is maar een voorbeeld: “Ik vond Pleuni 
en Henny erg goed!” (en wat ze dan niet zeggen is: 
“maar de film is klote.”) Of: “Goed camerawerk! 
Mooie shots” (maar niet: “Maar je hebt beroerd 
geregisseerd en het verhaal deugt ook niet”). Dat 
is altijd zo. En andere bezoekers mijden je. De 
persmensen zeggen helemaal niets; die bewaren 
hun oordeel voor in de krant.

Hier dan wat stukken van recensies:

Pieter van Lierop in Het Utrechts Nieuwsblad:
Met Jachttafereel waren Henny Orri en 

Pleuni Touw aanvaardbaar uit de verf geko-
men. Voornamelijk is bewezen dat het regisse-
ren van kinderen geen sinecure is.
Bob Bertina: De Volkskrant:

Thys maakte de toeschouwer steeds meer 
onzeker van zijn bedoelingen. Een op zich 
boeiende confrontatie tussen het joodse jon-
getje en de moeder van het vriendje leidt tot 
weinig.

Otto Milo Het Binnenhof :
Jachttafereel is een verfilmde sick joke van 

Ab van Ieperen. Rassenhaat onder schooljon-
gens met een wreed slot en veel te lang voor 
zijn inhoud.

LN Eindhovens Dagblad:
Het slot van Jachttafereel geeft een ver-

vreemdingseffect dat de bezoeker overvalt 
en een diepte en een bedoeling oproept die 
verborgen blijft. Los van deze moeilijkheid is 
het een vlotte schets waartegen de toneeltaal 
van Henny Orri en Pleuni Touw lachwekkend 
contrasteert. 

CB Doolaard  Het Parool: 
Jachttafereel gaat dankzij het scenario van 

Ab van Ieperen tenminste ergens over. Twee 
vriendjes ontdekken door het geroddel van 
hun potsierlijke ouders te snel het overbodige 
geschil tussen joods en niet-joods zijn en een 
oudere broer rond dit herhaalde misverstand 
met pijl  en boog en zwarte humor op. Ocker-
sen filmt wat schichtig. Je krijgt de indruk dat 
de montage soms gebrek aan geschikt materi-
aal verstopt. Maar de ironische humor komt 
schoksgewijs over zoals de laatste opmerking: 
“We moeten stoppen met die ongein.” Waarbij 
ik waarschijnlijk niet de enige was die moest 
denken aan dit soort CRM films.

Iedereen kijkt op zijn eigen manier naar een film 
en ik aanvaard dat. Het is natuurlijk niet leuk als 
je film niet goed wordt ontvangen. Toch nog een 
paar opmerkingen. Otto Milo vond dat de film 
een sick joke van Ab van Ieperen was. Fout, als 
het een sick joke is, komt dat op mijn rekening. Ik 
heb de film gemaakt. Het was mijn interpretatie 
van Ab’ script.

Er is grote verwarring over het einde van de film. 
Ik zag het als een grote broer die een kleine, hul-
peloze broer komt redden. Broers kibbelen, zoals 
in mijn  film,  maar als puntje bij paaltje komt  
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dan staan ze voor je klaar. En dan is er die symbo-
lische uitleg van mij. (misschien ook van Lode-
wijk Wiener). Het Joodse volk heeft na de Holo-
caust gezworen om nooit meer met zich te laten 
sollen. Als Israel aangevallen wordt dan slaan ze 
keihard terug. Of er is die grote broer van Israel, 
Amerika, die ze te  hulp komt. En omdat het wel 
erg hard zou zijn om het einde met die pijl en 
boog echt te laten gebeuren met een dood jochie 
in de duinen was het verpakt in een droom.

HOE HET VERDER GING MET DE FILM
Ik had toen en ook nu het gevoel dat ik een 

film had gemaakt die niet slecht was, maar niet 

begrepen werd. Ik verloor belangstelling om de 
film  nog verder onder de aandacht te brengen. 
Hoewel hij op het Festival van Edinburgh heeft 
gedraaid. Ik liet hem in Zandvoort op de Hannie 
Schaft-school, waar een projector was, aan de 
(joodse) dame zien die haar huiskamer zo gul aan 
ons had afgestaan. Haar reactie: “Niet goed.”  Er 
kwam een dame uit Israel om films uit te zoeken 
voor een festival. Ik hoorde van een vriendin bij 
CRM die haar sprak dat ze bij het zien van Jacht-
tafereel in huilen uitbarstte. Maar ze koos mijn 
film niet. 

Jachttafereel hielp mijn verdere carrière als 
het om speelfilms ging niet. Ik had het gevoel dat 

ze bij CRM niet zaten te wachten op een nieuw 
speelfilmpje van Thys Ockersen.  Ik concentreer-
de me dus op documentaires.

Wat het antisemitisme betreft dat ik niet 
meegemaakt had: dat gebeurde een paar jaar 
later toen ik in een relatie zat die niet goed werk-
te,  maar het toch weer ging goed maken door 
een bezoek aan haar ouderlijk huis te brengen. 
Toen we met het gezin aan  tafel zaten, maakte 
de vader van mijn vriendin een opmerking over 
het feit dat hij hun huurhuis kon kopen van een 
joodse makelaar, maar dat het duur zou zijn. Ik 
voelde de sneer in mijn richting (hij was een goed 
socialist, maar ook katholiek). Door die toevoe-
ging zonder meer van joods en duur was het een 
antisemitische opmerking, maar of die tegen mij 
gericht was, wist ik niet. Maar omdat er een stilte 
aan tafel viel en mijn vriendin bijna begon te 
huilen, wist ik wel zeker dat het tegen mij bedoeld 
was. Ik zei niets en keek hem alleen maar aan. 

Wat een domme man. Tegelijkertijd had ik iets 
van: Oh, zo voelt dat dus.

Een niet al te 
fraai uitziende, 

ongerestaureerde kopie 
van Jachttafereel is te 

zien op YouTube.
Gebruik de QR-code:

—Thys Ockersen
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WEERZIEN 
 
Autobiografie van 
film- en tv-regisseur Guus van Waveren 

‘Als auteur debuteren op je vijfentachtigste, mooi-
er kan het niet!’ Guus van Waveren liet het eind 
vorig jaar zetten op de uitnodiging voor het bij-
wonen van de presentatie van zijn autobiografie 
Weerzien. De vernissage vond plaats in de Open-
bare Bibliotheek te Hilversum, het gezelschap 

bestond voornamelijk uit kras 
ogende heren en een enkele dame. 
Ze kenden elkaar allemaal ‘uit het 
vak’, te weten dat van het film- en televisiemetier. 
Daarom leek het eerder een reünie waarvan met 
wat overdrijving gezegd zou kunnen worden dat 
‘tout Mediapark’ acte de présence gaf. 
   Met een presentexemplaar van Guus’ boek on-
der de arm en een glas in de hand werden zoals 
te doen gebruikelijk herinneringen opgehaald. 
‘Weet je nog in studio Vitus toen… ‘ Of: ‘Nee joh, 
met een Arri kon dat niet, dan heb je een Mitch 
nodig. Moet ik je dat vertellen, dat wéét je toch?!’ 
En over Guus van Waveren: ‘Leuk, dat boek van 
Guus. Hij maakte goeie docu’s. Een Mokums lef-
gosertje.’ Dat het klopt is meteen te merken aan 
‘the tone of voice’ van Weerzien, een boek zonder 
literaire pretenties, een gedetailleerd verslag van 
leven en werk van een arbeidersjochie uit de Am-
sterdamse Dapperstraat dat uiteindelijk van 1962 
tot 2000 als regisseur honderden gefilmde docu-
mentaires en tv-producties realiseerde voor NTS 
en later NOS, met uitstapjes naar Avro en Vara. 
Allemaal gerealiseerd in de pre-digitale jaren van 
de film en televisie. 

Het boek is zoals dat heet ‘klein geschreven’, in-
gedeeld in korte hoofdstukken die op zichzelf af-
geronde miniaturen zijn. De weinig rooskleurige 

jeugdjaren van Guus tijdens en direct 
na de Bezetting, zijn liefde ‘op het 
eerste gehoor’ in het vredesjaar 1945 

voor jazz en Coca-Cola, de tijd als dienstplichtig 
telegrafist bij de Marine, de korte periode als cor-
rect in het maatpak gestoken reclametekenaar bij 
bureau Prad, waar zijn eerste opdracht was een 
label te ontwerpen voor damesblouses van Etam. 
Guus: ‘Ik liep tussen de middag steeds even langs 
de winkel van Etam in de Kalverstraat, waar aan 
elke blouse in de etalage het door mij ontworpen 
label hing.’ Van Waveren ontpopt zich bij het 
beschrijven van zijn jeugdjaren als een geboren 
verteller, bijna een eigentijdse Theo Thijsen: geen 
Kees de jongen, maar Guus het kereltje. 
   Guus’ wederwaardigheden als tv- en filmregis-
seur en scenarioschrijver zijn met evenveel inge-
houden humor—en soms ook met ingehouden 
verdriet —uit de doeken gedaan als zijn jaren 
daarvoor. Legio bekenden uit de showbusiness 
en uit de kunst- en cultuursector komen voorbij. 
Tijdens het lezen zal menigeen verzuchten: ‘Ach 
ja, die…‘ Of: ’Mooie documentaire was dat… ‘ 
De neiging om veelvuldig te citeren uit het boek 
moet helaas onderdrukt worden, maar sommige 
passages zijn te mooi om niet alvast prijs te ge-
ven. 
   Eind jaren zestig reisde Guus voor de tv-film-
rubriek Première met de presentator van dat pro-

door
Thomas Leeflang
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gramma naar Londen om daar de Britse acteur 
Michael York te interviewen. De afspraak was 
geregeld door George Noordhof, die destijds voor 
de NCRV het wetenschappelijke programma Hoe 
bestaat het maakte. Guus had al gemerkt dat het En-
gels van de interviewer niet best was, 
   Guus in zijn boek: ‘Het ging al meteen mis bij 
de eerste vraag. Michael York stond ontspannen 
met een glas port in de hand te leunen tegen de 
schoorsteenmantel van een brandende haard. Een 

prachtig shot. De Première-presentator schraapte 
zijn keel en vroeg: “Mister Jerk… ” Oftewel: “Ruk-
ker”. George Noordhof zat voorover gebogen met 
zijn hoofd in zijn handen. We schaamden ons rot 
maar Michael York vertrok geen spier en beant-
woordde alle vragen beleefd op minzame toon.’ 
Guus heeft de naam van de stuntelende presena-
tor maar niet genoemd. 
   In zijn ruim veertig jaar durende carrière werk-
te Guus nauw samen met uiteenlopende promi-
nenten als Bram Vermeulen, Rita Reys, Reinbert 
de Leeuw, Hans Keller, Adèle Bloemendaal, Loudi 
Nijhoff, Johnny Meijer, Dick Swidde, Max Ap-
pelboom, Sonia Gaskell, Henk Jurriaans, Bette 
Midler, enzovoorts. Guus haalt aan hen soms hi-
larische en dikwijls veelzeggende herinneringen 
op. Stelt u zich eens voor, de kleine Willy Alberti 
die met zijn hoofd achterover opkijkend tegen de 
boomlange wereldkampioen judo Anton Geesink 
roept: ‘Jij bent een grote klootzak!’ De reden van 
Alberti’s wrevel werd veroorzaakt omdat hij vlak 
voor de opname van de tv-show ‘Willy & Willeke’ 
merkte dat Geesink, samen met wielrenner Peter 
Post, uit de koelkast van de studiokantine zijn 
fles whisky soldaat had gemaakt. Willy Alberti, 
zanger van het Napolitaanse levenslied, had de 
gewoonte om vóór hij optrad zich steevast eerst 
moed in te drinken uit zijn ‘vaste’ fles whisky. Die 
nu leeg was en hij dus ‘nuchter’ zijn repertoire 

moest brengen. Klein leed, subtiel opgetekend 
door Guus van Waveren. 
   Zoals hij legio zo op het eerste gezicht triviale 
anekdotes te berde brengt die bij nader inzien 
wel degelijk iets zeggen over de betrokkenen 
en de tijd waarin het zich afspeelde. In 1980 is 
Bette Midler in Amsterdam voor het promoten 
van haar recente speelfilm Divine Madness. Ze 
logeert in het Amstelhotel in Amsterdam. Voor 
de rubriek Cinevisie maken Guus en presentator 

Michael York
Johnny Meijer
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Cees van Ede een interview met de beroemde 
Amerikaanse actrice. Terwijl de technische ploeg 
bezig is met licht en geluid, zit Guus ontspan-
nen op een bank alles gade te slaan. Onderhand 
vertelt hij een komisch verhaal aan ‘de jongens’. 
Die moeten smakelijk lachen om Guus, net op 
het moment dat Bette Midler voorbij dribbelt. 
Ze blijft voor Guus staan, kijkt hem aan en zegt 
met de van haar bekende cynische stem: ‘I like 
your job, making jokes and doing nothing!’ Guus 
barst op zijn beurt in lachen uit, het ijs is gebro-
ken tussen de Nederlandse regisseur, interviewer 
Cees van Ede en de als nogal ijzig bekend staande 
Hollywood-diva. Het werd een uitstekend vraag-
gesprek. 

Zo staan er talloze schijnbaar terloops ontsta-
ne grappige maar ook dramatische situaties in 
Weerzien. Op het verdriet dat Guus tijdens zijn 
leven heeft moeten meemaken, wordt op deze 
plaats niet ingegaan. Het is bijna te intiem om het 
te citeren, de lezer komt het in het boek vanzelf 
tegen en verneemt het van Guus zelf. Dat Guus 
mentaal overeind is gebleven dankt hij onder 
meer aan zijn Amsterdamse gevoel voor humor 
en aan zijn relativeringsvermogen. Inderdaad, 
Guus van Waveren debuteerde als auteur op zijn 
vijfentachtigste jaar. Op zichzelf een knappe pres-
tatie. In Weerzien schetst hij op innemende wijze, 
geïllustreerd met zeldzame nostalgische foto’s uit 
zijn archief, een beeld van Amsterdam tijdens en 
direct na de oorlog. Daarna ontrolt zich fragmen-
tarisch de geschiedenis van de vaderlandse tele-
visie tot de eeuwwisseling. Een ‘mustread’, zeker 
voor jonge en oudere film- en tv-regisseurs, maar 
ook voor een ieder die betrokken is en is geweest 
bij het wel en wee van de omroep. 
                                                         —Thomas.Leeflang

Weerzien is een uitgave van Uitgeverij Gigaboek, 

254 bladzijden, € 20, ISBN 9 789085 484356.

Een klein deel van het werk van Guus van Waveren is te 

zien via YouTube, Facebook en via de website van Beeld en 

Geluid. 

‘Zaterdagavond met Willy & Willeke’

Bette Midler in Divine Madness
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Hij was in zijn jeugd chauffeur 
van een melkwagen en zong 
in een cabaret. Daar leerde 
hij aankomend acteur Nick 
Adams kennen die hem in 
1957 hielp werk in Hollywood 
te krijgen. Hij had in 1958 
een piepklein rolletje in Ju-
venile Jungle,  een van de vele 
films over losgeslagen jeugd 
die toen zo populair waren. 

Hoofdrolspeler was  Corey Allen, de acteur die een 
paar jaren eerder in Rebel without a cause James Dean 
uitdaagde voor een messengevecht. Conrad wilde iets 
anders dan rebelse jongeren spelen. Door zijn stoere 
uiterlijk zat hij met een in westerns en oorlogsfilms. 
Actierollen zou hij zijn hele leven blijven doen; voor-
namelijk op tv. Beroemde series oa: 77 Sunset Strip 
( 1959-1962); Hawaiian Eye ( 1959-1963); The Wild 
Wild West (1965-1969); The D.A. (1971-1972); Cen-
tennial (1978-1979), met tussendoor gastrollen in 
andere tv-films. Hij was altijd een fysieke speler tot op 
hoge leeftijd. Met zijn  eerste vrouw Joan Kenley had 
hij vijf kinderen en met 
zijn  tweede vrouw Lavel-
da Fan, een actrice die met 
hem speelde in de serie 
A man called Sloan, drie 
kinderen. Overleden aan 
hartaanval.

IN MEMORIAM
Robert Conrad 
U Chicago, 1-3-1935 ? 8-2-2020, Malinu

Debuteerde op Broadway 
in het toneelstuk Indians in 
1969. In 1971 zat hij in de tv 
-serie A World Apart. Hij was 
een sterk karakteracteur met 
een opvallend uiterlijk met 
wilde, rode haardos en baard. 
Expressief in zijn acteren. 
Vooral in latere jaren werd 
zijn talent erkend bij tv en 
speelfilms. Hij zat van 2009-

2011 in de serie The Good Wife. Hij had kleine rollen 
in de jaren zeventig in de films Portnoy’s Complaint, 
Slaughterhouse 5 en Shamus. Twee keer werkte hij 
met Sylvester Stallone: in F.I.S.T. en Paradise Alley . 
In 1993 had hij eindelijk een rol waarmee  hij opviel 
als sergeant van de Noordelijke troepen in de burger-
oorlog in Gettysburg. In 2000 speelde hij in 13 Days 
de fanatieke Generaal Curtis Le May die klaar staat 
om Cuba plat te gooien. In datzelfde jaar kwam hij 
ook weer terug als de sergeant in de burgeroorlog in 
de prequel van Gettysburg: Gods and Generals. Als 
men een driftkik-
ker met een Ierse 
achtergrond nodig 
had dan was Kevin 
Connor je man. 
Overleden aan een 
hartaanval.

The Wild Wild West

Vrolijke bijrolspeler uit 
de jaren vijftig, zestig. 
Meestal als vrijgezel op 
vrijersvoeten zoals dat 
toen heette. En als vriend 
van de hoofdrolspeler. Te 
zien in oa : Tottie True als 
een Markies; De vier in 
een jeep als sergeant; Ge-
nevieve als een aanstaande 
vader; Doctor at sea als 

een luitenant; in Scrooge als de onbezorgde neef van 
Scrooge. In 1979 en 1980 zat hij in de detectiveserie 
Shoestring  met Trevor Eve (als een detective die bij 
een radiostation werkt). Medwin was Shoestring’s  
baas. Voor het eerst een dragende rol.Intussen had 
hij met Albert Finney in 1965 een filmmaatschappij 
gevormd, waarmee ze oa  twee films met Finney pro-
duceerden: Charlie Bubbles in 1968  (die Finney ook 
regisseerde) en  Gumshoe (1971). En twee films van 
Lindsay Anderson: If (1968) en Oh Lucky Man (1973). 
Medwin zou tot op hoge leeftijd blijven acteren. 
Het grootste moment in zijn  leven kwam in 2005 
toen hij tot Officier 
in de Orde van het 
Britse Rijk werd 
benoemd voor zijn 
verdiensten op het 
dramatische vlak.

Michael Medwin 
U Londen, 18-7-1923 ? 26-2-2020, Bournemouth

Gettysburg Scrooge

Kevin Conway 
U NY, 29-5-1942 ?  5-2-2020, NY
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Paula Kelly 
U Jacksonville, Florida 26-10-1942 ? 18-12-
2020, California

The Andronada Strain

Volker Spengler 
U Bremen, 16-2-1939 ? 8-2-2020, Berlijn

Joseph Vilsmaier 
U München, 24-1-1939 ? 11-3-2020, München

Was in zijn jeugd reparateur van 
filmcamera’s en studeerde piano 
aan de muziekhogeschool van 
München. Hij werd camera-as-
sistent en daarna cameraman bij 
de tv en werkte aan  veel Tatorts 
mee. Hij maakte zijn speelfilm 
debuut in 1988 met Herbstmilch  
waarin zijn  vrouw Dana Va-
vrova de hoofdrol vertolkte. De 
film is gebaseerd op het auto-

Ze was actrice, zangeres, 
danseres en choreografe 
die in de jaren een zestig 
een mooie carrière op 
Broadway had in musicals. 
Haar vader was jazzmu-
sicus. Op tv was ze oa te 
zien in een programma 
met  Sammy Davis jr, Sam-
my and Friends en ze deed 
voor de BBC een choreo-
grafie van de musical Peter 
Pan, waarin ze Tiger-Lilly 

speelde. Ze zat ook in een Quincy Jones eerbetoon 
op tv aan Duke Ellington: We love you madly; in de 
Richard Pryor Show  en in Gene Kelly’s New York 
New York  waarin ze met Kelly een duet had. In 1969 
leidden haar musicalkwaliteiten tot een rolletje in de 
film Sweet Charity  tegenover Shirley MacLaine. In 
1971 kreeg ze de kans een dramatische rol te spelen 
in een grote science-fictionfilm van Robert Wise, The  
Andromada Strain over de geheime ontwikkeling van 
biologische wapens. Na een paar kleine films zat ze in 

1973 weer in 
een sf-film van 
Richard Flei-
scher, Soylent 
Green over 
de vervuiling 
van de aarde, 
als gevaarlijke 

Hij kreeg zijn opleiding bij het 
Max Reinhardt Theater in We-
nen en studeerde ook drama  in 
Salzburg. In 1967 werd hij door 
de beroemde regisseur Fritz 
Kortner ontdekt en ging hij bij 
het Schiller Theater werken. Hij 
speelde ook bij het Berliner En-
semble en de Berliner Volksbüh-
ne. Hij had al tv-werk gedaan 
toen Rainer Werner Fassbinder 
hem in 1975 vroeg mee te doen in Mutter Küsters Fah-
rt zum Himmel. Het was toen de grote tijd van de Neue 
Welle, met nieuwe filmers als Fassbinder, Werner Her-
zog, Wim Wenders, Volker Schlöndorff, e.a. Hij zou 
van af die eerste film  met Fassbinder vrijwel alleen nog 

dame die vecht tegen Charlton Heston in de rol van 
cop. Het was duidelijk dat Paula Kelly in een paar jaar 
tijd een geheel nieuwe carrière  had als dramatische 
actrice op tv en in speelfilms. 
Het waren de  hoogtijdagenvan de blackexploitation 
films met oa Pam Grier als leidinggevende seksbom, 
maar Paula lukte het om toch in kwaliteitsfilms te blij-
ven. Ze zat oa met Sidney Poitier, Bill Cosby en Harry 
Belafonte in Uptown Saturday Night (1974) en in Ri-
chard Pryors autobiografie Jo Jo Dancer (1986). Toen 
het filmwerk minder werd bleef ze werken voor de tv . 
Ze was getrouwd (tot diens dood in 1990) met de En-
gelse regisseur Don Chaffey en ze hadden een kind. 
Overleden aan een longontsteking.

maar  in diens films 
optreden tot en met 
Die Sehnsucht der 
Veronika Voss in 1982. 
(Fassbinder overleed 
onverwachts in 1982). 
Spengler’s hoogte-
punt in het werk van 
Fassbinder was de 
hoofdrol van de een-
zame transseksueel 
die zelfmoord pleegt in In einem Jahr mit 13 Monden 
in 1978. De andere Fassbinder-films met Volker waren:  
Satansbraten; Chinesische Roulette; Bolwieser; Despair, 
Die Ehe der Maria Braun;  Die Dritte Generation en de 
tv-serie Berlin Alexanderplatz . Ongetwijfeld was de 
Fassbinder periode een hoogtepunt in Volkers lange 
filmcarrière. Zijn partner Bob stierf in 1994 aan aids. Hij 
was actief met acteren tot en met 2004. 

In einem Jahr mit 13 Monden
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Max von Sydow 
Carl Adolf von SydowU Lund, Zweden, 10-4-
1929 ? 8-3-2020, Frankrijk

biografische boek van Anna 
Wimschneider: Levensherin-
neringen van een boerin en 
gaat over een jonge vrouw 
die vanaf 1927 van alles mee-
maakt; inclusief de Tweede 
Wereldoorlog. De film was 
het grootste kassucces van 
1989 en won vele prijzen.

Hij had ook het camerawerk 
van de film gedaan en zou 
dat bij zijn eigen films blij-
ven doen. De Tweede Wereldoorlog was de thematiek 
die altijd in zijn films terugkeerde. In 1991 maakte 
hij Stalingrad, maar deze film in kleur kon niet in de 
schaduw staan van  de Hunde wollt ihr ewig Leben?  
uit 1959 van Frank Wisbar die in zwart-wit was ge-
maakt met daar doorheen journaal beelden, wat toen 
heel gewoon was. Maar op die journaalbeelden was 
in ieder geval te zien hoe 90.000 gevangen soldaten 
door Russen vooruit  gedreven werden, wat niet na te 
filmen was. Daarna maakte Vilsmaier onder meer de 
oorlogsfilms Comedian Harmonists in 1997 (over de 
beroemde zanggroep van die naam met joodse zan-
gers erin); Marlene  in 2000 (over Dietrich in oorlogs-
tijd); Der Letzte Zug in 2006 (over het laatste transport 
naar een concentratiekamp) en voor tv Die Gustlof  
in 2008 (over het schip met repatrianten dat door 
een stomme beslissing van een SS-officier aan boord 
getorpedeerd werd door een Sovjet-onderzeeër). Hij 
ontving veel filmprijzen voor zowel regie als camera-
werk. 
Zijn laatste film Der Boandlkramer und die Ewige Lie-
be komt dit jaar uit.

Sonja Ziemann 
U Berlijn, 8-2-1926 ? 17-2-2020, München

Had als kind een ballet op-
leiding, maar ging toneel 
speken bij het Berlijns va-
riététheater Plaza. Ze zat in 
heel veel operettes en revues. 
In 1940 ging ze naar de to-
neelschool. Ze debuteerde in 
1942 in een populaire kome-
die Ein Windstoss. In 1950 
zat ze in de eerste naoorlogse 
kleurenfilm  Schwarzwald-
mädel die de meest succesvolle film van die tijd werd. 
Ze zou erg getypecast worden als het mooie meisje 
van de Heimat-films, vaak met Rudolf Prack als haar 
tegenspeler. Ze kreeg  tweemaal de populariteitsprijs, 
de Bambi. Sonja vond het allemaal kitsch en wilde 
betere films maken, wat haar lukte. In 1958 zat ze in 
De Achtste Dag van de Week, een romantische Poolse 
film van Aleksander Ford over een jong stel (Sonja 
met de grootste Poolse ster Zbiegniew Cybulski) dat 
door het woningprobleem geen privacy heeft. Ze zou 
daarna in de jaren zestig en zeventig interessant werk 
verrichten in Duitse en soms in Amerikaanse films: 
Hunde wollt ihr ewig Leben?; Strafbattaillon 999; Ab-
schied von den Wolken; Menschen im Hotel  en The 
Bridge at Remagen. Toen werd ze geaccepteerd als 
een serieus actrice zonder haar populariteit te verlie-
zen. Ze had met haar eerste man een zoon die jong 
is gestorven (16 jaren oud) en haar derde man was 
de bekende karakteracteur Charles Regnier. In latere 
jaren speelde ze weer veel toneel.

Prominent  acteur die er 
opmerkelijk uitzag. Lang, 
mager  met blond haar. Hij  
had ook een aristocratische 
uitstraling, dankzij zijn 
moeder die barones was. 
Hij was na een paar films 
al opvallend te zien in Het 
Zevende Zegel (1957) van 
Ingmar Bergman (met wie 
hij 11 films zou maken) als 
een ridder in de middeleeu-
wen die schaak speelt met 
de dood. Daarna was hij in 
Het Gezicht (1958) een mysterieuze magiër en in De 
Maagdenbron (1960) een vader die alweer in de mid-
deleeuwen zijn dochtertje wreekt die door zwervers is 
vermoord. 
Ongetwijfeld behoorden de Bergman-films tot de  
mooiste films uit zijn carrière, maar toen die samen-
werking  in 1971 ophield. speelde hij nog bij andere 
Scandinavische  regisseurs in mooie films (oa bij Jan 
Troell in The Emigrants en The Immigrants) en hij zou 
een  veelgevraagd acteur worden in Hollywood-pro-
ducties. Stereotiep als Duits officier (maar redelijk 
sympathiek) als gezagvoerder van de boot met joodse 
vluchtelingen uit Duitsland die hij in veiligheid pro-
beert te brengen in Voyage of the Damned (1976) en 
als voetballiefhebbende Kampcommandant in Escape 
from Victory . 
Max von Sydow zou zonder zelf  nog die grote hoogte 
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in acteren te bereiken  wel in opmerkelijke Holly-
wood-films spelen: in Het Dagboek van Anne Frank 
(1967, tv) als Otto Frank; in The Exorcist (1973) als 
de priester die de het exorcisme uitvoert; in Cadaveri 
Eccellenti (1976) als president van het hooggerechts-
hof; in The Quiller Memorandum, de Pinter-achtige 
spionagefilm, als neonazi en recentelijk in zijn op  een 
na laatste film The Kursk (2018) als Russisch admiraal. 
Bij de jeugd zou hij bekend worden door een rol in 
Game of Thrones (2016). 
Hij werd heel veel keren genomineerd voor zijn werk, 
maar kreeg slechts een paar prijzen: van het Austra-
lische Film Instituut  in 1990 voor de hoofdrol in Va-
der en tweemaal de Deense Bodil-prijs: in 1988 voor 
de hoofdrol in Pelle de veroveraar  en in 1997 voor 
Hamsun. 
Van  1951 tot en met 1979 was hij met de Zweedse 
actrice Christina Olin getrouwd. Ze kregen twee kin-
deren. In 1997 trouwde hij met de Franse Catherine 
Brelet met wie hij ook twee kinderen kreeg en die bij 
films zijn persoonlijke assistente was.

Von Sydow (rechts) schaakt met de Dood (Bengt Ekerot) in Het Zevende Zegel

WORDT VERWACHT
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