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JACK ELAM
IN DE JAREN NEGENTIG na het uitkomen van mijn documentaire 
Roy Rogers King of the Cowboys, reisde ik van festival tot festival. 
Vooral westernfestivals in Amerika. Daar vond ik de echte western-
fans en westernacteurs. Zij apprecieerden mijn film het meest. Maar 
ik was ook op zoek naar filmfoto’s voor mijn verzameling en als ik ge-
weten had dat ik vele jaren later Film Fun zou starten dan had ik meer 
moeite gedaan om met al die acteurs en actrices die ik kortstondig 
ontmoette, in gesprek te komen. 

Ik was in 1996 in Memphis. Een van de gas-
ten die ik tegenkwam was Gene Evans, karak-
teracteur in heel veel films, met wie ik tussen 
de signeersessies door even kon praten. Hij was vroeger in een paar 
films van Sam Fuller acteur geweest. Dus vond hij het leuk om met 
mij anekdotes over Sam uit te wisselen. Gene was altijd een heel seri-
eus acteur geweest die geen cultstatus had verkregen zoals  Lee van 
Cleef,  Lionel Stander, Charles Bronson of Lee Marvin  om er een paar 
te noemen. En hij hoefde niet aan die tafels te gaan zitten om wat geld 
te verdienen met gesigneerde foto’s. Hij deed het voor de lol. Ik kreeg 
trouwens een foto van hem gratis.  Terwijl ik met Gene aan het praten 
was, zag ik verderop een oude acteur, gebogen over de tafel, intens 
een foto bestuderen en signeren. Wat ik zag had ik bij geen enkele 
gast gezien. Voor de tafel, waaraan hij alleen zat, stond een behoor  lijk 
lange rij fans geduldig te wachten totdat zij hun foto konden 
kopen  en laten signeren—  en even konden converseren  
met hun idool 
 

KLEURRIJK VERTOLKER VAN GEKKE BOEVEN

door 
Thys Ockersen
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Dat idool was dus Jack Elam, een acteur die zich in de ja-
ren vijftig ondanks een loom oog als ‘heavy’ opvallend had  
gemanifesteerd in kleine rollen, daarna in grotere rollen en 
tenslotte in belangrijke rollen in voornamelijk westerns. Hij 
was ook van gevaarlijke gek in films geëvalueerd tot komi-
sche speler. En hij werd zeer gewaardeerd. Voor het geld 
hoefde hij daar niet te zitten; hij had naarmate hij beroem-
der werd steeds beter betaald gekregen. Hij was er ook 
om  zijn voormalige tegenspelers te ontmoeten, om  met 
elkaar buiten het festival om te praten en te drinken. Want 
dat vriendengroepje werd steeds kleiner. Ik heb  helaas 
niet met Jack Elam kunnen praten…

GEWOON JOCHIE WORDT ONGEWOON  
Toen Willim Scott Elam op 13 november 1920 in Miami geboren 
wer, was hij een normale baby. Wat wel treurig was dat hij zijn 
moeder op zijn tweede jaar verloor en behalve de armoede die het 
gezin ondervond ook moest meemaken dat hij op zijn twaalfde een 
ernstige verwonding aan zijn linkeroog opliep doordat een jongen 
op padvinderskamp een potlood in dat oog stak. De rest van zijn 
leven kon hij dat oog wel bewegen, maar zag er heel slecht door. 
Hij groeide op met zijn vader en zijn oudere zuster Mildred. Het 
waren de depressiejaren die hard toesloegen in het gezin en al op 
jonge leeftijd moest hij gaan werken. Hij werkte in de katoenvelden, 
werd manager in het Bel Air Hotel. Hij zat ook twee jaren tijdens 
de Tweede Wereldoorlog als civiele medewerker bij de marine. Hij 
kon vanwege zijn slechte oog niet deelnemen aan de strijd. En hij 
werd daarna  boekhouder oa voor filmmogul  Samuel Goldwyn. En 
ook voor William Boyd’s Hopalong Cassidy Production. Toen een 
bevriende regisseur moeite had om financiering rond te krijgen van 
drie westernscripts vertelde Jack Elam hem dat hij dat kon regelen 

Hiernaast: jeugdfoto en vroege 
glamourfoto van Jack Elam

Onder: Jack Elam (links) met 
Cathy Down en Robert Preston 
in The Sundowners (1950)
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als hij als tegenprestatie in die drie westerns een 
rol van heavy mocht spelen. De eerste van die 
drie was in 1950 The Sundowners, met Robert 
Preston. Zo kreeg hij een voet in de deur van de 
filmindustrie. Hij kon nu  stoppen met accoun-
tant werk.  Westerns en gangsterfilms werden er 
in grote mate geproduceerd. In  1950 begon het 
voor Jack te lopen met negen films. Dat was nog 

geen vetpot, want vaak werkte hij maar een 
paar dagen. Maar hij werd natuurlijk opge-
merkt; je kon niet om hem heen. Het was 
trouwens Tyrone Power bij wie hij in 1951 
in Rawhide zat die hem introduceerde bij de 
baas van Twentieth Century Fox , Darryl F. 
Zanuck,  zodat die hem onder contract kon 
nemen. Hij kreeg een zeven jaar contract. In 

Rawhide speelde hij een schurk die zijn revolver leeg-
schiet tussen de benen van een klein meisje. Die scène 
kwam hard aan en maakte hem bekend bij het grote 
publiek als een vertolker van meedogenloze bandieten. 
In 1951 had hij drie films en in 1954 weer negen. En 
het werden prominentere films, met grotere rollen en 
belangrijke regisseurs ( Henry Hathaway; Fritz Lang; 
Ray Nazzaro; Phil Karlson; George Sherman).

Hij moest veel leren over zijn acteursvak in films. Hij 
zei hierover: “Ik dacht dat als je weinig dialogen had 
dat je dan een kleine rol had. Ik weigerde ooit Shane 
(1953) van George Stevens want de boef daarin zei niet 
veel, maar hij was wel bijna de hele film in beeld, en 
hoe! Het maakte van Jack Palance die de rol wel speel-
de een grote ster. En Shane werd een klassieker. Wat 
toch ook belangrijk is. Het leerde me dat ik niet naar 
de dialogen moet kijken, maar het hele script moest 
lezen! Soms zegt de boef pagina’s  lang niets, maar is 
wel actief in beeld! Ik had ook al in 1952 een rare erva-
ring gehad met High Noon. Ze wilden me in principe 
hebben voor een van die drie boeven die in het begin 
van de film op hun paarden arriveren op dat stationne-

Rawhide (Henry Hathaway,1950), de finale schietpartij.
Elam is in duel met Tyrone Power. Hij is aan de verliezende 
hand, maar ziet dan de kleuter, richt en schiet tweemaal 
vlakbij het kind in de grond. Daarmee dwingt hij Power zich 
over te geven, maar de moeder van het kind (Susan Hayward) 
neemt tenslotte Elam op de korrel.
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tje. Maar regisseur Fred Zinnemann veranderde 
van gedachte en ik viel af. Gelukkig maar, want 
ik ben geen beste paardrijder. Die drie boeven 
werden Lee van Cleef, Sheb Wooley en Robert J. 
Wilke . Ik weet niet wie mij verving, maar Fred 
Zinnemann wilde me toch wel een rolletje ge-
ven, dus dat werd een dronkenlap die door Gary 
Cooper uit de nor wordt gehaald en die naar een 
saloon loopt. Terwijl ik me helemaal vol zuip zou 
mijn scène afgewisseld worden met de shoot out 
aan het einde van de film waar Cooper met de 
drie boeven en hun baas afrekent. Ik zou toch be-
hoorlijk te zien zijn in High Noon en ik leefde me 
helemaal uit met die kroegscène. Maar ook daar-
over konden  ze het niet eens worden en in de 
eindversie zie je me alleen maar uit de gevangenis 
komen. En dan trek ik nog een raar gezicht zo van 
ik ga naar de kroeg aan de overkant van de straat. 

Einde scène. Er zijn dvd’s waarbij je mijn hele act 
ziet bij de extra’s, maar dat geldt niet. Omdat ik 
in de filmversie behoorlijk ingekort ben kreeg ik 
geen screencredit en ik was toch echt goed als 
dronkenlap in de bar! Trouwens iedereen dacht 
altijd dat ik een van die drie boeven te paard was“.

SIMPELE HEAVY 
Hij had een eenvoudige filosofie over het spelen 
van ‘heavies’ in de tijd dat de psychologie in de 
westerns ontbrak. Jack Elam: “De boef van van-
daag in westerns is niet het soort type dat ik graag 
zou willen spelen. Je krijgt nu te horen dat ze een 
slechte jeugd hebben gehad, dat ze hard geslagen 
werden door hun vader, slecht te eten kregen van 
hun moeder, gepest werden op school, bedrogen 
werden door hun vriendin, etc. Who cares? In de 
oude film waren we gewoon slecht, zonder veel 
uitleg. Je zag aan mijn gemene smoel al dat ik niet 
deugde. Niemand interesseerde het waarom mijn 

Uiterst links:  De sheriff (Gary Cooper) laat Jack Elam vrij uit de 
gevanegbis in High Noon,
Hiernaast: Elam gaat rechtstreeeks naar de saloon voor een 
stuk in de kraag. Niet in de film terechtgekomen.

Elam (uiterst 
rechts) met Au-
die Murphy (met 
blauw overhemd) 
in Night Passage 
(1957)
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personage gemeen was. Hij beroofde een bank of 
een postkoets omdat hij geld nodig had. Ik heb 
allerlei soorten gekken gespeeld, maar nooit de 
stille, zieke types. Ik  speelde nooit een boef met 
problemen, ik was gewoon slecht. En Rory Cal-
houn bijvoorbeeld was de held, dat werd ook niet 
uitgelegd. De held droeg nette kleren en zag er 
goed verzorgd uit; de boef was vies gekleed of in 
het zwart —om hem nog duisterder te maken—  
en had een groezelige baard. Audie Murphy was 
echt een held, een oorlogsheld, maar een beschei-
den, bijna verlegen man. Moeilijk voor te stellen 
dat hij in WO2 een paar honderd Duitse soldaten 
naar de andere wereld had geholpen. Ik had wel 
een klik met hem. Ik ben een verwoed gokker net 
als Audie en als we op locatie waren pokerden 
we tot diep in de nacht. Hij kon heel slecht tegen 
onrecht. Ik heb hem een aantal keren woedend 
zien worden als er iets mis was. Als er een praat-
jesmaker zich misdroeg tegenover een dame. Hoe 
klein hij ook was, hij ging op zo’n kerel af en gaf 
hem ervan langs. Ik had veel respect voor hem 
want hij was een echte Amerikaanse held. Hij 
speelde ze niet alleen in films, maar als het er op 
aankwam liet hij merken dat hij zich ook na die 
oorlog kon laten gelden. Ik had meer respect voor 
hem dan voor de acteur die de mooiste vertolking 
gaf.”

Jack Elam was net als de schurken die hij  speelde 
geen groot denker. Hij had weinig opleiding en 
was wars van de echte acteurs met hun theater-
opleidingen. Hij speelde zichzelf. Nooit een echte 
rol die afweek van zijn persoonlijkheid. Er waren 
vroeger veel die typen die zonder een toneel-
school bij de film waren gekomen: de zingende 
cowboys van de jaren veertig (zoals Roy Rogers, 
Gene Autrey) of mannen die op een ranch waren 
opgegroeid en fantastisch konden paardrijden 

(Ben Johnson, Harry Carey jr.). Ze hadden een 
naturel waar geen acteur tegenop kon.

Voor Jack Elam was het maar goed dat hij ac-
teur was geworden want zijn  dokter had hem 
gewaarschuwd dat zijn goede oog overbelast  
zou raken.als hij doorging met het vak van ac-
countant, waarbij hij hele dag in de boeken met 
cijfers en balansen keek. En omdat het lome oog 
bijna blind was zou er een moment komen dat 
hij heel slecht ging zien. Als acteur ging hij lan-
ger mee, maar hij moest vooral niet te lang lezen 
of films zien in een donkere bioscoop.  
 
Jack Elam kon niet kieskeurig in zijn keuze van 
rollen zijn. Hij had een vrouw met drie kinderen 
te onderhouden. Hij nam alles aan zonder te 
kijken of de regisseur wel goed was en of hij in 
een interessant verhaal zat. Het liet hem koud. 
Hij had toch als bijrolspeler geen enkele invloed 
op de uitkomst van de film. Toen hij Rancho No-
torious deed had hij geen flauw idee dat die rare 
regisseur met dat Duitse accent (Fritz Lang) een 
van de allergrootste regisseurs in de wereld was 
met een indrukwekkende staat van dienst in het 
vooroorlogse Duitsland. De regisseurs met wie 
hij in de jaren vijftig werkte waren o.a.  Anthony 
Mann (The  Man from Laramie), Don Siegel (The 
Gunrunners), Robert Aldrich (Kiss me Deadly); Jack Elam (rechts) met  Marlene Dietrich en Francis McDonald 

in Rancho Notorious (1952)
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Nicholas Ray (Johnny Guitar). Regisseurs die in 
hun jonge jaren gewone ‘hired hands’ van een 
studio waren, maar in de jaren zestig een cultsta-
tus kregen dankzij de prachtige artikelen in Ca-
hiers du Cinema en Sight and Sound. Toen deze 
opgewaardeerde regisseurs duurdere films gingen 
maken, profiteerde Jack Elam hiervan. Hij kwam 
ook in die dure films te staan. Ze waren hem niet 
vergeten. Duurdere films, meer geld. Maar hij 
was niet te beroerd om nog steeds goedkope tv-
films te maken. Regisseurs van naam weigerden 
tv-werk. 
 
Jack Elam had een mooie filosofie over zijn loop-
baan: “Who is Jack Elam? ” “Get me Jack Elam”; 
“I want a Jack Elam type” “I want a younger Jack 
Elam “ en “Who is Jack Elam?  
   Toen hij onbekend was, vroeg iedereen: “Wie 
is die Jack Elam ?” Daarna toen hij bekend  was: 
“Probeer Jack Elam te boeken.” Daarna (omdat hij 
te duur werd): “Ik wil iemand die op Jack Elam 
lijkt.”  Vervolgens, omdat Jack te oud was: “Ik wil 
een jongere Jack Elam.” En tenslotte zou er een 
tijdperk aanbreken dat niemand meer wist wie hij 
was: “Wie is Jack Elam?”

DE HOBBIES VAN JACK 
Jack was dus een verwoed pokerspeler en drinker.  
Jack: “Ik drink vanaf vijf uur of ik nou film of niet, 

maar ik heb nergens last van. Op de set kunnen ze 
er altijd op rekenen dat ik een goede performance 
geef. Drank heeft geen invloed op mijn  acteren. 
Ik zeg altijd voor de grap dat ik veertig minuten 
eet en drie uren drink. Ik vind trouwens dat een 
restauranteigenaar die geen whisky schenkt geen 
vergunning behoort te hebben.” Hij stond bekend 
als een enorm  gehaaide gokker die je niet kon  
verslaan. Omdat Jack geen ruzie wilde hebben 
met vrienden en collega’s, want dat zou de sfeer 
op de set bederven, werd er om klein geld gegokt: 

meestal was de hoogste inzet een dollar. Alleen 
Audie Murphy zette hoger in, maar die was bijna 
net zo goed als Jack Elam. Maar de gekte voor gok-
ken ging bij Jack zover dat hij kon raden waar een 
vlieg naartoe vloog en als die vlieg dan opsteeg dan 
klopte dat met Jacks voorspelling. Er was een keer 
een eigenwijze kerel die Jack uitdaagde om toch 
voor veel geld te pokeren. Jack stemde toe en ver-
sloeg de wijsneus die  veel geld verloor. 
Een veel onschuldiger hobby was het verzamelen 
van beeldjes van dieren die hij meenam van verre 
locaties. Hij had er zo’n vierhonderd thuis uit-
gestald in de huiskamer, maar er waren ook een 
paar grotere beelden die in de tuin stonden. Ze 
waren van jade, ijzer, glas, hout enzovoorts. Nog 
een hobby was het schilderen van afbeeldingen 
die op westernposters leken en waar hij zichzelf 
op afbeeldde, niet als de boef, maar als western 
held. Waarschijnlijk was ‘t zijn stille wens om 
toch een keer een heldenrol te spelen. Omdat die 
schilderijen nergens te vinden zijn op het internet 
is niet na te gaan of hij erop die posters uitzag als 
Gary Cooper of John Wayne.    
 
JACK ALS KOMISCH ACTEUR 
Burt Kennedy was een regisseur en schrijver 
van veel westerns. Hij was begonnen als scena-
rioschrijver van Budd Boetticher en ze maakten 
een aantal westerns met Randolph Scott die nog 

Met Ralph Meeker in Kiss Me Deadly (1955)
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droogkomische acteur die met een stalen gezicht 
zijn vijanden in de maling nam. Bij een duel trok 
Garner niet zijn revolver, maar hij gooide de 
verbaasde boef een steen naar het hoofd of hij 
stak en vinger in de loop van de revolver van zijn 
tegenstander zodat die niet meer kon schieten.  
Tegen bandiet Bruce Dern die de cel in moest 
zei hij: “Wel, we zijn nog niet klaar met de cel, de 
deur ontbreekt nog, maar (trekt een streep op de 
vloer) je mag niet over de lijn  waar de celdeur 
hoort te zitten.” Natuurlijk probeert Dern steeds 
weer te ontkomen en krijgt dan op zijn kop van 
James Garner. Tenslotte geeft hij het maar op. 
Voor Jack Elam was dit de eerste keer dat hij af-
week van zijn imago als harde killer en komiek 
werd. Zelf zei hij dat hij altijd al iets komisch had 
gehad als boef, hij speelde ze nogal overdreven. 
Je hoeft alleen maar naar de beginscène van Once 
upon a time in the west te kijken waar Jack Elam 
wachtend op een trein in close-up een gevecht 
levert met een vlieg op zijn hoofd. Hij blaast hem 
steeds weg. Support your local sheriff zou zijn 
hele filmcarrière veranderen. Hij kon nu gevraagd 
worden voor de harde boeventypen, maar ook 
voor komedierollen.

 In 1971 kwam er nog zo’n soort komedie western 
van Burt Kennedy, Support your local gunfighter 
waarin Garner en Elam andere namen hadden, 
maar precies dezelfde rollen speeldem als in de 
vorige film. In datzelfde jaar mixte Burt Kennedy  
geweld met zwarte humor in Hannie Caulder. 
Die film ging over een vrouw, Hannie Caulder 
(Raquel Welch), die  in het Wilde Westen belaagd 

steeds als bijzonder worden ervaren. Uiteindelijk 
ging Kennedy zelf met succes regisseren en in 
1969 had hij het lumineuze idee om een komi-
sche western te maken, Support your local sheriff, 
met James Garner als sheriff en Jack Elam als 
diens sympathieke side-kick, een man die stront 
ruimt in de stallen. Die er uit ziet als George 
“Gabby” Hayes in de Republic westerns. De hu-
mor was apart en James Garner was de juiste 

Linksboven: Support Your Local Sheriff (Jack Elam met James 
Gardner). Linksonder: Support Your Local Gunfighter (met op de 
voorgrond James Gradner, Jack Elam en Henry Morgan).
Rechts: Hannie Caulder (met Raquel Welch en v.l.n.r. Strother 
Martin, Jack Elam en Ernest Borgnine). 



FILM FUN #77 Mei 202010

INHOUD

wordt door drie klunzige, maar zeer gewelddadige 
bandieten die haar man doodschieten en haar ver-
krachten. Raquel zint dus op wraak en rust niet tot 
ze haar belagers heeft gedood. Burt Kennedy had 
heel erg naar Sam Peckinpah’s The Wild Bunch ge-
keken waarin  twee zwakzinnige premiejagers (LQ 
Jones en Strother Martin) op de bankrovers jagen. 
De bankrovers (o.a.William Holden en Ernest 
Borgnine) hadden meer eergevoel dan de premie-
jagers die de lijken beroofden van de mannen die 
tijdens de gevechten omkwamen. In Hannie  Caul-
der waren de drie boeven broers zonder eergevoel; 
gespeeld door Ernest Borgnine, Strother Martin 
en Jack Elam. Kibbelend, rovend en verkrachtend 
stuntelden ze als een soort Three Stooges, maar 
dan gemener. Kennedy’s humor is cynischer dan 
in zijn vorige komische westerns. Strother Martin 
klaagt: “I miss our mother.” Antwoord van Ernest 
Borgnine: “You shoudn’t have killed her.” 
 

ANDERE TIJDEN 
In 1984 speelde Jack de rol van Dr. van Helsing in 
de Burt Reynolds-film The Cannon Ball Run 2. 
Een aan drank en drugs verslaafde idiote arts, die 
Jack dan ook overdreven neerzette. Zo gek was hij 
nog nooit geweest. Het was de tijd van de films 
met komische autoachtervolgingen. Jack Elam 
moest het nu van dit soort films hebben en als ko-
miek werd hij eigenlijk steeds populairder. En zijn 
bankrekening steeds gevulder. De grote tijd van de 
western was voorbij en de grote western sterren 
waren aan het uitsterven of rijp voor pensioen. 
 De jeugd was niet geïnteresseerd in westerns, wel 

in sciencefiction-films en films met auto’s die hard 
reden en op elkaar knalden. De ouderen gingen 
bijna niet meer naar de bioscoop; ze zaten voor 
de tv te genieten van oude westerns en  series  als 
Bonanza en The High Chapparel. Af en toe was 
Jack Elam nog in een tv-serie te zien. Begin jaren 
zestig was zijn eerste grote rol op de tv die van een 
‘good guy’ geweest: een van de drie hulpsheriffs 
in alle afleveringen van The Dakota’s. In de jaren 
tachtig kwam hij terug in de srie Easy Street, niet 
als een westernheld, maar als  als een oude hillbilly 
die wordt overgeplaatst naar het snobistische  Be-
verly Hills.  

Met Burt Reynolds en Dom DeLuise in The Cannonball Run.

In 1962 als hulpsheriff in de tv-serie The Dakotas In 1983 als hillbilly in de tv-serie Easy Street
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Elam had zelf zijn eigen theorieën waarom de 
western niet meer aansloeg. Hij vond dat Sam 
Peckinpah te bloederige westerns maakte met al 
die slow motion filmopnamen waarbij het bloed 
van het doek afspatte. En Blazing Saddles van 
Mel Brooks, waarin volgens Jack de western be-
lachelijk werd gemaakt, was de nagel in de  dood-
kist van het genre. (Brooks zelf dacht daar anders 
over; in zijn ogen had hij een eerbetoon aan de 
ouderwetse western gemaakt).  
    Jack Elam maakte maar één spaghettiwestern, 

Once Upon a Time in the West (1969). Toch 
roemde hij Italië dat ze de western in ere hielden. 
Maar dat waren geen echte westerns. Het was 
namaak met Italiaanse acteurs met Amerikaanse 
namen en als we het over gewelddadige scènes 
hebben: die films hadden juist de slow motion 
opnamen met revolverhelden die met een six 
shooter in één keer meerdere schurken neermaai-
den.  Terwijl de Amerikaanse western wegebde, 
floreerde de spaghettiwestern en om die toch 
een beetje authenticiteit te geven kwamen  Clint 

Eastwood, Lee van Cleef, Lionel Stander, Charles 
Bronson en Jack Elam erin spelen.  
 
REVIVAL 
De revival van de Amerikaanse western kwam in 
1989 op de tv met de miniserie Lonesome dove 
met Robert Duvall en Tommy Lee Jones en in 
de bioscoop met Dances with wolves (1990) en 
Wyatt Earp (1994), allebei met Kevin Costner. Op 
tv kwamen inmiddels veel documentaires met de 
echte verhalen over de mensen die in het Wilde 
Westen naam hadden gemaakt, maar altijd in 
films geromantiseerd werden. De behoefte was 
groot om echt te weten hoe de indianen hadden 
geleefd en hoe Wyatt Earp had gevochten bij de 
OK Corrall. Jack Elam zat niet in die films, maar 
het moet hem toch goed gedaan hebben dat het 
genre waarin hij zijn hele leven had gewerkt  te-
rugkwam. 
                                                     —Thys Ockersen

Once Upon a Time in the West

YOUTUBE TIPS

Probeer Elam te vinden in Quicksand (hele film, 
met Mickey Rooney en Jeanne Cagney,1950)

Probeer Elam te vermijden in Rawhide (hele film, 
met Tyrone Power en Susan Hayward, 1951)

https://www.youtube.com/watch?v=WDIZkPSciVE
https://www.youtube.com/watch?v=WDIZkPSciVE
https://www.youtube.com/watch?v=3rlqGqZIPck
https://www.youtube.com/watch?v=3rlqGqZIPck
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TOEN we in januari 1966 van de kerstvakantie op de NFA terugkwamen, was er niets veranderd. 
Behalve dat we nog maar met 21 van de 27 leerlingen waren. Maar in de stad begon de onrust te 
escaleren. De provo’s protesteerden bij het Lieverdje op het Spui. Tegen de tijd dat Beatrix met 

Claus ging trouwen op 10-3- 1966 waren het grote demonstraties met rookbommen. Soms moest je via 
de rellen de Academie bereiken, maar op de school zelf was het nog rustig. Een kleine ontwikkeling was 
dat er nu korte filmoefeningen werden gemaakt op 16mm met geluid erbij. Een daarvan was het film-
pje Katja waarin een jongen op het Waterlooplein achter een meisje aanloopt om met haar contact te 
maken. Het was slechts een simpele filmoefening onder regie van Fons Grasveld. Hij had Hid de Maas 
gevraagd om de jongen  te spelen. Ik kende een jongedame  met wie ik bij de Haarlemse Toneelclub had 

N.F.A.
De Nederlandse Filmacademie

deel 2
1e Klas (januari-juni 1966) 

2e Klas (september 1966- juni 1967)

tekst en foto’s
Thys Ockersen

RECHTSBOVEN: Fons Grasveld 
regisseert Bien Moerkerken van 
der Meulen en Hidde Maas op het  
Waterlooplein voor Katja 
LINKSONDER: Marcus van Hoorn 
doet camerawerk voor Crazy Love.
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gespeeld, Bien Moerkerken van der Meulen, en 
zij werd Hidde’s tegenspeelster. Jan Res was ca-
meraman, Kees Groenewegen deed de productie, 
Ruud Schuitemaker deed geluid en ik maakte de 
foto’s. 

Een  ander kort filmpje was een bedenksel van 
Rein Bloem, uitgevoerd door mijn klasgenoten. 
Het was een film van vier minuten over het bak-
ken van een niertje; het einde liet zien dat het 
stukje vlees gaar was. Bloem was duidelijk geïn-
spireerd door het fenomeen van de Sad Movie, 
bedacht door cameraman Wim van der Linden 
en regisseur Wim T. Schippers. In hun poëti-
sche filmpje Tulips  zag je een bos tulpen op een 
tv-kastje staan. De camera gaat achteruit, dan 
weer naar voren, stopt en er valt een blad. En dat 
met enerverende muziek. Ze noemde dit een Sad 
Movie. Later maakten ze ook nog een film waarin 
Phil Bloom de krant las en als ze die omlaag doet, 
is ze naakt. Helaas was het bakken van het niertje 
minder spectaculair dan het vallen van het blad 
in Tulips of de blote boezem van Phil Bloom. 
Een teleurstelling voor Rein Bloem, want terwijl 
Tulips in het voorprogramma in de bioscopen 
zat en Phil Bloom een sensatie veroorzaakte op 
VPRO-televisie, verdween de film met het gebak-
ken niertje in een kast van de NFA. 

In het tweede jaar zou er pas een splitsing in de 
klas komen. Afdeling A waren de leerlingen die 
kozen voor scenarioschrijven, regisseren en produ-
ceren. De B-leerlingen waren het meest geïnteres-
seerd in camera, geluid en montage. Die scheiding 
van interesses begon zich vanaf januari 1966 al bij 
ons af te tekenen, maar we bleven allemaal toch 
dezelfde lessen volgen.

Een filmmaker (ik ben vergeten wie) zei ooit: “Een 
filmacademie is niet om films te maken, maar 
voornamelijk om over films te praten.” Nou, dat 
klopte. Er werd genoeg gepraat  door al die leraren 
met lessen als sociologie, filosofie, psychologie, 
optiek, filmwetgeving, didactiek, methodiek, ca-

meratechniek, contracten opstellen, filmwetge-
ving, dramaturgie van de speelfilm, compositie van 
documentaires, filmstijl, laboratoriumtechniek, 
kleurtechniek, expressiemogelijkheden van film. 
En ook nog de praktijklessen over camera, geluid 
en montage, fotografie en scenarioschrijven. En 
het zag er naar uit dat die lessen in grote mate 
zouden blijven, omdat de academie nu vier jaar 
duurde. In het verleden was het tweede jaar een 
voorbereiding  op de eindexamenfilms. Dat werd 
nu opgeschoven naar het vierde jaar. Dus dat twee-
de jaar was in elk opzicht een voortzetting van het 
eerste jaar. Waar niemand het over had was dat 
met die grote hoeveelheid lessen een belangrijke 
les ontbrak: Het regisseren van een speelfilm.

‘10-3-66’, EEN INSTRUCTIEFILM  
Er werd dus na de kerstvakantie nog steeds wei-
nig gefilmd. Klaarblijkelijk was er wel geld voor al 
die docenten, maar ontbrak het aan fondsen om 
films te maken. Daar werd door ons nogal over 
geklaagd. We waren geen filmacademie, maar 
een praatacademie. Toch zouden er een aantal 
leerlingen gaan film toen Peters een opdracht 
binnenhaalde van de Amsterdamse Politie om 
de trouwdag van Beatrix en Claus op te nemen. 
Die glorieuze dag zou op 10 maart 1966 plaats-
vinden en de politie zag het wel zitten dat er een 
degelijke documentaire kwam over hoe ze die dag 

Provo-pamflet uit 1966
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tewerk gingen. De film was dus een instructie-
film voor agenten in opleiding. De leerlingen die 
camera en geluid deden werden op strategische 
punten in  de stad gezet om de koets te volgen. 
Die vijf of zes filmploegjes  zaten op de eerste 
rang omdat ze voor de politie werkten. De filmen-
de pers (het Polygoon -ournaal, tv-journaal en 
de buitenlandse journaals) moesten met minder 
goede plekken genoegen nemen. Die vonden het 
niet leuk dat de NFA hun de loef af stak. Alleen 
de tv-camera’s hadden ook mooie posities. 
Wie ook niet gecharmeerd was van de politiefilm 
was de Bioscoopbond. Nog altijd een machtig 
instituut dat de NFA had opgericht en daar in-
vloed op uitoefende. Er was een strikte regel dat 
de filmacademie geen concurrent mocht zijn van 
de beroepsfilmers. Die politiefilm  had natuurlijk 
door een beroepscineast gemaakt moeten  wor-
den  die nu een mooie opdracht aan zich voorbij 
zag gaan. Dus had de academie volgens de Bio-
scoopbond een ‘illegale’  film gemaakt die niet in 
het openbaar vertoond mocht worden. Voorlopig 
werd hij niet afgemonteerd, maar de NFA was 
wel verplicht om een kopie aan de politie af te 
leveren. Die kwam er tenslotte, maar de kopie van 
de academie zelf werd in een kast opgesloten en 
mocht de eerstkomende jaren nergens vertoond 
worden. De politie was blij met het eindresultaat. 
Je kon goed zien hoe ze op 10-3-66 tewerk waren 

gegaan. Maar sommige scènes waren op meerdere 
manieren interpreteerbaar. Een oud vrouwtje dat 
ondersteund door politieagenten de straat werd 
over geholpen. werd door de politie uitgelegd 
alsof de agenten Jansen en Pieterse toch maar 
goed werk deden als hulpverleners van bejaarden, 
terwijl anderen erin zagen dat het oude vrouwtje 
slachtoffer was van het harde politieoptreden en  
dat ze nu dat vrouwtje naar een hulppost moesten 
brengen. 
Iedereen ziet zijn eigen film.

De filmacademie teams waren in elk geval  niet al-
leen blij dat ze eindelijk eens konden filmen, maar 
wat eerst een saaie dag dreigde te worden bleek 
door het afschieten van de rookbommen in de 
stad spannender materiaal op te leveren.  Aan de 
andere kant waren ze met een film bezig voor een 
organisatie waar ze weinig sympathie voor hadden, 
Hun hart lag bij de demonstranten.

Voor Peters was die film een pijnlijke vergissing en 
er was toch al veel kritiek dat de NFA een soort ei-
land was in de Nederlandse filmwereld. Letterlijk, 
want we zaten op een  tweede verdieping van het 
Oost-Indisch Huis zo geïsoleerd dat je niet zo snel 
een bezoek bracht aan de NFA. Figuurlijk, omdat 
maar weinig docenten echt met film bezig waren. 
Rein Bloem was de enige docent die een connec-

tie met de moderne Nederlandse filmwereld had. 
Helaas haalde hij maar drie filmers naar de NFA: 
Frans Weisz, Jan Vrijman en Mattijn Seip. Regis-
seur Weisz en producent Vrijman hadden samen 
Het Gangstermeisje gemaakt, die een van de eer-
ste moderne Nederlandse films was die met veel 
succes in de bioscopen draaide en waarvan Bloem 
een fan was. Schermerhorn was een korte film van 
Mattijn Seip die controversieel was vanwege een 
homoseksueel thema. Ik vond het jammer dat er 
verder geen filmers meer de academie aandeden. 
Het lag voor de hand dat Anton Koolhaas die  Bert 
Haanstra goed kende (hij had meegewerkt aan Al-
leman en De stem van het water) de documentaire-
maker kon vragen om naar de academie te komen 
om met de leerlingen te praten. Maar Haanstra 
behoorde tot de oude garde en was bang dat hij en 
zijn films niet door de jongeren werd geappreci-
eerd. Dat soort dingen moet je eigenlijk scheiden. 
Bert Haanstra was nog altijd een groot vakman 
met een grote staat van dienst en  die een verhaal 
te vertellen had. We hadden natuurlijk op de NFA 
een bekende documentaire filmer, Frans Dupont, 
ook van  de oude school, maar niet zo succesvol 
als Haanstra. Ik denk dat het een kleine moeite 
was geweest om filmers als Pim & Wim, Nicolai 
van der Heyde, Adriaan Ditvoorst en andere jonge 
cineasten die op dat moment opvielen naar de aca-
demie te krijgen.  
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SCENARIO, PRODUCTIE EN REGIE 
Dat waren de drie hoofdvakken waar ik 
me mee bezig wilde houden. Dat hield 
dus in dat ik niet was geïnteresseerd in het 
bedienen van een camera, het opnemen 
van geluid of montage te verrichten. Dat 
limiteerde nogal mijn werkzaamheden op 
de NFA. Na De Maaltijd had ik niets meer 
geregisseerd. Wel een beetje productie-
werk gedaan. Maar ik had nog altijd mijn 
8mm-films die ik in Zandvoort voortzette. 
En daar kon ik in ieder geval mijn klasge-
noten af en toe inzetten als medewerkers. 
Bij 8mm had ik geen enkele moeite om 
naast het schrijven van het scenario, de 
regie en  productie ook nog  camera en montage 
te doen. Geluid was alleen maar bij een paar films 
wat muziek op een losse bandrecorder. Ik was op 
de academie gekomen met Als het feest voorbij 
is die ik in 1965 had gemaakt. Dat was een heel 
beschaafde film over teenagers die na een feestje 
allemaal avontuurtjes beleven. Heel netjes. Ik ging 
in 1966  door met Crazy Love die in menig opzicht 
veel  wilder was. Geen script, een beetje erotiek 
en de gekte van Richard Lesters The Knack en 
Help. Tegelijkertijd deed ik vier opdrachtfilms: De 
Oase Dazen, een geïmproviseerde speelfilm over 
mijn stamkroeg in Zandvoort (ook weer een malle 

film); Un jour à Zandvoort over een haute couteur 
bedrijfje dat ook in Zandvoort zat; Confectie In-
dustrie Noordwijk (CIN) dat toebehoorde aan een 
oom van mij en dat in Haarlem was gevestigd en 
als vierde: 100 Jaar Gerzon over een tentoonstel-
ling in Gerzons filiaal in Amsterdam. 
Qua creativiteit kwam ik met mijn 8mm-films 
meer aan mijn trekken dan op de NFA waar ik na 
De maaltijd niets meer regisseerde.  
    Ik schakelde incidenteel klasgenoten in voor 
werk voor en achter de camera. Ot Louw en Mar-
cus van Hoorn deden een paar keer camerawerk 
bij Crazy Love. Minou Kaan speelde in die film 

mee. Rene Swetter deed camera bij De 
Oase Dazen,  Marcus van Hoorn speelde 
een rolletje van dronkenlap  en Gerrit van 
der Meer maakte de credit scène. Bij Un 
jour à Zandvoort deed Richard Hock ca-
mera en Govert Veldt was algemeen assis-
tent. Bovendien speelde hij de rol van een 
klant die kleding komt kopen.

Voor de rest was het afzien op die NFA 
met die lessen die me niet interesseerden. 
Tot de zomervakantie moest ik er nog ze-
ker vijf maanden doorbrengen. Weggaan 
was ook geen optie, want ik had mezelf 
voorgenomen om absoluut dat einddiplo-
ma te halen. Ik had geen connecties in de 

filmwereld om aan de slag te gaan en misschien 
hoopte ik ook dat ik toch nog een regie kon doen 
van een korte speelfilm of documentaire. 

2e KLAS (SEPTEMBER 1966-JUNI 1967 
Er waren in het semester weinig veranderingen 
behalve dat er een leraar filosofie, Fons Elders, was 
bijgekomen en ook een voor fotografie, Cor van 
Weele. Het had er naar uitgezien dat er ook nog 
gymnastiek geven zou worden. Ik zag een man van 
een of ander ministerie de kamer van Boetje betre-
den, maar die maakte hem duidelijk dat daar geen 
behoefte aan was. 

Un jour à Zandvoort met v.l.n.r. Govert Veldt (regie-assistent en acteur), Richard Hock 
(cameraman) en Thys Ockersen (regisseur)
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Laat ik meteen stellen dat die Fons Elders een vreemde knaap was. 
Ik vond hem slap ouwehoeren en ik was totaal niet geïnteresseerd in 
zijn  lessen, maar ik was er heel erg verbaasd over dat hij wel een heel 
moderne levenswijze had. Ik was inmiddels heel wat gewend geraakt 
in dat moderne Amsterdam met al zijn hippies, maar Fons Elders 
vertelde ons dat hij een open leefruimte had. Dat wil zeggen, zijn huis 
was een grote kamer met een open toilet en het bed van hem en zijn 
vrouw en de bedden van de kinderen stonden er ook. Dat hield dus 
in dat iedereen kon genieten van het poepen en pissen van het hele 
gezin en als Fons en zijn vrouw gingen vrijen dan konden de kinde-
ren meekijken. Heel modern en heel instructief. Misschien hadden 
we over Elders een documentaire moeten maken. Dat zou een ’reality 
show avant la lettre’ zijn geworden.

Volgens mij raakte Peters steeds gefrustreerder. Hij was al iemand die niets op 
had met de leerlingen. Je zag hem buiten zijn lessen nooit gezellig een kop koffie 
drinken  of gesprekken met ze voeren. Ook kwam  hij nooit kijken als er toevallig 
een filmpje werd gemaakt. Hij zat voornamelijk op zijn kantoor. Ik heb nooit een 
lerarenruimte gezien dus als hij met andere leraren praatte en koffie dronk dan 
was dit vermoedelijk ook op zijn kantoor. Buiten de academie waren er nog steeds 
demonstraties en rellen. Binnen de academie begon het ook te rommelen.

 
Omdat Peters besloten had dat er maatschappelijk gerelateerde films moesten 
komen, was de documentaire het meest voor de hand liggende genre om daaraan 
te voldoen. Dus geen speelfilmpjes meer met bedscènes en kruizen boven het 
bed. Dat moderne gedoe was niets voor hem. Op zich was 10-3-66 een film die 
hij graag had gemaakt, ware het niet dat het een film  had opgeleverd met dubbele 
betekenissen. Niet alleen een instructiefilm voor de politie. Het was duidelijk dat 
je niet eeuwig kon doorgaan met alleen maar lessen in de tweede klas. Peters be-
dacht dat de klas in drie filmteams werd verdeeld die elk een documentaire over 
de academie zouden maken. Getiteld: Doc. 1, Doc 2 en Doc. 3. Hij onderschatte de 
impact van zo’n documentaire, want een film over je eigen academie maken is zo-
iets als de slager die zijn  eigen vlees keurt of de psychiater die zichzelf analyseert. 
Hij wist hoe het rommelde onder de leerlingen. Een  paar leerlingen hadden al 
eens met hem willen praten over de gang van zaken en ik begreep dat hij zich een 
keer had opgesloten in zijn kamer om de confrontatie met die ‘lastige leerlingen’ te 
ontlopen. Het was nog niet zo ver dat we net als de studenten van plan waren om 
de NFA te bezetten. Maar onrust was er zeker. 
 
DOC. 2 
Ik deed productie voor Doc. 2 en dat stelde niet veel voor. Boven mij stond nog al-
tijd docent Piet van Moock die  in de gaten hield hoeveel geld er aan de documen-

Mieke Buys, René 
Swetter en regisseur 
Govert Veldt aan de 
slag voor Doc. 2
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taire werd uitgegeven en hoeveel filmrollen we gebruikten. Bovendien werd de film 
in de academie zelf opgenomen, dus dat leverde ook nauwelijks kosten op. Govert 
Veldt was regisseur, Richard Hock was de geluidsman en Rene Swetter, Gerrit van 
der Meer en Mieke Buys stonden achter de camera. Govert had ook het scenario ge-
schreven, maar ik kan nergens iets terugvinden of hij dat met anderen heeft gedaan. 
Ik heb  het scenario onlangs teruggevonden en na vijftig jaar weer eens gelezen. 
Het is een curieus stukje proza. Heel gedetailleerd zijn scènes uitgewerkt. De film 
begint met een uitgeschreven dialoog bij de koffieautomaat. Dat heeft niets meer 
met een documentaire maken; dat is een stukje speelfilm. En zo gaat het door. De 
hele film is een gespeelde werkelijkheid. Nogal bizar. Een enkele keer is er ruimte 
voor wat improvisatie zoals bij Rein Bloem als in het scenario staat:  Rein Bloem 
geeft een  uiteenzetting dat de Nederlandse filmkritiek geen normen stelt. Maar wat 
wel is vastgelegd is dat die kritische uiteenzetting van Bloem over een snelle mon-
tage van persreacties en  krantenkoppen van zijn film (Kockijn, een Kermiskroniek) 
wordt gezet. Ook apart is dat er in het script staat: 

Hierop een druk gesprek tussen Bloem en Elders. Ieder reageert op weggemonteerde 
vragen uit een klas, maar zo gemonteerd dat het lijkt op een conversatie van deze 
twee (cross-conversation). Beide spreken echter in hun eigen terminologie over de 
onderwerpen. Er is wel te zien dat ze in verschillende lokalen zitten. Aan het einde 
is alleen Bloem over die in een druk gebarend betoog naar zijn eigen film verwijst, 
lachend. Hij zegt lachend dat hij dit of dat ook uitgeprobeerd heeft. 

Er zit geen spontaniteit in 
dit script. Het lijkt wel of 
dit script achteraf is ge-
schreven. 

Fons Elders en Rein Bloem
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Aan de paar foto’s die ik maakte is  te zien dat Piet van Moo-
ck nauwkeurig in de gaten houdt wat de cameramensen aan 
het doen zijn. Bepaald niet de taak van een productieleider. 
En als extra bewaker Kees van der Groep die er waarschijn-
lijk op toeziet dat de apparatuur netjes wordt behandeld. 

Peters was in ieder geval niet tevreden met de uitkomst 
van de drie documentaires. Ze waren te kritisch en dus te 
confronterend voor hem. Ze zijn nooit ergens vertoond 
en ik heb nooit een fragment op tv gezien in een of ander 
programma. Men beweerde dat Kees van der Groep ze had 
weggegooid of ze werden in diezelfde kast opgesloten waar 
10-3-66 terecht was gekomen. Ik hoop dat ze nog bestaan, 
want ze geven toch een bepaald beeld van de NFA in de ja-
ren zestig.

 Het enige wat me overeind hield was toch weer een film 
buiten de NFA om. Begin 1967 maakte ik mijn eerste korte 
speelfilm op 16mm, Sleutel, waarover ik uitgebreid over heb 
geschreven in Film Fun 72. Ik begon me te verzetten tegen 
een aantal lessen die me niet interesseerde. Toen ik een 
mondeling tentamen bij Fons Elders moest doen,  hield ik 
demonstratief mijn mond. Ik had trouwens niets te melden, 
want ik had zijn lesstof niet bestudeerd. Elders grinnikte 
wat schaapachtig, maar een mede examinator—iemand van 
buiten de NFA—zat met verbazing te kijken naar mijn pan-
tomime. Anton Koolhaas zei later tegen me  dat ik dat niet 
had moeten doen. Maar ik antwoordde dat een cijfer vier 
voor filosofie toch nooit bepalend kon zijn voor het slagen 

op de NFA; het ging uiteindelijk om de eind-
examenfilm die ik zou gaan maken. En ik 
was vastbesloten om die te maken, ondanks 
het feit dat ik al die tijd geen film op de NFA 
kon maken als regisseur. En ik weet nog 
steeds niet waarom niet.

Piet van Moock controleert het shot dat Gerrit van der Meer wil maken voor Doc. 2

Ik keek uit naar het stagejaar. Voor het eerst 
zouden academieleerlingen bij filmbedrij-
ven gaan werken.

—Thys Ockersen
(wordt vervolgd)
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Charlton Heston als Mozes in The Ten Commandments en (onder) 
Georgina Spelvin als Miss Jones in The Devil in Miss Jones

DE LEGENDARISCHE Haarlemse bioscoopexploitant 
en filmhandelaar Ab Oorthuis was een goede bekende 
van menig verzamelaar en thuisdraaier van 16- en 

35mm rolprenten. Een weinig belichte periode in Oorthuis 
roemruchte bestaan is zijn tijdelijke bekering, samen met 
zijn vrouw Dina, tot het Christelijke geloof. 
In de tijd dat Ab Cinema Quirinus runde, een naar zijn 
tweede voornaam vernoemd  49 stoelen zaaltje in de Lange 
Veerstraat, viel het voortdurend vertonen van pornofilms 
hem al zwaar. Niet in de laatste plaats vanwege het obligate 
gesteun en gehijg op het geluidspoor. Het begon allemaal 
danig op zijn zenuwen te werken en veroorzaakte bovendi-
en een onwelkome vorm van impotentie.Gelikte Westcoast 
-porn met sterren als Georgina Spelvin en John Holmes 
werden afgedraaid voor een treurig gezelschap aan klein-
steedse masturbanten.

 
In 1986, toen hij inmiddels de Roxy in de Kleine Houtstraat ex-
ploiteerde, was de maat vol en ging Ab uit zelfbescherming “in 
de Heer”. De vaste klandizie keerde teleurgesteld op haar schre-
den terug toen bleek dat de Roxy in een evangelisch filmhuis 
was veranderd. The Devil in Miss Jones had het veld geruimd 
voor The Ten Commandments. 

HET ALZIEND         OOG

door
Michael  Helmerhorst

Dr. Moon jaagt een miljoen
 volt door zijn lijf
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In een krantenartikel in het Haarlems Dagblad deed Ab Oorthuis kond van zijn bekering 
tot de Kerk van de Nazarener en zijn voornemen om de vrolijke ontucht op het scherm  in 
te wisselen voor de blijde boodschap. In dit artikel keek hij vol spijt terug op de jaren dat 
hij ‘al die vunzige rottigheid’ draaide, dit onder luide bijval van Dina. 
Vanaf nu was het zaak om Bijbelse spektakels en vrome verzetsfilms als The Hiding Place 
(1975) te vertonen hierbij aangevuurd door de Stichting Woord en Beeld. 
Had je als verzamelaar nog een goede 35mm kopie van een ‘sandalen-epos’ op de plank lig-
gen, dan kon je die nu voor een knappe prijs kwijt aan Ome Ab.

De flirt tussen de selfmade ondernemer en zijn Christelijke broeders was echter geen lang 
leven beschoren. 
Abs voorstel om na vier weken King David (1985) als contrast The Exorcist (1973) te draai-
en werd natuurlijk streng van de hand gewezen. 
Toen het nieuwtje van een Christian Cinema er af was en de uitbater bovendien geen ge-
schikt filmmateriaal meer kon bemachtigen, was het snel over met de godvruchtige over-
tuiging van Ab. De bedilzucht van zijn zieleherders hing hem inmiddels behoorlijk de keel 
uit en ook Dina was het zat. 
Niet lang daarna probeerde Ab nieuw leven in de tent te blazen door de Roxy als service-
bioscoop te positioneren. Lees: de toeschouwer kan naar believen drankjes en snacks be-
stellen tijdens de projectie. De kruidenier-achtige kruiperigheid die deze service vereiste 
lag totaal niet in de aard van Oorthuis en de terugkeer naar hard porno was het alternatief.  
Een fikse partij 16mm-films uit het archief van de Stichting Woord & Beeld was inmiddels 
voor een habbekrats bij mij op de stoep gedeponeerd. 
   “Neem jij die rotzooi maar over, ik kan het niet meer zien!” 
Naast in Jeruzalem geschoten muziekfilms als: His Land met de koorknaap Cliff Richard en 
Gos pel Road met de tegendraadse bekeerling Johnny Cash, bestond het grootste deel van 
deze partij uit populair wetenschappelijke documentaires van het onvolprezen Moody In-
stitute of Science uit California. 

Boven: Ab Oorthuis en zijn vrouw Dina in de servicebioscoop.
Onder: Richard Gere als King David met Alice Krige in King Davind 
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SERMONS FROM SCIENCE 
Dr. Irwin A. Moon, een vagelijk op (Untouchables)-ac-
teur Robert Stack lijkende en vriendelijk glimlachende 
heer met een dwingende blik in de camera, beweegt zich 
tussen zijn studeerkamer en labo met de bijbel immer 
binnen handbereik. Niet het retorische pathos van Billy 
Graham’s opzwepende betogen, maar een bedachtzame, 
rustige en met constante Colgate-grijns gebrachte pre-
sentatie was het handelsmerk van Moon als ideale leraar 
schei- & natuurkunde.
 
Met Dr. Moon betreden wij de Wondere Wereld der 

Wetenschap waarin begrippen als tijd, ruimte en energie aan bod komen door middel van  timelap-
se-films en knaleffecten in een goed geoutilleerd laboratorium.  
Daar waar de exacte wetenschap vroeg of laat een pas op de plaats maakt is Dr. Moon er als de kippen 
bij om juist het onverklaarbare terug te geven in de handen van de Schepper zelve. 
Billy Graham richtte zijn pijlen op de godgeklaagde liederlijkheid van de hippiehorden uit 
Haight-Ashbury en voorspelde min of meer de omslag naar Manson&Co. 
Dr. Moon daarentegen omarmde de schoonheid der schepping waarbij het menselijk falen geredu-
ceerd werd tot gestuntel in de marge. 
 
GODS OWN GUINEA-PIG 
De bevlogen Moon begon in de late jaren 30 met evangelische live-shows waarin hij zijn lichaam 
blootstelde aan een miljoen volt elektriciteit dat via metalen vingerhoedjes aan zijn handen weer uit 
hem wegvliedde. 
De films van het Moody Institute rouleerden in de kerk, het leger, public schools en de industrie en 
fungeerden als tegenwicht tegen vermeende communistische propaganda. Geen enkele grap uit het 
populair wetenschappelijke repertoire ontbreekt in de shows van Dr. Moon; hij bakt een ei op een 
krant, laat een glas exploderen door hoogfrequente geluidsgolven en vervormt zijn stem tot een Do-

Billy Graham     …opzwepend…

Doctor Moon     …bedachtzaam, vriendelijklachend…

 …spelend met een miljoen volt…

 …de bjbel altijd bij de hand…
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nald Duck-falset door middel van een flinke teug helium. 
De door Woord & Beeld in oubollig Nederlands nagesynchroniseerde stemmen 
doen denken aan die van de Tel Sell -commercials uit de jaren 80.  
“Hé Joe, je wilt toch niet beweren dat dit apparaat dat allemaal klaarspeelt?” 
“Let op Pete, dit toestel is tot veel meer in staat en dat ga ik bewijzen ook!!“

‘GOD OF THE ATOM’ 
Deze absoluut grijsgedraaide topper uit de Moody filmotheek ontsluiert de ge-
heimen van het atoom.  
Dr. Moon: “Wist U dat in een treinticket van Chicago naar New York evenveel 
energie is samengebald als er nodig is om 4 keer rond de aarde te sporen?” 
Met de ontketening van het atoom had de mens zich een ware prometheus be-
toond die de toorn Gods moest vrezen. Niets daarvan, hou het gewoon een beet-
je netjes met die nieuwe energie, en God is at Your side!
 
‘WINDOWSOF THE SOUL’  
Middels een spiegelbril manipuleert de Dr. het omkeerprincipe in zijn brein en 
ziet vervolgens de ganse wereld op zijn kop totdat zijn brein de fout weer corri-
geert.

‘SIGNPOSTS ALOFT’ 
1943— De Lady Be Good, een Amerikaanse Liberator raakt boven Napels com-
pleet uit koers en wordt op 1600 km afstand van de basis Benghazi teruggevon-
den in de Libische woestijn. 
Dr. Moon kruipt zelf achter de stuurknuppel van een tweemotorige Skylark om 
het wrak met  eigen ogen te aanschouwen. Zijn zoon Jim vergezelt hem als copi-

Boven: Dr. Irwin Moon   … ideale natuur- en scheikundeleraar…
Onder: De studio in het Moody Institute of Science, waar de films werden opgenomen 
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loot. Waren het Gremlins of magnetische krachtvelden geweest die de navigatie van de Lady Be Good had-
den overgenomen? Dr. Moon vraagt het aan de astronaut John Glenn die daarop getuigt van zijn rotsvaste 
geloof in de instrumenten en zich verder geen religieuze uitspraken laat ontlokken. Volgens Moon is het 
menselijk kompas sowieso een inferieur hulpmiddel in vergelijking met de heldere bakens van het geloof en 
ons vertrouwen in god als verkeersleider. 
De behendige evangelist zag kans om bij elk denkbaar vraagstuk de hegemonie van de schepper uit zijn 
hoge hoed te toveren. 
Welke geavanceerde technieken we ook bedenken mogen, de natuur is ons altijd voor in haar alomvattende 
superioriteit. Een muizenval is slechts een armzalige mechanische contractie vergeleken 
bij de verslindende kaken van een vleesetende plant.  
 
TIME-MICROSCOPE 
Ondanks dat Moon in latere edities van de serie steeds ouder en vermoeider oogt als in een highspeed op-
name en het filmbeeld geleidelijk al haar kleur verliest, blijft hij immer blijmoedig antwoorden formuleren 
op klassieke breinbrekers: 
Question: “What came first, the Chicken or the Egg?” 
Answer:    “God came First.” —Michael Helmerhorst

              GOD OF THE ATOM                                                                 THE ELECTRIC EEL                                                                   SIGNPOSTS ALOFT
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H
ET WAREN in het begin van de jaren zeven-
tig jonge kritische filmliefhebbers die zoch-
ten naar alternatieve vertoningsmogelijkhe-
den naast de bestaande bioscopen. Als reac-

tie op de economische en culturele machtspositie 
van het traditionele bioscoopbedrijf ontstonden 
‘filmhuizen’. De al ruim een halve eeuw durende 
alleenheerschappij van het commerciële circuit 
wilde men doorbreken en zich minstens een kleine 
maar vaste plaats verwerven naast dat, zoals men 
het bekeek ‘strak, zakelijk en in zichzelf gekeerde 
officiële cinemawezen’.

Daarbij stond niet het maken van winst voorop, 
eerder het propageren en verspreiden van film 
als volwassen kunstvorm. Er ontstond ‘wildgroei’ 
want bijkans elke plaats was ineens zo’n filmhuis 
rijk. De locaties waren even gevarieerd als het 
filmaanbod: van een zaaltje in een fris cultureel 
centrum met 16mm- en/of videocassette-projec-
tie tot een vindingrijk verbouwde loods waar met 
tweedehands 35mm-projectoren werd gewerkt. 
Programmatisch en beleidsmatig was er bij de 
vertoners in ‘het vrije circuit’ aanvankelijk weinig 
overeenstemming te bespeuren. 

In 1974 kwam er een zekere landelijke binding 
onder de filmhuizen. Een net van alternatieve, 
van het commerciële bioscoopbedrijf onafhanke-

lijke vertoningspunten was een feit. Het bestaan 
van filmhuizen in Nederland (in het begin van de 
jaren tachtig waren er al tegen de tweehonderd) 
heeft er toe bijgedragen dat er in Nederland een 
grote diversiteit in het filmaanbod aangeboden 
kon worden. Filmers als Yasujiro Ozu, Rainer 
Werner Fassbinder, Akira Kurosawa, Werner 
Herzog en AndrzejWajda bereikten aanvankelijk 
via dat alternatieve circuit een gretig publiek. 
Nieuw was het filmhuis, als plaats waar bijzonde-
re c.q. ‘kunstzinnige’ producties te bekijken wa-
ren, zeker niet. Filmhuizen hebben immers illus-
tere voorgangers. Al in de jaren twintig was daar 
bijvoorbeeld de élitaire Nederlandsche Filmliga 
waarin cultuurbeschouwers als Leo J. Jordaan, 
Henrik Scholte, Menno ter Braak en Joris Ivens 
zich beijverden in 
woord (het tijd-
schrift Filmliga) 
en beeld (het bui-
ten de bioscoop 
vertonen van 
avant-gardefilms 
en klassieken uit 
het Leninistische 

door
Thomas Leeflang Maandblad Filmliga,

januari 1932. 
Cover: Paul Schuitema
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Rusland) de amusementscinema te omzeilen. In 
speciaal voor Filmliga-programma’s afgehuurde 
bioscopen werden met redelijk succes voorstellin-
gen gegeven, maar in de loop van 1933 verdween 
de omstreden ‘linkse’ Filmliga: sterk veranderende 
politieke verhoudingen en een weinig rooskleurige 
mondiale economische situatie hebben daar zeker 
toe bijgedragen. Direct na de bevrijding kwamen 
er ineens toch weer ‘filmliga’s’ waarvan de initi-
atiefnemers - net als zeg maar de échte Filmliga 
‘van toen’ - films uitsluitend wilden beoordelen op 
de kunstzinnige waarden. Zij verenigden zich in 
1947 in de Nederlandsche Federatie van Filmkrin-
gen en belegden studieweekeinden waar lezingen 
werden gehouden door vaderlandse cineasten 
en waar, na de (16mm-) filmvoorstellingen, druk 

werd gediscussieerd over thema’s als: ‘De accen-
tuering van het détail middels de close-up’ en: 
‘Beeldgrammatica’ en men boog zich over vraag-
stukken als: ‘Voegen kleuren en geluid werkelijk 
iets toe aan de film?’.
Tegelijkertijd met de Federatie waar de filmesthe-
tiek hoog in het vaandel stond roerde een andere 
groep enthousiastelingen zich in de Nederland-
sche Smalfilm Unie. Stuwende kracht daarachter 
was Joop P. Smits, directeur van Smits’ Filmdis-
tributie uit Amsterdam-Zuid. Smits verhuurde 
ver voor de oorlog al 16mm-films aan kloosters, 
patronaten, jeugdverenigingen, speeltuinen, 
volksuniversiteiten, sanatoria, passagiersschepen 
en figuren die met een projector langs campings 
reisden. Eind 1946 had de NSU behoorlijk wat 
leden afkomstig uit de smalfilmbranche, men-
sen die na de bevrijding constateerden dat de 
16mm-techniek in Engeland en de VS tussen 
1940 en 1945 met sprongen vooruit was gegaan. 

Uit buitenlandse publicaties en uit catalogi van 
Britse en Amerikaanse filmdistributeurs bleek dat 
van ‘features’ en ‘shorts’ voor het bioscoopbedrijf 
perfecte 16mm- ‘prints’ beschikbaar waren. Wat 
Nederland betrof konden die smalfilms compleet, 
dat wil zeggen voorzien van Nederlandse onder-
titels, worden geleverd. Een deel van de A-leden 
van de NSU, de groep die brood zag in de verhuur 
van die hoofdfilms op 16mm en die al plannen 
maakte voor vaste en reizende smalfilmbioscopen 
met hetzelfde aanbod als in de ‘gewone’ theaters, 

Joop Smits  van de NSU (links) met Thomas Leeflagl in 1985
Uit dagbld De Tijd, 23 december 1948
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raakte gefrustreerd omdat er voor dat doel geen 
deviezen beschikbaar werden gesteld en omdat de 
Nederlandsche Bioscoop Bond wat de Angelsak-
sische films betrof al in 1935 met de producen-
ten een overeenkomst had gesloten waarin was 
vastgesteld dat bij aankoop van 35mm-films de 
verhuur- en vertoningsrechten van 16mm-ver-
sies waren inbegrepen. De NBB motiveerde dat 
met de stelling: ‘Ter voorkoming dat kopieën van 
dezelfde film op verschillend formaat met elkaar 
concurreren.’ 

De NBB slaagde er al in een vroeg stadium in 
te verhinderen dat distributie en vertoning van 
smalfilms in Nederland een voet aan de grond 
konden krijgen. In 1946 en 1947 is keer op keer 
door de NSU zonder succes bij de NBB aange-
drongen op een gesprek over deze ‘kwestie’. In 
een brief maakte de juridisch adviseur van de 
NSU, mr. W. de Vries, aan het Ministerie van On-
derwijs, Kunsten en Wetenschappen namens het 
hoofdbestuur zijn ongenoegen daarover kenbaar. 
De Vries zegt in zijn verslag geen enkele hoop te 
hebben dat het nog tot een samenwerking met 
de NBB zal komen ‘gezien de in deze organisatie 
heerschende oligarchische opvattingen’. Er wer-
den weliswaar afspraken gemaakt tussen NSU 
en NBB maar die werden telkens door de NBB 
eenzijdig afgelast en uiteindelijk kreeg de NSU 
op 3 juni 1947 schriftelijk de mededeling dat de 
NBB weinig heil zag in een bijeenkomst met de 
NSU: ‘Het hoofdbestuur is van mening dat een 
onderhoud tussen beide besturen vooralsnog niet 
vruchtdragend zou kunnen zijn om tot tastbare 
resultaten zou kunnen leiden.’ Om het eigentijds 
te zeggen: einde verhaal. Het smalfilmformaat is 
het, mede door het ‘smalfilmbesluit’ van de NBB 
niet gelukt door te dringen tot het professione-

le bioscoopbedrijf, hoewel in het Amsterdamse 
actualiteitentheater Cineac Reguliersbreestraat 
naast de twee Philips FP5-35mm-machines altijd 
een 16mm-projector in de cabine gereed stond 
voor vertoning van door prins Bernhard gemaak-
te opnamen van zijn gezin. Ook de Haagse en 
Rotterdamse Cineac beschikten voor dat doel 
over de mogelijkheid 16mm-geluidsfilms te draai-
en. Direct na de Tweede Wereldoorlog werden 
van de 35mm-films van de NBB-leden-distribu-
teurs wel decennialang 16mm-omkeerkopieën 
‘getrokken’ voor de Welzijnszorg van de diverse 
legeronderdelen.
Eind 1947 werd de NSU opgeheven. Bij het over-
lijden op 12 juli 1989 op 82-jarige leeftijd liet 

De kassa van Cineac-Reguliersbreestraat in Amsterdam. Deze 
actualiteitenbios was uitgerust met een 16mm-projector, spe-
ciaal voor films van het Koninklijk Huis.Huis.

Het Luxor Theater in Zutphen, gesticht in 1918,
is getransformeerd, met behoud van voorgevel,

van ‘normale’ bioscoop tot filmhuis c.q. filmtheater.
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Joop Smits een gigantische 16mm-filmotheek 
na en een minstens even omvangrijk papieren 
NSU-archief. Wie de onthutsende hoeveelheid 
brieven, notulen, memo’s en formulieren beziet 
kan zich nauwelijks voorstellen dat de NSU slechts 
ruim twee jaar heeft bestaan. Tot een week voor zijn 
overlijden was alleen al het uitspreken van de let-
tercombinatie NBB voldoende om Joop Smits heel 
treurig te laten kijken: ‘Een gemiste kans,’ mompelde 
hij dan. ‘Die lui waren de kortzichtigheid zelf. Maar 
toegegeven, ze hebben dat film- en bioscoopbedrijf 
altijd goed bij elkaar gehouden. Wij hadden er graag 
bijgehoord.’ 

Sinds 1 januari 1999 behoorde de Associatie Ne-
derlandse Filmtheaters (ANF), de overkoepelende 
organisatie van de ‘filmhuizen’, in ieder geval wel tot 
de NVB: toch een beetje bij ‘de Bioscoopbond’ dus. 
Vanuit het Landelijk Bureau ANF, dat sinds april 
2001 gehuisvest was in het Filmmuseum in Am-
sterdam, adviseerde de ANF de overheid en andere 
geïnteresseerden inzake filmfestivals, filmmanifes-
taties en filmtheaterinvesteringen. De Filmhuizen, 
die zich geleidelijk aan de naam ‘filmtheaters’ heb-
ben toegeëigend, deelde de NVB in bij de C-leden. 
Een brancheorganisatie voor bioscopen, arthouses 
en filmtheaters waar de grote concerns als Pathé 
Cinemas, Jogchem’s Theaters, Wolff Cinemagroep 
en Miverva tot de A-leden behoren en de onafhan-

kelijke bioscopen tot de B-leden. Zelf hanteerde de 
ANF ook de indeling A-, B- en C-theaters waarbij 
de A’s de meerzalen theaters zijn, de B’s theaters die 
dagelijks open zijn en de C’s een meer Filmliga-ach-
tige programmering aanhouden. De gehele boven-
staande organisatiestructuur is, naar goed gebruik 
in het vaderlandse bioscoopmetier, om de haverklap 
door elkaar gehusseld. Maar feit is dat in Nederland 
jaarlijks een niet te verwaarlozen aantal mensen de 
meer dan honderd bestaande non-profit filmthea-
ters bezoeken. Een hoogtepunt in het bestaan van 
de ANF was destijds de feestelijke opening op 22 
oktober 2000 van het meerzalen (zes!) Arthouse 
Lux in Nijmegen door de actrice Catherine Deneu-

ve. Aan die gebeurtenis werd via de televisie uitbun-
dig aandacht besteed. 

De aanvankelijke vertoningslocaties van de oude 
Filmliga uit het begin van de vorige eeuw groeiden 
via de filmhuizen uit de jaren zeventig uit tot een 
keten van uitstekend geoutilleerde filmtheaters, zeg 
maar prima bioscopen waaronder zelfs een aantal 
’artiplexe met meer dan één doek. Ze hebben ervoor 
geknokt en geven nu het Nederlandse film- en bio-
scoopbedrijf in cultuurhistorisch opzicht een zekere 
meerwaarde. Het publiek was en is er blij mee.

Het grootste filmhuis van Nederland, Lux in Nijmegen, werd in 2000 geopend. Twintig jaar later is er een heropening. 
Links: Catherine Deneuve kwam naar Nijmegen om de opening te verrichten. Rechts: fragment van de website van Lux. 
De coronacrisis leidde dit jaar tot een wekenlange sluiting van alle bioscopen, arthouses en filmhuizen in Nederland. 

FO
TO

 G
ERARD

 VERSCH
O

O
TEN

—Thomas Leeflang 
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twee beroertes. In 1999 en 2004. Na de laatste be-
roerte stopte hij met acteren en ging wonen in een 
verzorgingstehuis.  Overleden ten gevolge van het 
coronavirus.

Ruige acteur die 
als jongeman licht-
gewicht kampoen 
bokser was met 32 
overwinningen. In 
de naoorlogse jaren 
zat hij bij het Army 
Corps of Engeneers. 
Toen hij uit het leger kwam, ging hij acteren leren 
op de Los Angeles Academy of Dramatic Art. Hij 
kreeg kleine rollen op tv en in films. Een van zijn 
eerste films  was in 1951 The Day the Earth Stood 
Still waarin hij een bewaker speelde. In de jaren die 
volgden was hij in allerlei bijrollen te zien totdat hij 
in 1958 The decks ran red maakte met James Mason 
en Dorothy Dandridge, waarbij zijn naam voor het 
eerst op de poster kwam. Een jaar later had hij een 
hoofdrol in These thousand hills met Don Murray 
en Lee Remick. Stuart Whitmans carrière zou een 
tijdje twee richtingen opgaan. Omdat hij zo’n stoere 
man was, leek het vanzelfsprekend dat hij in allerlei 

IN MEMORIAM

Stuart Whitman 
U San Francisco, 1-2-198 ? 16-3-2020, Monte-
cito, CA

Hij had een acteursoplei-
ding bij de Actors studio 
en speelde al heel gauw  
belangrijke bijrollen in 
tv- en speelfilms. Hij was 
klein en stevig gebouwd 
en werd een expert in 
het spelen van nerveuze, 
opgewonden typetjes. Hij 
werd veel gevraagd door 
bekende regisseurs als 
William Friedkin, Fran-

cis Coppola en  Brian de Palma. Zijn opvallendste 
werk was in  de jaren zeventig en tachtig in bekende 
films als Obsession; The Commitment; Mother Jugs 
and Speed; The Cotton Club en Brinks Job . Vaak in 
rollen van een corrupte  politicus of zakenman, een 
foute politiecommissaris of een onderkruiper. Hij 
speelde zo’n 115 bijrollen, de 
laatste in 2001 in The Majes-
tyc. Slechts een keer had hij 
een hoofdrol in het sportdra-
ma Skateboard. Een  aantal 
jaren lang gebruikte hij zijn 
echte naam Allen Goorwitz, 
maar keerde toch weer terug 
naar Allen Garfield. Hij kreeg 

Allen Garfield 
U Allen Goorwitz, New Jersey 22-11-1939  ? 

7-4-2020, LA

actiefilms terecht kwam o.a. tegenover John Way-
ne in The Comancheros en tegenover Jim Brown 
in Rio Conchos, maar hij was ook erg goed in dra-
matische rollen. De grootste verrassing  was toen 
hij in 1961 in The Mark een gevoelige rol had van 
pedofiel. Hij twijfelde of hij zo’n onsympathieke rol 
moest accepteren. Niet alleen was de film zijn tijd 
ver vooruit, maar Whitman was zo goed dat hij een 
Oscar-nominatie kreeg. In 2020 stopte hij met acte-
ren. Zijn  laatste rol was in de tv film The President’s 
Man waarin hij een ex-bodyguard van de president 
speelde. Overleden 
als gevolg  van huid-
kanker.

Met Maria Schell in s 
in The Mark

Brian Dennehy 
U Connecticut, 9-7-1938 ? 15-4-2020, 
Connecticut

Imposante breedgeschouder-
de man met zilverwit haar 
die altijd indruk maakte met 
de rollen die hij speelde. Was  
football speler op de  Yale 
Universiteit en begon drama 
te studeren. Speelde een paar 
kleine rollen in  Looking for 



Mei 202029

INHOUD

IN MEMORIAM
James Drury 
U NYC, 18-4-1934 ? 26-4-2020, Houston

Een van de meest succesvolle 
acteurs die India de laatste 
jaren heeft voortgebracht. 
Hij debuteerde in 1988 met 
Salaam Bombay, maar in de 
jaren daarop kon hij moeilijk 
werk krijgen. Pas van 2003 viel 
hij op in drama’s als Haasil  en 
Maqbool .Voor de titelrol in 
Paan Singh Tomar (2011)kreeg 
hij de nationale filmprijs voor beste hoofdrol. Dan-
ny Boyle gaf hem in 2008 de rol van politie-inspec-
teur in Slumdog Millionaire. Samen met de rest van 
de cast kreeg hij een Screen Actors Guild Award. 
Hoewel zijn naam niet bleef hangen bij westerse 
kijkers was hij wel een bekend gezicht. Hij bleef 
zowel in India als daarbuiten in kwaliteitfilms en 
populaire films optreden. In het westen in o.a. The 
Amazing Spiderman (2012); Life of Pi (2012);  Jurra-
sic world ( 2015) en Inferno ( 2016). Zijn mooie car-
rière kwam te 
vroeg tot een 
einde vanwege  
darmkanker.

Met
Sylvester Stallone

in First Blood

Mr.Goodbar, Semi Tough en Foul Play en kreeg de 
rol van zijn  leven als sheriff in 1982 in First blood 
waarin hij vol overtuiging achter Vietnam veteraan 
Rambo (Sylvester Stallone) aangaat en het onderspit 
delft. Deze rol bezorgde hem algemene bekendheid. 
Hij was vanaf dat moment niet meer weg te den-
ken in Amerikaanse films. Hij was een Russische 
politieman in Gorky Park; een begripvolle ‘alien’ in 
Cocoon en een corrupte sheriff in de western Silver-
ado. Vaak speelde hij politiemensen en hij had zijn 
eigen Jack Reed serie. Serieuzer was hij in de tv film 
De dood van een handelsreiziger als de ongelukkige 
Willy Loman. En angstaanjagend  als de echt be-
staande serial killer John Wayne Gacy in To catch a 
killer (1992) .Een uitstapje naar artistiek werk was 
The belly of an architect van Peter Greenaway waar-
voor hij een prijs kreeg op het Chicago Film Fes-
tival. Zijn toneelwerk was minstens zo interessant  
als zijn films. Twee van zijn dochters, Kathleen en 
Elizabeth, zijn  actrices.

Irrfan Kahn 
U Tonk, India, 17-1-1967 ? 29-4-2020, Bombay

Speelde op zijn twaalfde  in 
een toneel voorstelling van 
Life with Father. Hij nam 
drama lessen bij de New 
York Universiteit en nam 
ook nog lessen in LA op  
UCLA. Hij kreeg  in 1954 
een tweejarig contract bij 
MGM . Hij zat zonder op de 
titels vermeld te worden o.a. 

in Blackboard Jungle met Glenn Ford en Love Me or 
Leave Me met Doris Day en James Cagney. Toen hij 
overging naar 20th Century Fox kwam hij  terecht 
in de Elvis Presley-film Love me tender (1956). Hij 
begon langzamerhand in  westerns te verschijnen 
en dat leidde in  1961 tot een hoofdrol  in The Virgi-
nian -serie die het negen jaar lang vol hield en hem 
beroemd maakte. Maar hij zou vanaf die serie  voor-

 Life of Pi
Met Elvis Presley in  

Love Me Tender
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namelijk in westerns blijven spelen. Het publiek zag 
hem niet graag in hedendaagse rollen.  Het werk 
werd stukken minder voor hem toen de populariteit 
van de westerns over was. 
In 1991 werd zijn naam bijgezet  in de  Hall of Gre-
at Western Peformers in het National  Cowboys & 
Western Heritage Museum  in de stad Oklahoma.

From beyond

Shirley Knight 
U Kansas, 5-7-1936 ? 22-4-2020, Texas

Klassiek geschoolde actrice 
die zowel in films als op 
toneel mooie vertolkingen 
gaf. Ze had dramatische 
rollen in opvallende  films 
van de jaren zestig : The 
Dark at the top of the stairs 
(1960); Sweet birth of Youth 
(1962);The Group ( 1966); 
Dutchman (1967); Petulia 

(1968) en  The Rain People (1969). Shirley Knight 
was twee keer genomineerd voor een Oscar voor 
beste bijrol  Voor The Dark at the top of the stairs 
(1960) en voor The Sweet bird of Youth (1962). Voor 
haar tv films kreeg ze 8 x een Emmy nominatie 
waarbij ze drie keren won en ze ontving een Golden 
Globe prijs. In 1976 won ze een Tony Award  voor 
haar optreden in het toneelstuk Kennedy’s Children. 
En dat zijn nog maar een paar van de onderschei-
dingen die ze kreeg.  

In haar lange car-
rière speelde ze 
vaak  gevoelige 
vrouwen. Verba-
zingwekkend was  
het dan ook dat ze 
in 1980 in Playing 
for time, een film  
over   vrouwen 
in Auschwitz die 
proberen te over-
leven door voor 
hun bewakers mu-
ziek te spelen, een 
weerzinwekkende Kapo 
neerzette.  Shirley Knight  laat  dochters Kaitlin en 
Sophie achter. Kaitlin is ook actrice en Sophie is 
scenarioschrijfster.

Honor Blackman 
U London, 22-8-1925 ? 5-4-2020, Lewes, GB

Ze speelde kleine rollen van 
1947 tot en met 1961 tot 
ze de tegenspeelster werd 
van Patrick Macnee in de 
eerste Avengers-tv-serie in 
de rol  van  Catherine Gale, 
een dame die bekwaam was 
in judo. Het gaf haar een 
imago van pittige dame die 
haar mannetje stond. Wat 

Met Al Freeman jr. in  Dutchman

klopte met haar eigen karakter.  In de Britse film 
was haar type zeldzaam. Ze schreef een boekje over 
de kunst van zelfverdediging. Een sport die ze voor 
The Avengers had moeten leren. Dit leidde in 1964 
tot het spelen van Pussy Galore in Goldfinger. De 
eerste Bondgirl  die van zich af kon bijten en zich 
niet zo maar overgaf aan de avances van 007. De 
toon voor haar verdere carrière was gezet. Niet al-
leen kreeg ze nu grotere rollen, maar ze speelde ook 
sterke geëmancipeerde vrouwen . Eerst alleen nog 
in Engeland, maar vanaf 1966  ook  een paar keren 
in Amerika met oa een hoofdrol in Something Big 
met Dean Martin en een aflevering van Columbo 
met Peter Falk. Ook in het dagelijkse leven was Ho-
nor Blackman een vrouw die voor haar mening uit-
kwam. Ze bleef er goed uitzien en oogde jonger dan 
87 toen ze in 2012  in I Anna  een prostituerende 
vrouw vertolkte.  
Honor Blackman 
was twee keer ge-
trouwd. Met haar 
tweede man, acteur 
Maurice Kauff man, 
adopteerde ze twee 
kinderen.

The Avengers:  Honor Blackman 
en Patrick Macnee
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