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Lee Marvin in Alcatraz in Point Blank (1967)

D

E SPANJAARDEN die het eilandje van dertien hectaren in de baai van San Francisco in
1775 ontdekten, noemden het La Isla de los Alcatraces het Pelikaaneiland).
In 1847 nam het Amerikaanse leger bezit van het eiland en bouwde er een fort, want de
goudkoorts was uitgebroken en smokkelaars voeren af en aan.
In 1861, na het uitbreken van de Burger Oorlog, werden er militaire gevangenen neergezet en
opnieuw gebruikte het leger het optimaal tijdens de Spaans- Amerikaanse oorlog van 1898.
In 1934 zat de Minister van Justitie Homer S.Cummings op een boot die onder de Golden Gatebrug in de baai van San Francisco voer. Hij zag ‘U.S. ArmyDisciplinary Barracks’ op een bord op
Alcatraz Eiland en vond meteen dat dit een prachtige plek was om er een federale gevangenis
van te maken. Het kwam goed uit, want bet leger was bezig het eiland te verlaten. Het was
te duur geworden. Pas in 1934 werd Alcatraz, ook wel Uncle Sam’s Devils Island of simpelweg
The Rock genoemd, geopend als gevangenis voor het grootste schorem van de Amerikaanse
gevangenissen. Daar kwamen de boeven die zo onhandelbaar waren dat ze door de directeur
van een andere gevangenis doorgestuurd werden. Er werd een rapport naar de FBI gestuurd
die dan de beslissing nam om de lastpost naar Alcatraz te verwijzen. Zoiets was nooit de keus
van een rechter.
Zo was Alcatraz bijna dertig jaar lang de beruchtste gevangenis van Amerika.

GEVANGENE 10886 : AL CAPONE
Tussen 1926 en 1936 steeg het
door
De opwindende Roaring Twenaantal gevangenen in AmeThys Ockersen
ties, gevolgd door de Grote
rika van 96.000 naar 144.000.
Depressie van de jaren dertig met de prohibi- Al Capone regeerde als gangsterkoning met
tie (een verbod tot het maken en distribueren ongekende macht in Chicago.
van alcohol) zorgden voor een golf van misBonnie en Clyde, John Dillingcr, “Baby Face”
daad in Amerika. Was eerst het Wilde Wes- Nelson, Dutch Schulz en Machine “Gun “Kelly
ten een probleemgebied, nu werd de Oostkust beroofden bank na bank. Trokken van staat
een losgeslagen maatschappij met een golf aan tot staat en werden publieke vijanden met een
misdaad. Men sprak van de “Dirty Thirties”.
hoge prijs op hun hoofd verklaard.

September 2018

3

Alcatraz 3 | Tijuana 14 | Van Hemert 21 | IM 32

Al Capone

Capone’s rivaal ‘Bugs’ Moran

‘Machine gun’ Kelly

Richard ‘The Birdman’ Stroud

Pas toen de F.B.L van J.Edgar Hoover in 1934
federaal gezag kreeg en in alle staten ongelimiteerd kon optreden werd er opruiming
gehouden.
De rigide Hoover had er moeite mee dat
sommige criminelen als volkshelden in kranten werden afgeschilderd. Hij zag al helemaal
niets in het opvoeden van misdadigers. Hij
was er van overtuigd dat zulke acties tevergeefs waren.
De meeste gevaarlijke misdadigers kwamen
in hun confrontatie met FBI-agenten zonder
mededogen om in een regen van kogels uit
de tommy guns. Ze hadden niets te verliezen:
de elektrische stoel wachtte op ze. Dus vochten ze meestal tot het bittere einde. Lepke
Buchalter stierf wel op de stoel. Vaak maakten de gangsters elkaar af; zoals Al
Capone met de bende van zijn rivaal
Bugs Moran afrekende in een garage
in het bloedbad op St. Valentine’s
dag in 1929. Moran ontkwam aan
de dood vanwege een griep en verklaarde tegen journalisten: “Alleen
Capone moordt zo!”. Een enkeling
kwam in de gevangenis terecht waar

ook de kleinere jongens hun tijd uitzaten.
‘Machine Gun’ Kelly, meer afperser dan
rover, gaf zich over en schreeuwde in paniek:
‘“Don’t shoot, G-men !” en met deze kreet hadden de FBI agenten hun bijnaam gekregen.
Al Capone kon nooit op illegaal drankverkoop, prostitutie of moord worden gepakt,
maar wel met tweeëntwintig aanklachten
over belastingontduiking. Eerst kwam hij in
de gevangenis van Atlanta, waar hij een mooi
ingerichte cel kreeg en veel vrienden en familie ontving. Maar hij kwam in 1934 in Alcatraz terecht en werd in 1938 overgeplaatst
naar een andere gevangenis.
Toen hij in 1947 vrij kwam was hij vanwege
syfilis een wrak zonder de allure die hij als
gangsterkoning had uitgestraald. Hij stierf

kort daarna. Hij was slechts 48 jaar oud.
In Alcatraz was Al Capone niet meer de grote
baas van Chicago die in overdadige luxe in
het Lexington Hotel leefde, met veel bedienden en bodyguards. Hij was ook niet meer
Alphonso “Scarface”Capone. Hij was nu een
nummer, want dat was de gang van zaken in
Alcatraz. De gevangenen verloren hun identiteit en werden met hun nummer aangesproken. Soms raakte Capone gewond als hij zich
moest verdedigen tegen andere gevangenen
van wie hij vrienden of familieleden had laten
vermoorden. Hij moest werken in de wasserij
en in de bibliotheek en hij was op het laatst
niet meer te onderscheiden van de andere
gevangenen. “Big Al’s grote ego werd kapotgemaakt. Uiteindelijk moest hij capituleren voor
het harde regime van Alcatraz.
Gevangenisdirecteur James A. Johnson verklaarde dat Capone tegen hem had gezegd:
“Het ziet er naar uit dat Alcatraz me er onder
heeft gekregen.” Zijn moeder bezocht hem
een keer. Toen ze door de metaaldetector ging
rinkelden alle bellen. Het bleek haar korset te
zijn. Toen ze haar lieve zoon sprak, was ze zo
van de kaart dat ze in het Italiaans tegen hem
begon te ratelen, hetgeen niet toegestaan was.
Ze kwam nooit meer op bezoek.

Een andere beroemde gevangene was
Robert “The Birdman” Stroud. Op zich een
psychopaat die moord en prostitutie op zijn
geweten had en met geen mens kon opschieten, maar die in Alcatraz belangstelling
kreeg voor de vogeltjes die op het kozijn van
zijn celraam kwamen zitten. Hij begon ze te
bestuderen—veel meer had hij toch niet te
doen—en schreef zelfs een boek over vogels.
Zo kreeg hij de bijnaam van “The Birdman”.
Hij was misschien de enige misdadiger die
pas in Alcatraz bekend werd. Nog beroemder werd hij toen Burt Lancaster in 1962 een
film speelde The Birdman of Alcatraz. waarin
Stroud—zoals dat meestal met Hollywoodhelden gaat—ontdaan was van zijn kwaadste
kanten. Een jaar later stierf hij op 73-jarige
leeftijd. Vier en vijftig jaren daarvan had hij

‘St. Valentine’s day massacre’, 14 februari 1929
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James A. Johnson was
de eerste gevangenisdirecteur van
Alcatraz tuusen 1934
en 1948
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dat een ontsnapping niet ver weg is.
Er zijn vele pogingen gedaan om van Alcalraz te ontsnappen, maar als hel iemand lukte
om uit het cellenblok te komen dan was er nog
altijd die verraderlijke baai, dat ijskoude water
en die gevaarlijke stromingen, waardoor je niet
richting San Francisco, maar naar zee afdreef.
Boten mochten Alcatraz tot op tweehonderd
meter naderen. Ze zouden wel eens een gevangene kunnen oppikken.Kwamen ze naderbij dan begonnen bewakers te schieten. En er
waren altijd kustwachten en politieboten die in
de baai patrouilleerden. Terecht zei men altijd:
“De koudste winter is de zomer in San Francisco”. Zelfs in de zomer liepen bewakers nog in
overjassen rond. Toch zouden na het sluiten van
Alcaltraz geoefende zwemmers de baai (twee
kilometers) oversteken.
Het navrante van Alcatraz was dat je door een
kier in een geblindeerd raam van de eetzaal de
lichtjes van San Francisco zag branden en nog
meer zin kreeg om weg te komen.
In 1962 ontsnapte Frank Morris (in de film
Clint Eastwood. zie volgende pagina) met de
gebroeders John en Clarence Anglin. Ze hadden
met lepeltjes elf maanden lang tunnels gegraven en papieren poppen in hun bed gelegd. Met
een gebrekkig geïmproviseerd vlot gingen ze het
water op en werden nooit meer teruggevonden.
Men vond de restanten van het vlot en er werd
dus aangenomen dat ze verdronken waren, maar
er is nooit een bewijs daarvoor geleverd.
In principe is het nog altijd mogelijk na meer
dan veertig jaren dat een van hen opduikt om
te vertellen wat er echt is gebeurd en hoe ze de

BOVEN: luchtfoto van Alcatraz en rechts: de beneden- en bovenverdieping met cellen (foto Thys Ockersen)
ONDER: de cel van Al Capone en rechts: San Francisco gezien vanaf Alcatraz (foto Thys Ockersen)

in gevangenissen gezeten.
Dan was er ook nog Floyd Hamilton, de
chauffeur van Bonnie en Clyde en Alvin
“Creepy” Karpis, een bankrover die samen
had gewerkt met de Barkergang. waarvan
de laatste zoon Arthur “Dock” Barker ook in
Alcatraz vast zat. Dock zou op Alcatraz sterven, want hij probeerde in 1939 te ontsnappen en werd neergeschoten. Alvin Karpis
(krantenfoto volgende pagina) bracht twintig
jaar op de rots door en werd een oude man

6

die roemruchtige verhalen over zijn misdaadtijd kon opschrijven.
In de film Escape from Alcalraz uit 1979
van Don Stegel zegt Patrick McGoohan als
de gevangenisdirecteur tegen Clint Eastwood
die een nieuwe gevangene speelt: “Niemand is
ooit uit Alcatraz ontsnapt, niemand zal dat ook.”
Dan volgt een veelbetekenende blik van Clint
zoals alleen hij dat kan. De kijker heeft al gezien
dat Clint bij dat korte bezoek een nagelschaartje
van het bureau van de warden heeft gestolen en
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LINKS: Een dummy in bed ipv een gevangene. De papieren koppen en de echte hoofden van Frank Morris, John
en Clarence Anglin
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autoriteiten te slim af waren- Maar waarom
zouden ze? Een retourtje gevangenis kon er misschien nog altijd inzitten.

LEVEN OP DE ROTS

BOVEN: Frank Morris (Clint Eastwood) op het kantoor van de gevangenisdirecteur (Patrick McGoohan). ONDER:
Morris werkt aan de ontsnapping van hemzelf en de broers Anglin, waarvan de afloop nog steeds een raadsel is.

Alcatraz beoogde nooit om inmaten (gevangenen) te hervormen. Daarvoor waren ze te
slecht en door de maatschappij volledig afgeschreven. Het was de bedoeling om ze zo goed
mogelijk in het gareel te houden en dat werd
met strenge hand gedaan. De gevangenen
wisten maar al te goed dat ze het einde van
hun ongedisciplineerd leven hadden bereikt.
Als ze op Alcatraz arriveerden moesten ze
gefouilleerd worden en gingen ze poedelnaakt
onder de douche. Directeur Johnson zei: “Ik
heb nog nooit een man gezien die dan zijn
waardigheid kon behouden.” Daarna kregen
ze hun gevangenisuniform. Vingerafdrukken
en foto’s werden genomen. En ze kregen hun
nummer. Dan volgde de standaardredevoering van Johnson:
“Je hebt recht op voedsel, onderdak en
medische hulp. Al het andere is een privilege.
We hebben een stil systeem hier. Er wordt niet
gepraat of (geluid gemaakt) in de cellen of de
kantine. Je gaat nu eten en als je klaar bent leg
je het bestek op je bord en je doet je armen
over elkaar tot je het bevel krijgt om weg te
gaan. Eet zoveel als je wilt, maar maak wel je
bord leeg. Als je je bord niet leeg eet, dan eindig je in een hol met brood en water. Een boek
met reglementen ligt in je cel.”
Een nieuwe gevangene werd eerst dertig
dagen in quarantaine gezet en in die tijd werd
hij ondervraagd door de directie en een geestelijke. Hij kreeg dan ook meestal een baantje.
De eerste drie maanden kon een gevangene
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geen bezoek krijgen. Daarna had je recht op
twee bezoeken per maand, maar absoluut niet
van andere voormalige misdadigers. En dan
begon de vervelende, monotone routine. Ze
werden om 6:30 wakker gemaakt en kregen
een klein halfuur om hun cel (1m35 bij 2m70)
op te ruimen. Vijf minuten voor zeven marcheerden ze in een rij naar de kantine en ze
hadden twintig minuten om te ontbijten. En
dan moest er gewerkt worden. Dat varieerde
van koken tot schoonmaken en soms ook op
kinderen passen die op het eiland woonden.
Behalve de cipiers was er ook administratief
personeel en medische specialisten . Er waren
zelfs Chinezen op Alcatraz die waren aangetrokken als bedienden.
Overdag bleven de gevangenen buiten hun
cel. De zwaarste straf was wel dat er helemaal
niet gepraat mocht worden. Tussen 17:30 en
21:30 konden de gevangenen in hun cel zelf
doen wat ze wilden. Ze konden brieven schrijven, lezen, studeren en roken. In latere jaren
ook muziek maken en schilderen. Maar radio
en televisie bleven verboden. Daarna gingen
de lichten uit.
De bewakers bleven de gevangenen ook ‘s
nachts tellen. Ze liepen door de gangen en
schenen zaklantaarns in elke cel. De gevangenen moesten ook gewend raken aan pistoolen geweerschoten, want buiten de muren
werd er door de bewakers met schieten geoefend en om indruk te maken bij de gevangenen
lieten ze de lege hulzen liggen. De bewaking
was één cipier op drie gevangenen. Er was
dus heel weinig ruimte om iets uit te halen,
maar soms sloeg de krankzinnigheid toe. Rufe
Persrul, een voormalige bankrover, nam in de
werkplaats een bijl en terwijl hij luid lachte,

9
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BOVEN: Krant over de opstand in 1946.
ONDER: Rod Steiger als Al Capone in
Al Capone (1958). Deze scène, waarin hij
door medegevangenen in Alcatraz wordt
belaagd, moest in de studio worden
opgenomen, omdat Alcatraz in 1958 nog
als gevangenis in gebruik was.

hakte hij van een hand zijn vingers af. Daarna
offreerde hij de bijl aan een verbouwereerde
cipier en vroeg of deze ook de vingers van de
andere hand wilde afhakken.Hij was niet de
enige die waanzinnig werd. Maar statistieken
zijn er niet. Men erkende krankzinnigheid
niet. Alcatraz was zo gesloten dat er weinig
informatie naar buiten lekte en de pers moeite
had om uit te vinden wie er gevangen zaten.
Gevangenen die toch moeilijk gingen doen
kwamen in D-block terecht waar kleinere cellen waren zonder licht en zonder meubels.

10

’s Avonds bracht de cipier een
matras die hij de volgende dag
weer ophaalde. En als je je nog
slechter gedroeg dan waren er
ook cellen, eerder hokken, waar
je helemaal klein werd gemaakt.
Alcatraz wist zijn gevangenen
eronder te houden. Geen wonder dan ook dat er stakingen
en opstanden uitbraken onder
gevangenen die niets te verliezen
hadden en daarom tot de dood toe
doorvochten. In 1936 staakte de
helft van de tweehonderdenvijftig
gevangenen. Ze riepen: “We willen praten! We willen kranten! We
willen radio’s!” Ze kregen het niet;
wel voor straf water en brood. Een
jaar later herhaalde de staking zich maar nu met
alle gevangenen en weer weigerde Johnson toe
te geven. Maar later dat jaar begonnen inmaten
gewoon met elkaar te praten in de kantine en
om ze allemaal te straffen waren er geen isolatiecellen genoeg. Johnson gaf eindelijk toe en
schafte de regel af. Hij werd door de pers alom
geprezen om zijn humanitair gedrag.
In 1946 was er een tweedaagse opstand die
volledig uit de hand liep. Gedetineerden die
al eerder hadden geprobeerd te ontsnappen
sloegen toe en ze overmeesterden bijna het
gevangeniscomplex dat ze in brand wilden
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DE ALCATRAZ TOUR

In 1969 werden de voormalige gevangenisgebouwen
bezet door Indianen, die protesteerden tegen het niet
nakomen van een Sioux-verdrag uit 1868.

steken. Het was een groot gevecht, waarbij
twee bewakers en drie gevangenen het leven
lieten. In 1961 was het weer rumoerig, maar
nu voornamelijk omdat men meer verstrooiing wilde en daar werd gevolg aan gegeven.
Dus kwam er tekenmateriaal, kranten en
tijdschriften. Robert Kennedy, de toenmalige
minister van Justitie liet Alcatraz in 1962 sluiten. Het was te duur en de publiciteit was te
negatief.
Alcatraz kwam opnieuw in opspraak toen
een jaar na sluitingsdatum vijf indianen het
eiland bezetten om de Amerikaanse regering
te herinneren aan een Sioux-verdrag uit 1868
waarbij de Sioux land was beloofd. In 1969
volgde een grotere invasie van vijfenzeventig man die negentien maanden op hel eiland
bleven, maar door gebrek aan elektriciteit en
water het steeds moeilijker kregen. De taaiste vijftien mannen werden door gewapende
mar
shalls afgevoerd. Er was onderhandeld,
maar weinig was bereikt.

September 2018

Tegenwoordig is het een komen en gaan op
Alcatraz. Vanaf Pier 41 aan de kade bij de
Fishermans Warf vertrekken regelmatig bootjes met toeristen naar het eiland. Je moet tijdig een tocht te boeken, want er is heel veel
belangstelling.
Per jaar zijn er zo’n 1,3 miljoen bezoekers.
Schommelend door de grote golfslag nader je
het rotseiland en dan klim je omhoog naar het
cellenblok. Je kan een headset huren met de
uitleg van de route die je loopt over Alcatraz.
Nog steeds is het een onheilspellend oord. Je
kan je er alles bij voorstellen van hoe het er is
toegegaan. Soms staan op de tape sfeergeluiden van die tijd of hoor je een cipier of gevangene die het nog kan navertellen. Het is er
koud en onaangenaam. Filmploegen hebben
hier een daar een verflaag aangebracht, maar
meestal is Alcatraz nog in de oude staat. En
je hebt weinig fantasie nodig om de gang van
zaken voor je te zien.
Alcatraz was duidelijk de wraak van de overheid op haar gewelddadige, vaak ongrijpbare,
misdadigers. Publiek en overheidsdienaren
waren het begin jaren dertig zat dat zoveel
misdadigers de dans ontsprongen, dus als er
een werd gepakt dan was er geen genade. Al
Capone werd dan ook gezien als het absolute
voorbeeld van wetteloosheid en de rechtvaardiging kon alleen maar plaats vinden door
hem vast te zetten in het voorbeeld van wettelijk gezag: Alcatraz.
Toeristen vergapen zich tegenwoordig aan
de cellen van Al Capone en ‘Machine Gun’
Kelly, maar ze willen nu ook weten waar Clint
Eastwood zat toen hij Frank Morris speelde.
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ALCATRAZ IN SPEELFILMS

Er zijn allerlei boekjes te koop en soms is er
een voormalige gevangene of cipier die je persoonlijke informatie kan verschaffen.
Leonard ‘Whitey’ Thompson is zo’n man
die je kan tegenkomen. Hij zat in Alcatraz
van 1958 tot 1962 en als jongeman had hij een
opvliegend karakter waardoor hij in moeilijkheden kwam. Tegenwoordig werkt hij

met teenagers met een strafblad en houdt hij
lezingen. Hij schreef twee boeken: Last train
to Alcatraz en Alcatraz.
Niets maakt een bezoek aan Alcatraz zo echt
als het ontmoeten van iemand die er werkelijk
heeft vastgezeten of heeft gewerkt.
—Thys Ockersen

ALCATRAZ ALS FILMSET
Alcatraz was natuurlijk een ideale plek om films op te nemen en niet alleen voor verhalen die zich in de gevangenis hadden afgespeeld. Men kon de fantasie de vrije loop laten,
Clint Eastwood had in 1972 vóór Escape from Alcatraz al een Dirty Harry-film (de derde)
gemaakt: The Enforcer, waarbij hij door de lege celblokken achter de ontvoerders van de
burgemeester van San Francisco aanrent en ook nog een toren aan flarden schiet.
Lee Marvin werd door een medestander in de misdaad verraden en in een cel neergeschoten in Point Blank en zwemt als hij hersteld is de baai over. Maar in The Rock is Alcatraz zelf echt een hoofdrolspeler als een gefrustreerde militair (Ed Harris) raketten op San
Francisco richt en oud-geheimagent Sean Connery(!) die ooit op de rots gevangen zat en
CIA-wetenschapper Nicholas Cage naar binnen dringen om Harris en zijn mannen uit te
schakelen.
Alcatraz blijft dus de filmmakers inspireren en dit zal beslist niet de laatste film zijn die
op het onherbergzame eiland wordt opgenomen.

12
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1 AL CAPONE (1958) regie: Richard Wilson
met: Rod Steiger (als Capone), Fay Spain, Murvyn Vye, Nehemiah Persoff
2 ESCAPE FROM ALCATRAZ (1979) regie: Don Siegel
met: Clint Eastwood, Partrick McGoohan, Fred Ward
3 BIRDMAN OF ALCATRAZ (1962) regie: John Frankenheimer
met: Burt Lancaster, Thelma Ritter,Telly Savalas, Neville Brand, Karl Malden
4 TERROR ON ALCATRAZ (1987) regie: Philip Marcus
met: Aldo Ray, Veronica Porche
5 POINT BLANK (1967) regie: John Boorman
met: Lee Marvin, Angie Dickinson, John Vernon, Carroll O’Connor, Sharon Acker
6 MURDER IN THE FIRST (1995) regie:: Mike Robe
met: Gary Oldman, Christian Slater, Kevin Bacon.
7 THE ROCK (1996) regie: Michael Bay
met: Sean Connery, Nicholas Cage, Ed Harris
8 THE ENFORCER ( 1976) regie: James Fargo
met: Clint Eastwood, Hal Holbrook, David Soul, Tyne Daly
9 X- MEN THE LAST STAND (2006) regie: Brett Ratner
met: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Halle Berry, Ian McKellan
10 SLAUGHTERHOUSE ROCK (1988) regie: Dimitri Logothetis
met: Toni Basil, Nicholas Celozzi, Sandra Willard
11 ALCATRAZ (tv serie 2012) diverse regisseurs
met: Sarah Jones, Sam Neill, Jeffrey Pierce, Jason Butler Harner
12 THE POWER OF TWO (aflevering uit de tv serie Charmed) (1999)
met: Alyssa Milano, Brian Krause
13 ALCATRAZ THE WHOLE SHOCKING STORY (1980) regie: Paul Krasny
met: Michael Beck, Telly Savalas, Art Carney, Will Sampson, Robert Davi
14 KING OF ALCATRAZ ( 1938) regie: Robert Florey
met: Gail Patrick, Lloyd Nolan, Anthony Quinn, Harry Carey
15 THE BOOK OF ELI (2010) regie: The Hughes Brothers
met: Denzel Washington, Gary Oldman, Malcolm McDowell, Mila Kunis, Tom Waits
16 ALCATRAZ ISLAND (1937) regie: William McGann
met: John Litel, Ann Sheridan, Mary Maguire
17 ALCATRA, SEARCH FOR THE TRUTH (2015,TV)
gespeelde ‘documentaire’ History Channel met: Michael Dyke, Michael Essinger
18 HALF PAST DEAD (2002) regie: Don Michael Paul
met: Steven Seagal, Morris Chestnut, Nia Peeples
19 ALCATRAZ tv miniseriex(2012) regie: divers
met: Sarah Jones, Jorge Garcia, Sam Neil, Jason Butler Harner
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door
Dit zijn mini-strips van pornoMae West was in 1935 de bestPeter
Cuijpers
grafische aard uit de jaren 1930betaalde vrouw in Hollywood.
1960, gewoonlijk bestaande uit
Maar na 1933 werd de zelfacht kantjes. De plaatjes waren in grote meer- censuur strikt toegepast. Dat ging echt niet
derheid karikaturen van bestaande cartoons in in hoofdzaak om decolletés of te korte rokjes,
de mainstream kranten. Van de ongeveer 670 moet ik hierbij opmerken, maar om dubbeldie ik heb kunnen documenteren vertoonde zinnig taalgebruik, buitenechtelijke activiteit,
een minderheid allerlei levende celebrities misdaad die niet mocht lonen en nog veel meer.
in hun blootje. Ruim tachtig van die boekjes Will Hays, voorzitter van de filmbranche, liet
kozen daarvoor personages uit Hollywood die er niet meer mee sjoemelen, want invloedtoen beroemd waren, maar waarvan wij som- rijke pressiegroepen dreigden met een boycot
mige niet eens meer kennen. Heel veel bibles van alle bioscopen. Belle of the Nineties, Mae’s
zijn er niet; ik denk dat ‘rond de 700’ een cor- film uit 1934, werd herschreven en opnieuw
recte schatting is. Dik tien procent ging over gemonteerd om goedgekeurd te worden volfilmsterren.
gens de Production Code. Films als Klondike
Annie (1936, met Victor McLaglen)en Go
Het ontstaan van dit type clandestiene boek- West Young Man (1936, met Randolph Scott)
jes kan te maken hebben met de Droogleg- hadden ondanks de censuur nog veel succes.
ging en de Depressie.Het past in elk geval
prima bij het contemporaine sekssymbool
bij uitstek, Mae West (1893-1980), die maar
1,52 meter groot was. Zij liep niet, maar zette
stappen. Ze schreed. En ze schreef haar eigen
teksten. Na een succesvolle carrière in de
vaudeville verscheen in 1932 haar eerste film,
Night after night, met George Raft. In 1933
volgden She done him wrong en I’m no angel.

Een karakteristiek detail uit de loopbaan
van de diva was haar verbanning van de
radio [!], eind jaren dertig. Dat kwam door
een gastoptreden in de radioshow van buikspreker Edgar Bergen en zijn pop Charlie McCarthy, waarin ze flirtte met de pop
en seksueel getinte opmerkingen maakte.
Over deze pop Charlie, die ook in films verscheen, zijn drie bibles bekend, Using a wooden
one, A lesson in love en He pulls a trick. In het
eerstgenoemde boekje, ‘by Feelma Box’, is niet
Mae West, maar Carole Lombard het lustobject van de pop. We zien ook een jaloerse
W.C. Fields en een toegeeflijke Edgar Bergen
(de poppenspeler). En de naam Hays van de
Production Code herkennen we uit de vaak
gereproduceerde bible William Powell and
Myrna Loy in ‘Nuts to Will Hays’ (circa 1937,
zie Deel 1 in Film Fun 56), ‘by Hardon Ever’,
waarin Hays zelf niet voorkomt. Powell klaagt
tegen Loy dat ze op het witte doek zo vaak
getrouwd zijn, maar alleen nep. ‘How about a
lay?’ En dan zegt zij vlotjes: ‘O.K. Bill! I don’t
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mind!’ Dat werk. Het paar speelde samen in
de eerste Thin man (1934), heel leuk, nog preCode, en diverse vervolgfilms.
Het is Mae West die we met alle recht de
Queen of the Bibles mogen noemen. Ze neemt
in haar eentje negen titels in beslag, waaronder drie met 16 en zelfs een met 32 pagina’s.
De laatste, The hip flipper, is in zijn soort
onovertroffen (integraal gereproduceerd in
het boek van Adelman). Het gaat over een
aankomend sterretje dat zich naar Hollywood
begeeft. Ze komt Jimmy Durante tegen, die
als Schnozzle ook een eigen bible heeft, en
daarna ‘the great director and movie maggot’ Edmund Goulding. De laatste was toen
vooral beroemd wegens Grand Hotel (1932),
met Greta Garbo en Joan Crawford, maar hij
had ook uncredited meegewerkt aan Hell’s
angels (1930) met Jean Harlow. In andere
bibles kwam Mae West in aanraking met Will
Rogers en honkballer Lou Gehrig, plus stripfirguren als Wimpy, Popeye en Flash Gordon.
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teit van mannen meestal krachtig afgewezen. Wat de
dames met elkaar deden diende daarentegen ter verhoging van de feestvreugde.
Joan Crawford (1904-1977) was een seksbom, en tijdens de Depressie tevens het symbool van de jonge
vrouw die hard werkte en daardoor slaagde. Haar
acteerprestaties leverden haar later een Oscar op
voor Mildred Pierce (1945) en kort daarna nog twee
keer een nominatie. Ze deelde een bible met Gable en
een andere met Jummy Durante.

Jean Harlow

Behalve Mae West en de genoemde buiksprekerspop Charly McCarthy waren er niet veel
Hollywoodgroten die hun populariteit terugzagen in drie of meer bibles. Niet dat ze blij
zouden zijn geweest met die eer, al moet ik
zeggen dat de sterren zelden of nooit in een
ongunstig licht werden gesteld, de humor was
vulgair, maar bleef goedmooedig. Het zijn
alleen Jean Harlow (3), Clark Gable (4), Joan
Crawford (4), Laurel & Hardy (3) en Gypsy
Rose Lee (4). Deze vijf koplopers zal ik kort
toelichten.
Jean Harlow (1911-1937) was een platinablonde seksbom, een tikkeltje ordi, maar
tevens een goede actrice en een hartveroverende comédienne. Ze verscheen en verdween
als een komeet. Door een rare longziekte is ze
maar 26 jaar geworden. Onvergetelijk vind
ik Hell’s angels (Howard Hughes, 1930), Platinum blonde (1931), Red dust (1932), met
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Carole Lombard

Clark Gable, Dinner at eight (1933), een bittere komedie over de Depressie, en Bombshell
(1933). Eigenlijk al haar films wel. Haar bibles
zijn The red head [!], Jean Harloe en A poor fit.
De films zijn echt beter.
Clark Gable (1901-1960) was een symbool
van avontuur en viriliteit, later bij iedereen
bekend door Gone with the wind (1939). Zijn
vier bibles zijn Clark Gable, The shiek, Fan
club en The French touch. Op deze laatste kom
ik terug. Ik verwar Gable wel eens met Cary
Grant (1904-1986), van de Hitchcockfilms.
[Cary Grant moest in een van zijn twee bibles
tegenover ene Franciska, die hem uitdaagde,
bewijzen dat hij geen homo was. Er gingen
geruchten dat hij gay was (met Randolph
Scott) en in de jaren ’30 en ’40 zou zoiets fataal
zijn voor je carrière en moest er getrouwd
worden. Hoewel er ook een paar bibles zijn
met expliciete gay seks, werd homoseksuali-
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Een opmerkelijke figuur was ook Gypsy Rose Lee
(1911-1970), van wie ik me niet kan herinneren ooit
een film gezien te hebben. Ze was degene die in de
Amerikaanse burlesque traditie de kunst van de striptease tot grote hoogte opvoerde, in de eerste helft van
de jaren ’30. (Ze deed het nonchalant, niet theatraal,
en sprak onderwijl grappige teksten uit.) Ze werkte
vier jaar bij Minsky, maakte enkele films in de jaren
1937-1938, onder haar echte naam Louise Hovick,
was drie keer getrouwd, had een zoon van Otto Preminger, schreef haar eigen teksten, keerde na 1940
diverse keren terug in films, kortom: ze was een boeiende persoonlijkheid met een al even boeiend leven.
Dit leven werd eerst een succesvolle musical en die
werd in 1962 werd verflmd met Nathatlie Wood als
Gypsy. Ze behoort net niet of net wel tot de grote
Amerikaanse seksiconen, zoals Mae West, Jean Harlow, Betty Grable, Betty Page en Marilyn Monroe.
Ook leeft ze voort in vier Tijuana bibles: The author’s
club, Burlesque, The hotel room and The nightclub.
Helaas zijn deze zeer late bibles van één auteur alle
vier heel slecht. Ze verschenen in 1952 in Chicago,
wist Gillmore, die er zijn opus mee afsloot. In 1952
kwam ook Babes in Bagdad in de bioscoop, naar een
scenario waarvoor je tegenwoordig gelyncht zou worden, met Paulette Goddard en Gypsy in de hoofdrol-
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nu ik tóch bezig ben wil ik in elk geval nog
even melden welke personen in twee bibles
optreden: Greta Garbo (eenmaal als Gert
Gabbo, met Mamoulian, eenmaal als Garbage), The Marx Brothers, Ginger Rogers,
Gracie Allen, Katherine Hepburn, Marie Wilson en Madame la Zonga (danseres). Allemaal bekende namen (op Zonga na), waarbij
ik aanteken dat Gracie Allen vooral beroemd
was wegens haar tv-show met George Burns,
terwijl ook Marie Wilson vooral door de televisie bekend werd.

len. Haar bloeitijd was niet voorbij, maar die
van de Tjuana blibles wel.
Laurel & Hardy zijn eigenlijk wel de laatsten
die we in een Tijuana bible denken aan te
treffen. En we zitten er ook niet op te wachten.
Toch zijn ze drie keer van hun onschuld
beroofd, einde jaren ’30. Het eerste boekje
heette gewoon Laurel and Hardy, het tweede
was The girlfriend en het derde Doing things.
Ik denk 84 filmbibles gevonden te hebben,
maar het is heel goed mogelijk dat er nog
enkele meer zijn. Ik kan ze in dit artikel niet
allemaal noemen, laat staan bespreken, maar
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Dan zijn er dus nog ongeveer dertig persoonlijkheden over die ieder in één bible vereeuwigd zijn. De bekendste zal ik noemen. Om
te beginnen Bette Davis in You picket, Bob
Hope in My pal, Irene Dunne in Considerate,
en James Cagney (hierin ook Dick Powell),
Boris Karloff, Alice Faye and the Ritz brothers
in Three of a kind, Clara Bow, Bob Mitchum,
Dick Powell (in een eigen bible), George Raft
en Victor Mature in Samson (dus waarschijnlijk uit 1949), Robert Taylor en Barbara Stanwyck samen, Sonia Henie, en Dorothy Lamour
(met Jon Hall) in Purple Passion in the South
Seas. Zelfs de onberispelijke Roy Rogers werd
niet ontzien. Zijn bible To[!] much for anyone
is vrij jong en zeer primitief.
Dan zijn er nog vijf gevalletjes die ik tot besluit
wil memoreren. De eerste heet Rita Hayworth
and Aly. Zij was van 1949 tot 1953 getrouwd
met prins Ali Khan. Ik vind het heel opvallend
dat er van haar geen andere bibles zijn. Als
er nou één godin… maar laat ik niet afdwalen. Eveneens een opmerkelijke, relatief jonge
bible was die van Ingrid Bergman in Stag star,
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waarin ze op bezoek is bij Mr. Rossellini, die
wordt afgebeeld als een louche Italiaan, die
haar een rol belooft en alvast laat beginnen
met filmen. Ze trouwde hem in 1950, acht jaar
na Casablanca, zal ik maar zeggen.
Nummer drie, nog uit de jaren ’30, is Bigger
yet, met als hoofdpersoon niemand minder
dan de comédienne Claudette Colbert (die in
It happened one night uit 1934 overigens erg

September 2018

preuts was en volgens de verhalen aanvankelijk niet eens haar rok tot haar knie wilde
optrekken voor de ondertussen iconisch
geworden liftscène). Haar tegenspeler is Joe E.
Brown. Wie? Joe E. Brown (1892-1973) heeft
ook nog een geheel eigen bible, en blijkt in de
jaren ’30 beroemd te zijn geweest als filmkomiek. Letterlijk een kind van de vaudeville. En
we kennen hem allemaal als Osgood Fielding
III, die aan het eind van Some like it hot (1959)
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LINKSBOVEN: Claudette
Colbert op het omslag.
HIERNAAST: Haar tegenspeler Joe E. Brown in ‘het
echt’, wie kent hem niet?
LINKSONDER: Dorothy
Lamour en John Hall in
een bible-versie.

tegen Tony Curtis zei ‘nobody is perfect’. Met
zijn scheve mond. In dat bootje.
Als voorlaatste Tijuana bible noem ik Denny
Dimwit meets Margaret O’Brien, zogenaamd
printed in Paris. Het opmerkelijke hiervan is
dat O’Brien toen een kindsterretje was. Ze stal
de show in de fijne komedie Meet me in St.
Louis (1944), met de jonge Judy Garland als
haar oudste zusje. Ten tijde van die film was
ze echter pas zeven jaar. Dit zweemt naar een
pedofiele aberratie, wat ik in de bibles verder
nooit ben tegengekomen. De nogal schetsmatig getekende Margaret oogde jeugdig en
werd aangerand door een debiele cartoonfiguur, Dimwit.
Als laatste noem ik Simone Simon in The
French touch, ‘by Maçon Nookie’. Simone
beklaagt zich dat ‘zeze Americans are so cold’
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en dat ze zelf last heeft van ‘what you call hot
in zee pants’. Dan valt haar oog op Clark Gable
en die is haar graag ter wille. ‘Oh Clark zat ees
wondairful!’. Europa spreekt een woordje mee!
Simone Simon (1910-2005) was namelijk echt
een filmster uit Frankrijk die rond 1936-1937
en 1941-1943 tijdelijk in Hollywood werkte
(die tweede termijn onder andere voor Cat
people van Jacques Tourneur). Of ze iets met
Gable heeft gehad, vermeldt de historie niet.
Wel had ze even iets met George Gershwin
en iets meer met de Bulgaarse dubbelspion
Dusko Popov, waarvan de Duitsers dachten
dat hij voor hén werkte, terwijl hij het voor
de Britten deed. Deze Popov was ook een
bekende van Ian Fleming, die later de figuur
James Bond naar hem modelleerde. Dus laat
ons niet te licht denken over Simone Simon.
Ik vermoed dat de sterren destijds geen enkel
idee hebben gehad van het bestaan van deze illegale subcultuur. Voor onze begrippen was het
smakeloos en primitief mannenvermaak, maar
toen was het smadelijke porno. In het licht der
eeuwen bezien, lijkt het me vooral een amusant
inkijkje in een verboden droomwereld.
—Peter Cuijpers
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Een jaar van mijn leven
met Ruud van Hemert
door
tig die er jeugdig uitzag en metHet was Yoka Berretty die me
Thys Ockersen
een aan het werk ging om zijn
in 1980 in contact bracht met
script Get Out! door te praten
regisseur Ruud van Hemert.
en wat ik ervan vond. Ik had
Ruud was met een script bezig
voor een speelfilm en had hulp nodig. het van te voren aandachtig gelezen
Of ik met hem wilde werken; waarom en vond het wel grappig. Vermoedelijk
niet. Ik wist niet veel van Ruud, hij had minder leuk dan de schrijver zelf het
net als ik-op de filmacademie gezeten- ziçh voorstelde. Maar die dag kwam ik
en hij werkte voor de VPRO-tv. Zijn met op- en aanmerkingen die hij ijverig
naam stond als regisseur vermeld op noteerde, soms weggooide, maar die
de Fred Haché Show en het vervolg Ba- hij toch wel de moeite waard vond om
rend is weer bezig, waarbij alle aandacht verder over te praten. En zo begon het
ging naar Fred Haché en IJf Blokker moeizame, langdurige proces van de
rewrite. Waar ik veel
(als Barend Servet)
mee geconfronteerd
en naar de makers
werd, was dat hij
Wim T. Schippers en
graag de grappen en
Gied Jaspers. Maar
grollen (die ik niet zo
Ruud van Hemert
leuk vond) van zijn
werd in de pers nooit
tv-shows wilde vergenoemd; een van
werken in zijn script.
zijn vele frustraties,
zo zou ik ondervinHet verhaal was in
den. En zo stond op
grote lijnen een geeen geven moment
zin met een vader
Ruud voor de deur
die bij de luchtmacht
van mijn Bijlmerflat
werkt, waarbij de
om uit te vissen of ik
kinderen ‘out of conaan zijn schrijfstantrol’ zijn en in opdaards voldeed. Een
stand komen wanvrolijke eigenwijze
Ruud van Hemert
neer ze maar willen.
man van begin veer-
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Ijf Blokker (links) en Fred Haché in de Fred Haché Show

Het leidt tot een complete oorlog. Hij
was al een hele tijd aan het worstelen
met het script en langs veel schrijvers en
filmers gegaan voor adviezen. Nu was
ik aan de beurt en het was een enerverende bezigheid met Ruud: lachen, ruziën, ideeën aanslepen, weggooien en
schrappen van scènes en praten over de
films die we allebei leuk vonden. Natuurlijk verwierpen we de Nederlandse
shit en genoten we allebei van de Amerikaanse cinema. Dat was ons grote
voorbeeld. Je kan zeggen dat we op een
lijn zaten. Hij was in ieder geval tevreden met de veranderingen die er in Get
Out! kwamen. Op de nieuwe versies
van het script kwam mijn naam onder
die van Ruud te staan als scriptschrij-
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ver. En ik werd betaald. Maar Ruud
verlangde meer. Ik moest beslist kennis maken met zijn vrouw en drie kinderen met wie hij in Eemnes woonde.
Misschien had ik daar de lijn moeten
trekken, maar ik was wel nieuwsgierig
naar zijn persoonlijk leven, want hij
was natuurlijk de zoon van de bekende
tv-regisseur Willy van Hemert (ook al
weer een frustratie) en broer van de beroemde componist Hans van Hemert
(opnieuw een frustratie) en voormalig
actrice Ellen van Hemert. Hij had een
behoorlijk temperament, want als ik
een van zijn filmgrappen niet leuk vond
dan was het huis te klein. Hij had bijvoorbeeld bedacht dat de vader kwaad
de deur van de villa uitloopt en in een
drol stapt. Een typische Fred Haché
grap. En ik zei dus resoluut: “Dat doen
we dus niet; niet leuk!” (hij wist inmiddels dat ik niet gecharmeerd was van
zijn VPRO tv-shows). Hij werd woedend en bleef volhouden dat het absoluut wel komisch was. Maar ik hield
ook vol dat hij niet met de Fred Haché
Show bezig was en dit een bioscoopfilm moest worden met een ander soort
humor. Hij zwichtte, de drol ging er uit.
OP BEZOEK BIJ DE
FAMILIE VAN HEMERT
Ruud woonde met vrouw Julie en drie
zoons in Eemnes, een plek waar ik
niets te zoeken had, maar hij had een
behoorlijk groot huis met een enorme
tuin erachter wat zijn trots en glorie
was en waar hij van alles verbouw-
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de wat maar gezond leek te zijn. Het
moet een vreselijke frustratie geweest
zijn toen hij jaren later op een bovenwoning in Amsterdam woonde met
zijn tweede vrouw en slechts een paar
plantjes in het kozijn. Julie was een
dame die ik meteen graag mocht. Ze
werkte als naaste medewerkster van
Joop van den Ende die toen tv-toneel
deed (bijvoorbeeld Dagboek van een
herdershond). Ze was heel belangrijk.
Ik vond Ruud en Julie bepaald niet bij
elkaar passen en pas enige tijd geleden
vroeg ik haar eindelijk waarom ze in
hemelsnaam met Ruud was getrouwd,
gezien zijn uitermate moeilijke karakter (dat hij naar ik vermoedde al had
toen hij jong was). Het antwoord was:
“Ik dacht dat ik hem kon veranderen…”
Ik zat nog maar nauwelijks aan de lange tafel in de keuken of de drie jochies
gooiden lepels yoghurt in mijn gezicht.
Get out! was niet ver weg van de werkelijkheid.
Het was waarschijnlijk niet dat eerste bezoek, maar het volgende, toen
ik moest blijven logeren. Het au pair
meisje dat voor het weekend weg was
had achter in de tuin een eigen huisje.
Het was midden in de winter en erg
koud. Ruud en Julie gingen naar bed;
Ruud met een zware migraine wat altijd voor een slechte stemming zorgde.
Ik kroop in bed, maar kon niet slapen
vanwege een druppelende kraan. Het
geluid werd steeds sterker en ging over
in een stortbui van water. Geen idee
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waar de hoofdkraan was, maar het zag
er naar uit dat het huisje in korte tijd
onder water zou staan. Ik mijn kleren
aan, naar buiten gerend en onder het
slaapkamerraam van Ruud en Julie
schreeuwen: “Ruud! Julie! Help! Kom
naar buiten!” Eigenlijk stond ik al in een
scène van zijn filmscenario. Vloekend
en tierend kwam Ruud naar buiten om
de kraan dicht te draaien. Ik kon op een
verhoging in het tuinhuisje nog proberen te slapen en de volgende ochtend
stond het au pair meisje voor mijn neus
die haar huisje onder water zag en een
vreemde gozer in haar bed.
WIE MOET ‘GET OUT!’
PRODUCEREN?
Terwijl Ruud en ik aan het script werkten, zocht Ruud een producent voor
zijn film. Ik weet niet wie hij al benaderd had, maar we kwamen bij René
Solleveld terecht die van tv-dramaturg
filmproducent was geworden en in
1977 Het Debuut en in 1980 Het teken
van het beest zou produceren. Nu is
René Solleveld een aimabele man die
ik een beetje kende, omdat ik adviezen
ten aanzien van. de filmteksten had gegeven voor zijn musicalproductie The
Rocky Horror Show en voor een schoolproject van de Kunstacademie in Rotterdam waar ik leraar was, hadden we
opnamen in een tv-studio gemaakt toen
René dramaturg was van een omroep.
Ik wist meteen dat René door Ruud
verslonden zou worden. Dat kon niet
goed gaan. Het ontspoorde eigenlijk
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Geert de Jong en Peter Faber in Schatjes!

René Solleveld en Ruud van Hemert op een NBF-nieuwjaarsfeestje

meteen. Het gesprek was aardig, maar
toen René na een week nog niets had
laten horen vond Ruud dat hij ‘geen
peper in zijn reet had’, dus hij haalde
zijn project weg. Op naar de volgende
producent, Matthijs van Heijningen,
die ik ook kende en waarvan ik zeker
wist dat Ruud geen enkele kans had om
over Matthijs heen te wandelen. Matthijs ontving ons, had het script gelezen
en zei meteen tegen Ruud dat hij het
ongeloofwaardig vond dat die kinderen zoveel vat op hun ouders hadden.
Hij vond het lachwekkend, want als dat
hem overkwam dan vielen er bij hem
thuis harde klappen. Einde gesprek.
Uiteindelijk, toen ik al lang niet meer
bij het project was betrokken vond
Ruud zijn producenten Chris Brou-
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wer en Haig Balian die veel succes hadden gehad met Het meisje met het rode
haar. Zij lieten Ruud tijdens de voorbereidingen van wat toen Schatjes! heette
al gauw merken dat hij naar hen moest
luisteren of oprotten. Ruud slikte zijn
bezwaren in, want zijn opties voor een
nieuwe producent waren op.
DE VPRO
Ruud van Hemert was officieel in dienst
van de VPRO waar de scepter nog gezwaaid werd door Arie Kleywegt. Daar
kon Ruud dus—uiteraard—niet mee
opschieten. Er werd van hem verwacht
dat hij nieuwe ideeën aanleverde voor
door hem te maken programma’s. Waar
hij geen zin in had, want hij wilde al zijn
tijd besteden aan zijn script.
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We hadden in de ochtend als hij naar
de Bijlmer kwam een vermakelijk ritueel. We hielden allebei zo’n beetje
van dezelfde films en dat waren niet
alleen de Amerikaanse, maar ook de
musicals van Jacques Demy: Les parapluis de Cherbourg en Les demoiselles de Rochefort. Nouvelle Vague-films
waarin voornamelijk gezongen werd
op de muziek van Michel Le Grand. De
jongere filmers en critici liepen er mee
weg, de ouderen ,voornamelijk Volkskrant-scribent Bob Bertina, gruwden
ervan. Dus als ik de deur van mijn flat
opende zong Ruud meteen: “Bonjour
Thys, comment allez-vous?”en ik antwoordde (zingend) “Bonjour Rudi, très
bien et vous?” Een lollig ceremonieel
dat we altijd herhaalden. De stemming
zat er meteen in.

September 2018

Ook de casting kwam wel ter sprak.
Ruud zag het helemaal zitten dat de
heer des huizes, John Gisberts, door
Kees van Kooten zou worden gespeeld.
(die weigerde— het werd Peter Faber).
En dan was er de luchtmachtofficier
die de meerdere van Gisberts was, Pete
Stewart. Ik had een goed idee, waarom
niet Aldo Ray met wie ik in Hollywood
bevriend was geraakt en die het prototype was van de Amerikaanse militair
(Men in war, The Naked and the Dead
en Battle Cry). Ik kon hem zo krijgen
voor weinig geld. Maar die rol ging uiteindelijk naar Rijk de Gooijer.
Intussen had Ruud bedacht of ik niet
iets wist om aan de VPRO te geven om
Arie Kleywegt rustig te houden. Ik had
nog een idee over een jong meisje die
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het wil maken in Hollywood en inderdaad daar in films terechtkomt.(een
beetje geïnspireerd op Sylvia Kristel).
Ruud leverde het in, maar Arie zag er
niets in. Ik werkte het later uit met Bobby Di Cicco tot het script Hollywood or
Bust waar hij de hoofdrol in zou spelen
met Aldo Ray en rollen van Nina Foch
en Sheree North. Het kwam niet van de
grond.
Een andere obsessie van Ruud was dat
al die schrijvers die hij benaderde voor
bijdragen aan zijn script—en het moeten er in zes jaren veel geweest zijn—
wel eens zouden claimen dat het voornamelijk hun verhaal was. Ik zei altijd
dat ik dat niet zou doen. Het was zijn
verhaal, wat er ook door anderen werd
veranderd. Maar ik hoopte stilletjes wel
dat ik net als op het script Get Out! onder zijn naam vermeld zou worden als
co-writer.
‘SCHATJES!’
Intussen begon Ruuds huwelijk met Julie uit elkaar te vallen. Ik moest beslist
langskomen op 26 april 1980, toen de
VARA een jubileum had en de kijkers
wilde verrassen met een ‘Amerikaansachtig’ programma van 12.00-2 uur ’s
nachts. Ongehoord, want er was overdag bijna geen tv. En met onze Amerikaanse tik was dat precies in ons straatje. Dat zou genieten worden, want de
NL-tv was saai en traag. Ik was US-tv
gewend met de ochtend talkshows, de
nieuwsprogramma’s en de vele onder-

Rijk de Gooijer (boven) en Peter Faber in Schatjes!
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brekingen van commercials. En natuurlijk series die je in ons land niet zag. Het
zou een leuke avond worden… maar
dus niet, want we hadden ons nauwelijks voor de tv geïnstalleerd of er brak
een knetterende ruzie uit tussen Ruud
en Julie. Ik weet niet meer waarover,
maar er was niet veel voor nodig om
Ruud te laten exploderen. Ruud ging
naar de ene slaapkamer en Julie naar
een andere en ik bleef alleen over om te
genieten van de ‘Amerikaanse’ avond.
Daarna ging ik naar een logeerkamer.
Een ander incident was mijn bezoek
met Helen Hedy aan de familie. We zaten in de keuken waar Julie relaxed een
sigaret opstak die hard uit haar mond
geslagen werd door Ruud, die daarna
wegrende. Langzamerhand begon ik er
toch van overtuigd te raken dat ik de
werkzaamheden met, en privé bezoeken aan Ruud van Hemert maar moest
beëindigen. Ik had zelfs het scenario
nog naar het Engels vertaald in geval
dat er buitenlandse belangstelling was.
Het was ook zo dat ik me leeg voelde.
Ruud had me als een vampier leeggezogen van alle ideeën die voor het scenario te gebruiken waren. Hij was klaar
om naar de volgende schrijvers/filmers
te gaan.
EEN FATALE DAG IN DECEMBER
We zouden ergens begin december
naar de film gaan en een pizza eten.
Samen naar de film gaan was een vast
ritueel geworden, want Ruud vond het
vreselijk om alleen een film te zien en
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tenslotte hadden we de zelfde filminteresses. Die ochtend moest ik naar de
filmacademie komen voor een gesprek.
Het bleek dat men een scenarioseminar wilde organiseren—in navolging
van België—met drie docenten van
het American Film Institute (Lois Peyser, John Bloch en Bill Fadiman) die de
grondprincipes van het scenarioschrijven aan Nederlandse cursisten (schrijvers en regisseurs) moesten bijbrengen.
Want aan goede scenarioschrijven ontbrak het nogal in de Nederlandse film.
Ik zou de organisatie doen met Olga
Madsen (later werd het Wim Lindner).
Het evenement met zo’n honderd cursisten zou vier weken lang plaats vinden in het Nederlands Filmmuseum in
het Vondelpark. Wim deed de logistieke productie en ik zorgde voor de
filmfragmenten, die ik in overleg met
de leraren uitzocht en gereed maakte
voor vertoning op de projectoren van
het Filmmuseum. Een leuke klus die ik
aannam.
Daarna dus een film met Ruud en na
afloop ontstond er op het Leidseplein
en fiks meningsverschil. Maar ik weet
niet meer waarover. Ruud beëindigde
het conflict met te zeggen dat we nu
een pizza gingen eten. Voor Ruud was
dit de normaalste zaak van de wereld;
voor mij niet. Toen ik die avond op
mijn flat arriveerde, belde mijn vader
dat mijn moeder was overleden. Het
was onverwachts. Ze was oud, maar
het was een klap. Toen Ruud mij later
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belde wist hij zich geen houding te geven, weinig empathie met de situatie.
Maar ik verwachtte ook niets anders.
Voor mij was het wel duidelijk dat ik
moest stoppen met de scriptactiviteiten met Ruud. Het zou nog vier jaar
duren voordat Schatjes! gemaakt werd.
In totaal heeft Ruud van Hemert dus
zo’n zes jaren aan zijn script gewerkt.
Hij zei altijd dat de scriptmedewerkers
wel hun credit zouden opeisen. Toch
was het vervelend dat de drie medewerkers die de grootste bijdragen hadden geleverd uiteindelijk onderaan de
aftiteling stonden, zo’n beetje voordat
een automerk nog bedankt werd. Het
waren Marc Nelissen, Wim T. Schippers en ik. Marc Nelissen pikte het niet
en begon een proces dat hij won, maar
te laat. De film draaide in de bioscopen en de titels werden niet veranderd.
In 1984 ben ik met Olga Madsen in de
City de film Schatjes! gaan zien. Het
was eigenlijk wel precies wat er in 1980
in het scenario had gestaan. Ruuds
film kreeg goede kritieken, behalve het
feit dat hij opeens een liedje met de
kinderen had ingelast wat nergens op
sloeg. Maar hij moest natuurlijk bewijzen dat hij net als Hans van Hemert
ook in staat was om een leuk liedje te
schrijven. Inmiddels deden al verhalen
de ronde hoe hij als een beest te keer
ging tegen zijn acteurs en actrices. De
roddelbladen stonden er vol van en hij
creëerde een reputatie van ‘moeilijk’ te
zijn. Zijn bijnaam werd ‘Bruut van Hemert’. De film was een fenomenaal suc-

Film Fun #57

Rijk de Gooijer en Peter Faber in Mama is boos

ces en Ruud was opeens een belangrijk
Nederlands filmer na Fons Rademakers; Pim & Wim en Paul Verhoeven.
Hij startte een nieuw leven met een andere vrouw in de Amsterdamse binnenstad. Ruud zou nog succes hebben met
een tweede Schatjes!: Mama is boos en
daarna Honneponnetje. Ik had besloten
om me verder niet uit te sloven voor
Ruud. Of ik een keer een script in Hollywood wilde afleveren, nou nee, dank
je wel. Of hij bij de première van mijn
documentaire Roy Rogers, King of the
Cowboys in 1992 vooraf een korte speelfilm van Ineke Houtman kon draaien
die hij had geproduceerd. Ik weigerde.
HET EINDE IS NABIJ
Jaren later toen ik in Zandvoort woonde, zag ik voor mijn raam een soort
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groen monster opduiken. Ik schrok
me rot; het was net The creature from
the Black Lagoon. Het was Ruud in een
fel groen fietspak die een glaasje water wilde hebben, want hij maakte een
lange tocht op een racefiets. Weer jaren later kwam hij langs en bracht zijn
derde vrouw mee. Hij vertelde over een
nieuw script: Papa is boos. Ik wilde het
graag lezen en hij e-mailde het door.
Dit verhaal ging duidelijk over de breuk
met mevrouw van Hemert 2. Ik las het
script en vond het eerste gedeelte (zo’n
dertig pagina’s) weinig origineel; daarna had het wel wat. En dat zei ik dus
eerlijk tegen Ruud: “Het eerste deel is
niets bijzonders, daarna zie ik pas dat
het een Ruud van Hemert verhaal is”
“Ik ben het helemaal niet met je eens!!“
schreeuwde hij door de telefoon. Ik
haalde mijn schouders op en zei dat hij
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Bij zijn crematie waren er wat familieleden: de kinderen en Hans en Ellen
van Hemert. Van de acteurs en actrices uit zijn films alleen Angela Schijf
die in Ik ook van jou, zijn een na laatste film uit 2001, had gespeeld. En dan
Wim T. Schippers, Jan Doense en ik
als vertegenwoordigers van de tv- en
filmwereld. Er werden video-opnamen
van Ruud op de racefiets in Spanje vertoond en op een tape was te horen hoe
Ruud afscheid van ons nam. Hij had
een soort excuus ingebouwd voor zijn
moeilijke gedrag, maar hij zei ook dat
hij er niets aan kon doen.

er nog maar eens naar moest kijken.
Dat script werd nooit een film, maar hij
kwam wat later met zijn autobiografische boek over zijn filmervaringen en
de mensen die hij was tegengekomen
en vervloekte. Hij noemde niet hun namen, maar je kon als een puzzel ontcijferen over wie hij het had. Ik kwam er
nog goed vanaf. Hij vroeg me of ik wat
boeken kon plaatsen bij de Atheneum
Boekhandel op het Spui. En dat regelde
ik. In 2011 werd er keelkanker bij hem
ontdekt. Hij woonde in een buitenhuis
bij Wapserveen. Op 5 juli 2012 overleed hij.

30

Ruud van Hemert bereikte een ongekende hoogte met het succes van
Schatjes en ook het vervolg Mama is
boos sloeg aan. Hij had ongetwijfeld
tussen 1984- 2012 (28 jaar!) veel films
kunnen maken als hij zich wat soepeler had opgesteld en niet zo’n slechte
reputatie had opgebouwd. Ook zijn
bezetenheid om alleen maar films te
maken naar eigen verhalen leverde een
beperking op. En zo raakte hij in een
neerwaartse spiraal, waarbij hij nauwelijks nog filmde en eindigde met twee
ondermaatse films.
—Thys Ockersen

Geert de Jong (Mama is boos, 1986)
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COR VAN RIJN
N Rotterdam 29-4-1929 ? 4-8-2018, AMSTERDAM
Acteur met een opmerkelijk uiterlijk, uitermate geschikt voor aparte
rollen. Werkte in 1953-1955 bij het cabaret gezelschap van Toon Hermans. Werkte daarna bij de Nederlandse Komedie en Ensemble. Hij
bleek uitermate geschikt te zijn voor
tv-rollen en films. Zat in een paar films
van René van Nie (Kind van de zon,
Doodzonde) en had de hoofdrol van
de vader die er met zijn zoontje vandoor gaat in Een stille liefde. Die hoofdrol week erg af van de
vreemde typetjes die hij meestal speelde. Andere films: VD
Martijn en de Magiër
van Wim Verstappen; Rooie Sien van Frans Weisz ; Martijn en
de Magier van Karst van der Meulen; De mannetjesmaker van Hans Hylkema en Het bittere
kruid van Kees van Oostrum. In 1991 stopte Van Rijn met acteren en hield zich bezig met
schilderen en het maken van grafiek. Een opmerkelijk acteur die opviel en altijd goed was.

RONNIE TAYLOR
N Hampstead, Londen, 27-4-1924 ? 3-8-2018, Ibiza
Hij begon als clapper loader in 1942 bij The young
Mr.Pitt en via focus puller werd hij camera operator
in 1949 bij Boys in brown. Na veel baantjes als operator bij bekende films als The Baby and the Battle
ship; Room at the top; The rough and the smooth;
Saturday night Sunday morning; Barry Lyndon en
Star Wars 4, A
new Hope kreeg
hij de kans om zelfstandig camerawerk te doen. Omdat hij
veel met Richard Attenborough had gewerkt kon hij camerawerk doen voor diens Gandhi; Cry Freedom en Chorus
Line. Hij deelde met Billy Williams een Oscar voor Gandhi en werkte ook drie keer met Dario Argento.
Hij overleed aan een beroerte.
Denzel Washington in Cry Freedom
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MORGANA KING
N Maria Grazia Morgana Messina - Pleasantville, NY, 4-6-1930

? 22-3-2018, Palm Springs

Jazz zangeres die bekend werd door haar rol van Marlon Brando’s
vrouw, Mama Corleone in The Godfather (1972). Ze speelde dus de
moeder van Al Pacino, James Caan en John Cazale, maar was niet
veel ouder (42) dan die acteurs. Ze had weinig tekst, was duidelijk
het voorbeeld van een Italiaanse moeder. Ze zou in 1974 terugkeren
in The Godfather part 2. Ze zou nog een paar keer aan films en tvshows meedoen: Jigsaw John (tv); Nunzio; Deadly intentions; A time
to remember; All my children (tv) en A Brooklyn state of mind. Uiteraard in Italiaanse rollen. Hoewel haar zangcarrière geen
grote bekendheid opleverde was ze een gepasioneerde
artieste die door andere zangers en zangeressen bewonderd werd. Ze zei : “Als ik ergens niet in geloof doe ik het
niet. Ik geloof niet in supersterrendom, publiciteit stunts
of het pluggen van platen. Ik geloof alleen maar in muzMorgana King danst met Marlon Brando in
iek.” Ze stierf aan lymfklierkanker.
The Godfather (1972)

BARBARA HARRIS
N Evanston, Illinois, 25-7-1935 ? 21-8-2018, Scottsdale, AR
Barbara Harris was primair een toneelactrice die bij de Playwrights
Theatre Club in Chicago speelde. Toen hun stuk From the second
city naar Broadway ging kreeg ze een Tony-nominatie. Al heel gauw
kwam ze in verfilmde toneelstukken te staan in Hollywood films
zoals A thousand clowns; Oh dad poor dad. Mamma’s hung you in
the closet and I’m feeling so sad en Plaza suite. Ze was perfect voor
komische en dramatische rollen als
de vrouw van Jack Lemmon in The
war between men and women; als
de mislukte zangeres in Nashville en als de vrouw van Bruce
Dern in Hitchcock’s Family Plot. Filmwerk werd minder in
de jaren negentig en ze trok zich terug in Scottsdale waar ze
lessen in acteren gaf. Overleden aan longkanker.
Barbara Harris en Bruce Dern in Family Plot
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NEIL SIMON
N The Bronx, NY, 4-7-1927 ? 26-8-2018, Manhattan
Briljant toneelschrijver van voornamelijk komedies of
tragikomedies. Vaak met een autobiografische inslag.
Zijn eerste stuk Come blow your horn uit 1961 werd
meteen een succesvolle film met Frank Sinatra. Zijn
tweede stuk, Barefoot in the Park, uit 1963, eveneens een
film met Robert Redford en Jane Fonda. Het gebeurde
dat er vier van zijn stukken gelijk op Broadway liepen. Er
werd een theater naar hem genoemd.
Zijn derde toneelstuk, The Odd Couple, over twee gescheiden mannen die niet bij elkaar passen maar samen moet
leven, was een van zijn grootste successen. Vooral toen het
een film werd met Walter Matthau en Jack Lemmon; voor
de tweede keer samen, maar voor het eerst als komisch
duo. Zelfs de tv-serie die volgde met Jack Klugman en
Tony Randall was niet kapot te krijgen en Randall en Klugman speelden het stuk ook nog eens op het toneel. Neil
Jack Lemmon en Walter Matthau in de film
Simon’s werk was vaak gebaseerd op zijn eigen leven: Brigh- The Odd Couple
ton Beach Memoirs op zijn jeugd en Chapter two op zijn snelle tweede huwelijk als weduwnaar met Marsha Mason. Marsha Mason werd zijn muze en ze speelde jarenlang de hoofdrol
in veel van zijn films, zoals The goodbye girl; The cheap detective; Only when I laugh en Max
Dugan returns. De samenwerking eindigde toen hun huwelijk eindigde. Neal Simon schreef
ook originele scripts voor film en tv. Voor tv : voor The Garry Moore show; Kibbee hates Fitch;
Alta Comedia, Your show of shows (voor Sid Caesar); The Phil Silvers Show. Filmscripts: After the
Fox (met Peter Sellers); The Out of Yowners; The Heartbreak
kid; Murder by Death; The Goodbye Girl; The Cheap Detective;
The Lonely Guy. De laatste jaren leverden niet veel nieuw
werk op, maar Simon maakte mee dat ouder werk opnieuw
op het toneel kwam of verfilmd werd. Vaak niet beter dan
het origineel. Toch zal het grote oeuvre van Neil Simon
nog heel lange tijd vertoond worden.
Richard Dreyfuss en Marsha Mason in The Goodbye
Girl

34

Film Fun #57

BURT REYNOLDS
Burton Leon Reynolds jr - N Lamsing, Michigan, 11-2-1936 ?

6-9-2018, Jupiter, Florida

Geen grotere ster eind jaren zeventig dan Burt
Reynolds, behalve dan Clint Eastwood en Charles
Bronson. Time Magazine zette Clint en Burt op de
cover als Hollywood Honcho’s.
Burt begon met een bescheiden film- en tv carrière in
de jaren zestig met serieuze rollen.
Pas toen hij involved raakte met tv-idool Dinah
Shore werd hij een graag geziene gast in talkshows.
Zij was de beroemde zangeres en grande dame van
de Amerikaanse tv, hij was de vrolijke rap van de tong
verhalenverteller. Hij werd bekend en kreeg in 1972
een rol in Deliverance van John Boorman waarin hij
een keiharde actieheld was die afrekende met een
paar Hill Billies. Dat was zijn doorbraak, maar tegelijkertijd liet hij zich strikken voor een centerfold foto
van Cosmopolitan waardoor hij een seksidool werd.
Na nog wat actiefilms belandde hij in 1977 in Smokey and the Bandit en in 1981 in The Cannon
Ball Run (plus nog wat autoracefilms) die hem definieerden als de vrolijke vrijbuiter. Hij werd
met vijfmiljoen dollar per film de best betaalde acteur. De verleiding was heel groot om maar
steeds de zelfde figuur in dezelfde soort films te spelen.
Hij sloeg om diverse redenen goede aanbiedingen af waar
hij eeuwig spijt van had. James Bond vertolken (Burt
geloofde niet in een Amerikaanse Bond); de astronaut in Terms
of Endearment, omdat hij zijn vriend Hal Needham beloofd had
Stroker Ace te doen (Jack Nicholson kreeg een Oscar voor die
rol.). Hij sloeg Die Hard af (Bruce Willis werd er een topster
door); hij weigerde de rol van Han Solo in de eerste Star Wars.
De rol die Harrison Ford beroemd maakte. Hij was de eerste
keus voor de hoofdrol in One flew over the cukcoos nest, maar
United Artists vond zijn imago te oppervlakkig voor de rol en Burt Reynolds trekt zijn pijl terug uit Bill McKinney
Jack Nicholson won er zijn tweede Oscar mee. Martin Scorsese in Deliverance
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zag hem wel als Travis Bickle voor Taxi Driver, maar koos toch voor zijn ‘vaste’ acteur Robert De
Niro.
Burt concentreerde zich op het regisseren van films en deed dat met veel succes. The End was
een zwarte komedie; Gator een typische Reynolds-actiefilm en Sharky’s Machine een keiharde
politiefilm met een sterke bezetting. Maar begin jaren tachtig leek alles mis te gaan. Hij werd
gehinderd door gezondheidsproblemen en in Hollywood deden roddels de ronde dat hij aids
zou hebben. Hij regisseerde zijn vierde film Stick, maar de film lag een aantal jaren op de
plank. De films vanaf midden jaren tachtig hadden geen succes en hij ebde weg, Pas in 1990
kwam erkenning en succes terug met de tv-serie Evening Shade. Burt Reynolds was nog steeds
een grote naam, maar de films waren van een lager niveau.
Het grote probleem met Burt Reynolds was eigenlijk dat hij vasthield aan zijn succesvolle
imago van de jaren zeventig/tachtig, maar dat dat nauwelijks nog werkte. Alleen zonder dat
imago bleef er weinig van hem over. Hij nam veel films aan om gewoon maar aan het werk te
blijven. Boogie Nights van het jonge talent Paul Anderson leverde hem een Oscar-nominatie
voor beste bijrol en veel prijzen op. Maar Burt had op het punt gestaan om zijn manager te
ontslaan omdat hij Boogie Nights dat over de pornofilmwereld ging maar een ‘vieze’ film vond.
Burt Reynolds was als onbekende acteur van 1963-1965 met de tv actrice Judy Carne
getrouwd. Daarna kwam de relatie met de oudere zangeres Dinah Shore die hij verliet toen
hij beroemd werd. Tijdens de Smokey & Bandit-jaren had hij een relatie met de succesvolle
serieuze actrice Sally Field die hij veel keren ten huwelijk vroeg, maar ze weigerde. Tenslotte
trouwde hij in 1988 met de seksbom uit de tv-serie WKRP in Cincinnatti, Loni Anderson.
Dat huwelijk eindigde in 1941 met veel sensationele verhalen in de pers. Ze hadden een zoon
geadopteerd.
Burt Reynolds kon terugkijken op een lange carrière met maar weinig echt goede films en
ook als een man die graag een standvastig
huwelijk had willen hebben, net als zijn
ouders, maar dat nooit vond. Niettemin
bracht hij met die autoracekomedies plezier
voor vele miljoenen mensen. Burt overleed
aan een hartaanval.

Jack Palance

Het Smokey and the Bandit-imago. an Burt Reynolds
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