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Janette Scott en Terry-Thomas op de set van His and Hers, een Britse komedie uit 1961.

Na de Tweede Wereldoorlog was er in Engeland grote behoefte aan amusement. Wat
film betreft was daar nog altijd George Formby voor de kinderen, die in de jaren vijftig
opgevolgd werd door Norman Wisdom. Maar er kwamen ook fijnzinnige, grappige komedies uit een studio die in een buitenwijk van Londen, Ealing, werden vervaardigd en die
gemakshalve de Ealing-komedies werden genoemd. Ze gingen meestal over kleine problemen die op een typische Britse
manier aan de orde werden
door
gesteld. Een treintje dat moest
verdwijnen: The Titfield
Thys
Ockersen
Thunderbolt; een pater die
misdaden oplost: Father
Brown; een wijk in Londen,
Pimlico, die ontdekt dat ze
niet bij Engeland, maar bij Frankrijk behoort en de onafhankelijkheid uitroept: Passport
to Pimlico of whisky dat verborgen moet worden voor de autoriteiten: Whisky Galore. In
die onschuldigen naoorlogse tijd waren die kleine komedies een welkome ontsnapping aan
het druilerige bestaan. En ze waren zo typisch Engels dat ook het buitenland ervan genoot.
Ze konden alleen maar in Engeland worden gemaakt, behalve dan in het geval van Bert
Haanstra die in 1958 zijn speelfilmdebuut maakte met Fanfare die veel weg had van een
Ealing-komedie. Dat kwam doordat Aklexander MacKendrick (van Whisky Galore en The
Ladykillers) zijn adviseur was geweest. Er waren zelfs scènes in Fanfare die leken op scènes
uit Whisky Galore.
De Ealing-komedies leverden een schat aan komische acteurs op. Maar een van de meest
succesvolle acteurs was de serieuze Alec Guinness die allerlei typetjes tevoorschijn toverde. In Kind heart and coronets zelfs acht creaties. Guinness had die make-up nodig om
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zijn blotebillengezicht te verbergen. Hij was een groot talent, maar had weinig charisma.
Charles Hawtrey en Sidney James zouden jaren later groter sterren worden in de Carry
On-komedies. Dat waren de opvolgers van de Ealing-komedies die vulgairder waren in een
tijd—de jaren zestig—waarin taboes doorbroken werden. Stanley Holloway zou later excelleren als vuilnisman Doolittle in My fair Lady; Hugh Griffith kreeg in Ben Hur voor zijn
rol van Sheik een Oscar en had daarna een Hollywood-carrière. En Margaret Rutherford
kreeg haar eigen filmserie met de Miss Marple-films. Twee mannen die soms met elkaar
speelden in films en soms onafhankelijk van elkaar waren Peter Sellers en Terry-Thomas.
Peter Sellers was een wat dikke komiek die het ook van vermommingen moest hebben. Hij
zou legendarisch worden door zijn rol van gekke Nazi-dokter in Dr. Strangelove en vanInspecteur Clouseau in de Pink Panther-films.
Terry-Thomas had geen vermommingen nodig. Hij werd zelf een typetje.

DE KOMIEK DIE KOMISCH ACTEUR WORDT
Terry-Thomas werd geboren als Terry HoarStevens in Lichtfield Grove, Finchley als zoon
van Elizabeth Hoar en Ernest Frederick Stevens, een zaken man in goeden doen. Hij kreeg
een privéopleiding op het Ardington College
in Sussex, wat moest leiden tot een succesvolle carrière in de zakenwereld. Hij scheen geen
acteertalent te hebben, maar wel aanleg voor
muziek en vormde zijn eigen jazzband, The
Rhythm Maniacs waarin hij de ukelele speelde.
Uiteindelijk werkte hij als transportklerk in
de Union Cold Storage Company, ging vlees
verkopen op de Smithfield Markt en verkocht
verzekeringspolissen voor Norwich Union.
Omdat hij nogal veel uitgescholden werd
besloot hij dat hij nooit meer gekoeioneerd
wilde worden. Daarna koos hij voor professioneel ballroomdansen. Hij zorgde ervoor
dat zijn Noord-Londense middenklasse accent veranderde in een meer bekakt accent.
Hij veranderde zijn naam tot Terry Thomas
omdat hij niet geassocieerd wilde
worden met de beroemde actrice Ellen Ter-
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ry. Het streepje kwam er later bij als verwijzing
naar het gaatje tussen zijn voortanden (the
gap).In 1946, toen hij in de cast van de revue
Piccadilly Hayride kwam, werd hij ontdekt als
komiek van het jaar. In 1948 had hij de radioshow To Town with Terry, wat een doorbraak
voor hem was en toen hij een jaar later de
tv-show How do you view? kreeg was hij een
beroemdheid. Hij was al jong in films te zien,
als je hem überhaupt zag. In 1933 als figurant
in The private Life of Henry VIII (met Charles
Laughton als Henry VIII), in 1935 in een kleine rol in The ghost goes west, 1936 in Things to
come als man van de toekomst en daarna nog
een groot aantal onbelangrijke speelfilms. Op
de tv was hij te zien als doldwaze komiek die
imitaties deed, slapstick uitvoerde en prachtig
beroemde zangers kon nadoen. Paul Robeson
met ‘Old man Rive’ en Maurice Chevalier met
‘Thank heaven for little girls’.
Het Britse publiek waardeerde hem zeer. In
1956 had hij zijn eigen tv-serie Strictly T-T en
Friday Night with Terry-Thomas. Tevens werd
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Terry-Thomas als Tarzan en Diana Dors als Jane in een aflevering van de Britse televisieshow How do you view? (1951)

hij, na lange afwezigheid op het witte doek,
uitgekozen om de belangrijke rol te spelen
van Majoor Hitchcock in Private’s Progress,
een komedie van de gebroeders Boulting. Bij
deze film was John Boulting de regisseur.
Over zijn samenwerking met Terry-Thomas
vertelde Boulting: “Terry-Thomas was een komiek die niet echt gewend was om zich aan de

November 2018

richtlijnen van het acteren voor een camera
te houden. We hadden een scène in een kroeg
met Richard Attenborough en Ian Carmichael en T-T miste steeds de merktekens op de
grond en improviseerde met de dialogen. Elke
take was anders en ik heb tenslotte 107 takes
gemaakt om hem om te vormen tot komisch
acteur.”
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Je zou kunnen stellen dat vanaf Private’s Progress
Terry-Thomas niet langer komiek was, maar komisch acteur. Het bijzondere aan Terry-Thomas
was dat hij geen vermommingen of verkleedpartijen nodig had om leuk te zijn. Hij was van
zichzelf leuk en werd een typetje dat hij ook in
het dagelijks leven speelde. De joyeuze schelm,
de versierder die iedereen te slim af probeerde
te zijn. Een gewilde gast op feesten en partijen
die genoot van het leven. Uiteindelijk zou TerryThomas het voorbeeld worden van een Brit met
een aristocratische achtergrond waar ze vooral
in Amerika heel erg om moesten lachen.
Terry-Thomas was zo’n krachtige persoonlijkheid dat hij de meeste tegenspelers van
het doek veegde. Zo iemand noem je een
scènesteler. Misschien dat Peter Sellers hem
dan ook liever niet in zijn nabijheid had. Maar
bij Tom Thumb van George Pal speelde T-T
samen met Peter Sellers een paar boeven die
Klein Duimpje (Russ Tamblyn) proberen te
vangen. Het was een van die weinige keren
dat T-T in vermomming was. Hij was goede
vrienden met Peter Sellers, maar hun manier
van werken verschilde. Sellers wilde maar een
paar keer een scène spelen; T-T had er geen
moeite mee om dat meerdere malen te doen.
Komisch acteur Lionel Jeffries over TerryThomas die hij Thom noemde: “Ik ben iemand
die absoluut vermommingen nodig heeft om
leuk te zijn. Zie je me gewoon met mijn kale
kop, dan ben ik een ernstig figuur, niks leuks
aan. Vandaar dat ik in 1960 een boef was in
Tarzan the Magnificent en in 1961 in The hellions. Terry-Thomas was altijd een versie van
zichzelf. Ik zat samen met hem in een film
waarin we boven op een berg moesten zijn.

Private’s Progress (1956). Rechtsboven Terry-Thomas als Majoor Hitchcock.

Peter Sellers en Terry-Thomas in Tom Thumb (1958) met Russ Tamblyn als Klein Duimpje.
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De cameraploeg bleef halverwege staan. Op
een gegeven moment werd er naar boven geroepen: ”Lunch !!”, maar in plaats van dat we
naar beneden gingen, pakte Thom een mand
die hij naar boven had gezeuld en haalde er
een fles Champagne, twee flessen Beaujolais
en een Chablis uit. En ook nog een gebraden
kip en kalkoen. We hebben alles opgegeten en
gedronken. Dat was Thom ten top. Leven als
een vorst.”
Een mooi voorbeeld van Terry-Thomas in actie is een scène uit School for Scoundrels uit
1960 van Robert Hamer in een restaurant
waar Ian Carmichael Jannette Scott mee
naar toeneemt voor een date. Ian Carmichael
speelde in die tijd in een aantal films met T-T
en was het perfecte lulletje die overvleugeld
werd door de gehaaide T-T. Het begint er al
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Terry-Thomas, Ian Carmichael en Janette Scott in School for Scoundrels (1960)

mee dat hij geen tafel kan krijgen. T-T duikt
op als een duiveltje uit een doosje en kan dus
wel een tafel krijgen. Bovendien weet hij precies wat ze gaan eten en drinken. Carmichael
protesteert nog zwakjes, maar alles is al geregeld. Dan laat T-T zien hoeveel hij van eten en
wijnen weet. En als het op betalen aankomt
weet T-T het zo te manoeuvreren dat Ian Carmichael voor de kosten opdraait.
Als ze buiten zijn pronkt T-T met zijn mooie
sportauto, maar het lukt hem nog net niet om
Janette Scott mee te krijgen om haar naar huis
te brengen, of naar zijn huis. Het grappige
van die scène is dat je ook absoluut geen sympathie hebt voor Ian Carmichael.
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DE HOLLYWOOD CARRIÈRE
Hoewel Terry-Thomas bij George Pal eigenlijk al in Amerikaanse films had gespeeld
kwam de echte doorbraak in 1963 met de komedie om alle komedies te overtreffen: It’s a
mad mad mad mad world van Stanley Kramer,
een regisseur die altijd drama’s verfilmde,
maar die nu uitpakte met een grote cast van
Amerikaanse tv-komieken en een Brit: TerryTomas. Het was een verhaal over een schat die
ergens verborgen lag in Florida, waar iedereen
die ervan hoort achteraan gaat in auto’s op de
snelwegen. Het was de film die Terry-Thomas
liet zien als uitgekookte, driftige Engelsman.
Toen in 1965 nog zo’n soort film volgde,
Those magnificent men in their flying machines,
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It’s a Mad Mad Mad Mad World (1963)
BOVEN: Milton Berle en Terry-Thomas
MIDDEN: Milton Berle, Jonathan Winters, Eddie Anderson, Ethel Merman, Dorothy Provine, Dick Shawn en Terry-Thomas
ONDER: Spencer Tracy, Peter Falk, Milton Berle, Mickey Rooney, Buddy Hackett, Jonathan Winters, Edie Adams, Eddie ‘Rochester’
Anderson, Sid Caesar, Ethel Merman, Dorothy Provine, Dick Shawn, Phil Silvers and Terry-Thomas
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Those magnificent men in their flying machinens (1963)

over een race met oude vliegtuigjes, waarin
T-T de gemene Sir Percy Ware-Armitage
speelde die zijn rivalen het liefst via sabotage
trucs wil uitschakelen. was de acteur opnieuw
op zijn best. De film was spectaculair gemaakt
op 70mm en een groot succes, ook in Amerika. Komiek Eric Sykes was T-T’s bediende die
steeds blij is als er een sabotagetruc mislukt.
Regisseur was Ken Annakin die in 1969 opnieuw een race verfilmde, maar nu met oude
autootjes: Those daring young men in their jaunty jalopies. T-T en Eric Sykes herhaalden min of
meer hun rollen, al heette T-T nu Sir Cuthbert
Ware-Armitage. De streken waren dezelfde.
Door die komische blockbusters was T-T nu
een veel gevraagde komische acteur in Hollywood, maar ook af en toe in andere landen. In
1966 speelde hij in een filmversie van de populaire tv-serie The Munsters, in Munster, go home!
en, ook in 1966. in La grande vadrouille als Britse
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piloot tegenover Louis de Funès en Bourvil.
Hij zou in Hollywood met eersteklas acteurs/
actrices en regisseurs werken: A guide for the
married met Walter Matthau - regie: Gene Kelly; The perils of Pauline - regie: George Marshall;
How to murder your wife met Jack Lemmon regie: Richard Quine; Where were you when the
lights went out met Doris Day; How sweet it is
met James Garner en Debbie Reynolds en Bachelor Flat - regie: Frank Tashlin.
In 1965 maakte Jerry Lewis The Family Jewels
waarin de komiek veel rollen speelde, o.a. een
piloot die op Terry-Thomas leek, compleet
met gaatje tussen zijn tanden en een klein
snorretje.
Dat Lewis een fan van T-T was bleek wel,
toen hij in 1968 een komedie in Engeland
maakte, Don’t raise the bridge, lower the River,
waarin T-T in meespeelde.
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BOVEN: La grande vadrouille (met Bourvil en Louis De Funès, 1966). ONDER: Munster, Go Home! met Hermione Gingold (1966)

November 2018

11

Terry-Thomas 3 | Journaals 14 | Citaten 19 | Twee vrouwen 22 | IM 37

‘ENGELSE’ FILMS IN ITALIË
Een merkwaardig uitstapje in die tijd was
werk in Italiaanse films,. In Italië hadden ze
bedacht dat ze na het imiteren van spionagefilms en westerns ook Britse komedies konden
maken, of thrillers. In 1967 zat Terry-Thomas
in Arriva Dorellik als inspecteur van Scotland
Yard en ook in Arabella, waarin hij drie rollen
speelde, samen met Virna Lisi, Margaret Rutherford en James Fox.
Terry-Thomas was nu een topacteur die een
grote levensstijl had. Het leven imiteerde de
kunst. Hij was lid van de London Waistcoat
Club en had meer dan 150 van hun kostuums,
plus nog eens 80 kledingstukken van Saville
Row.
T-T’s huwelijk met Ida Patianski eindigde in
1962. Hij trouwde in 1963 met een fan, Bel-
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inda, met wie hij twee zoons kreeg, Timothy en
Cushan. In de late jaren zestig vestigde hij zich
op Ibiza. In 1971 werd geconstateerd dat hij aan
de ziekte van Parkinson leed . Het werd steeds
moeilijker om te werken. Je ziet aan zijn creditlijst dat hij incidenteel nog een rolletje in een film
had, voor het laatst in 1980 in Febbre a 40!
De laatste jaren waren dramatisch. Hij zat
weggedoken en verkrampt in een stoel in een
flatje in Londen. Het geld was opgeraakt en hij
kon nauwelijks meer praten. De pijn werd een
beetje verlicht toen vrienden uit de showbusiness 51.000 pond bij elkaar brachten, onder
andere door een actie van de BBC, om hem
uit de zorgen te helpen. Belinda ging eraan
onderdoor en moest zelf worden opgenomen.
Terry-Thomas eindigde in een verzorgingshuis waar hij op 8 januari 1990 stierf, 78 jaren oud. Het lachen was hem vergaan. Op 11
Queens Gate Mews is een gedenkplaat aangebracht om te herdenken dat Terry-Thomas
daar van 1949 tot 1981 heeft gewoond.
—Thys Ockersen

Met zijn vrouw Belinda Cunningham en zoontje Timothy in de
woning van het echtpaar in Queens Gate Mews (april 1964)
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Onwelgevallige
bioscoop
journaals

Het Duitse UFA-journaal hoopte zijn schaduw over de hele wereld te werpen.

door
Thomas Leeflang
Eind jaren dertig van de vorige eeuw waakten filmkeurders al decennia lang over het geestelijk welzijn
van het bioscooppubliek. De heren en een enkele
dame keurden films niet ‘goed’, ze keurden ze soms
af maar lieten de meeste films, al dan niet in aangepaste vorm, toe voor alle leeftijden of voor boven de
veertien of boven de achttien jaar.
Eind jaren dertig werd het keuren van films gecompliceerder. De commissieleden voelden zich
ongemakkelijk bij de beoordeling van journaals
met opnamen van het expansieve Duitsland dat in
de nacht van 11 op 12 maart 1938 Oostenrijk had
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‘teruggenomen’. Op 10 april werd een
Volksabstimmung gehouden, een referendum waarbij Oostenrijkers zich
konden uitspreken over de aansluiting
van hun land bij Duitsland, de Anschluss. Het UFA-journaal deed het
voorkomen alsof de Oostenrijkers naar
één ding hadden gesnakt: ‘Heim ins
Reich!’ Adolf Hitler was hun verlosser,
ze waren verheugd eindelijk te zijn opgenomen in het nieuwe Großdeutschland. Zo werd het in mei 1938 in het
UFA-journaal voorgesteld.
In hetzelfde jaar annexeerde Duitsland op 1 oktober om twee uur ‘s middags het Duits-Tsjechisch grensgebied. Volgens UFA Ton-Woche werden
de Duitse troepen door drie miljoen
dolgelukkige ‘Sudetenduitsers’ als bevrijders begroet. In de vroege ochtenduren van de eerste september 1939
rukten Duitse troepen zonder oorlogsverklaring Polen binnen, Warschau en
andere steden werden onophoudelijk
gebombardeerd. Ook van die ‘zegetocht’ waren weer ‘vredige’ beelden via
het UFA-journaal in de Nederlandse
bioscopen te zien terwijl het hier vertoonde Franse Pathé Journal, het Engelse Gaumont-British en de Amerikaanse journaals Fox Movietone en Paramount News elk een geheel andere
visie op de oorlogshandelingen gaven.
De Centrale Commissie raakte door
de tegengestelde inhoud van de journaals in verwarring, voorzitter Van
Staveren signaleerde dat het publiek
zich in toenemende mate ergerde aan
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oorlogsopnamen met bijpassende politieke
retoriek. Hendrik van Boeyen, minister van
Binnenlandse Zaken, liet de Centrale Commissie op 20 april 1939 weten dat het Duitse
journaal, maar ook bepaalde Duitse speelfilms
als Strijdende jeugd (=Hitlerjunge Quex), SAMann Brand en Hans Westmar de strekking
hadden nationaal-socialistische propaganda
te maken. Zozeer zelfs, dat de neutraliteitspolitiek van Nederland in gevaar dreigde te
komen. Het kabinet De Geer was er veel aan
gelegen, net als tussen 1914-1918, neutraal te
blijven.
Van Boeyen, en met hem de ministerraad,
vond dat vooral journaalopnamen van veroveringen, parades en redevoeringen die op
machtsvertoon waren gericht op het Nederlandse volk een defaitistische uitwerking hadden. Uit de notulen van de Centrale Commissie van 3 mei 1939 is op te maken dat minister
Van Boeyen zich realiseerde dat keuring van
journaals onder deze omstandigheden onmogelijk was geworden.
Welke criteria moesten worden aangehouden? Welke beelden en teksten waren nog
toelaatbaar en welke niet? Van Boeyen sprak
van ‘bijzonder ernstige tijden waaronder wij
leven’, een situatie die uitzonderlijke maatregelen noodzakelijk maakten en die dwong te
waken ‘tegen gevaarlijke propaganda van aanhangers van bepaalde politieke richtingen.’
Uit dezelfde notulen van de Centrale Commissie blijkt dat een ieder binnen het ‘filmkeuringswezen’ het er mee eens was dat
‘hoogmoedspropaganda’ in journaals niet
langer kon worden getolereerd. De Centrale
Commissie polste daarop Abraham Gelder,
bedrijfsdirecteur van de actualiteitenbiosco-
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Uit het Algemeen Handelsblad van 9 september 1939, een week na de Duitse inval in Polen die het begin van WO2 werd. BOVEN: Cineac, Reg. Breestraat, A’dam.

pen van het Cineac-concern, grootverbruiker
van journaals. Gelder zou wekelijks met Van
Staveren de inhoud van de aangeboden journaals kritisch gaan bekijken.
In november 1939, bij het vijfjarig bestaan
van Cineac-Reguliersbreestraat, zei Abraham Gelder in het Algemeen Handelsblad: ‘U
voelt hoe moeilijk het uitzoeken van die stof
is. De Nederlandse neutraliteit verbiedt uit
den aard der zaak iedere vorm van oorlogspropaganda en dus weren wij alles wat een
eenzijdige strekking heeft, in hoofdzaak door
een objectieve montage en niet minder door
het gesproken woord. Men heeft geen idee,
wat het mondelinge commentaar al niet uitricht. Onlangs zag ik het bombardement van
de Westerplatte bij Dantzig in Franse, Duitse
en Engelse versie, alle bestaande uit dezelfde
beelden, maar voorzien van verschillende toe-
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lichtingen.
‘De Duitse lezing had het over de kracht van
de Germaanse aanval, de Franse sprak van de
ergste misdaad der nazi’s, de Britse roemde
het heldhaftig verzet der Polen. Het resultaat
was dat de film met zijn diverse interpretaties
zowel in Parijs als in Londen en Berlijn met
hetzelfde enthousiasme werd toegejuicht.
Deze macht van het woord wordt bij ons toegepast om alle partijdige strekking aan het
beeld te ontnemen en ongewenste reacties in
de zaal te vermijden.’
Het afkeuren van een journaal, dat steeds een
afgerond product was en waarvan in de nacht
van donderdag op vrijdag in de Cineac door
Gelder en Van Staveren een kopie (van de al gereed zijnde tien tot vijftig ‘prints’) werd doorgekeken, is ondanks de krasse taal van Abraham
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Gelder, nooit voorgekomen. Hoogstens werd
een onderwerp er geheel
of gedeeltelijk uitgeknipt
maar dat gebeurde, volgens de toen als bedrijfsleider aan Cineac verbonden Cor Blad, hoogst
zelden.
Minister Hendrik van Boeyen
Op vrijdagochtend tien
uur moesten de journaals al in de Cineacs
draaien en de andere stadsbioscopen hadden het journaal nodig voor de matinee van
halftwee. De wekelijkse ‘preview’-sessies in
Cineac-Reguliersbreestraat in de hoofdstad
zullen meer iets hebben gehad van een ernstig
samenzijn van twee mannen die in vertwijfeling naar het doek keken.
Wie destijds een journaal op beeld en geluid wilde beoordelen en eventueel corrigerend wilde ingrijpen, kon dat beter zittend
achter een montagetafel doen en niet in een
bioscoop, waar heen en weer draaien van het
materiaal onmogelijk is.
Volgens het Ministerie van Binnenlandse
Zaken voldeed het keuringswerk daar in de
Cineac dan ook niet. De oorlogsdruk werd
groter, ook het negeren van oorlogsnieuws,
dat altijd wel voor de ene of voor de andere
partij als ‘kwetsend’ kon worden opgevat, lukte niet. Zelfs bij het enige journaal van eigen
bodem met buitenlandse onderwerpen, Polygoons Wereldnieuws, kregen de samenstellers het steeds moeilijker. Polygoons Wereldnieuws bestond uit aan elkaar geplakte complete ‘items’ die op ruilbasis vanuit het buiten-
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David van Staveren, Filmkeuring

land naar Haarlem kwamen. Polygoon was een
prima afnemer van zulke
onderwerpen, er gingen
heel wat opnamen van
de Oranjes de grens over
omdat er warme belangstelling voor bestond. Elk
buitenlands journaal had
wel een rubriek Gekroonde

Hoofden.
Daarvoor kwamen per kerende post onderwerpen terug die, voorzien van Nederlands
commentaar, in het ‘Nederlandse’ Wereldnieuws terecht kwamen. Dát journaal had het
de keuringscommissies nooit lastig gemaakt.
Bij Polygoon draaide men er naar eigen inzicht auditief wel een acceptabele punt aan en
ál te partijdige beelden verdwenen in de afvalmand in de montagekamer.
Op 2 september 1939 richtte minister Van
Boeyen zich via een brief tot burgemeesters en
wethouders met de opdracht niet toe te staan
dat journaalbeelden in de bioscopen zouden
worden vertoond die ‘politiek gevoelig’ lagen.
Daarmee schoof Van Boeyen de verantwoordelijkheid af op een groep overheidsdienaren
die er als leken geen raad mee wisten. Zonder
overleg vooraf werd de Centrale Commissie
toen al gepasseerd.
De daarop aangesproken minister beriep
zich op de Bioscoopwet van 1926. In artikel
19 werd bepaald dat als van een door de Centrale Commissie toegelaten film bij vertoning
‘stoornis van de openbare orde is te duchten’,
burgemeesters en wethouders bevoegd waren
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zo’n film te verbieden. Vier dagen later, op 6
september 1939, liet de Centrale Commissie,
die zich in haar keuringsbevoegdheden beperkt zag en haar verantwoordelijkheden niet
uit handen wilde geven, haar leden en belanghebbenden ten overvloede weten:
1) geen beelden van het oorlogsterrein dienen te worden toegelaten voor openbare vertooning en eveneens geen beelden van alles,
wat in oorlogvoerende landen met den oorlogstoestand samenhangt;
2) geen beelden of opschriften dienen te
worden toegelaten, die bedoeld of onbedoeld
als propaganda voor één der oorlogvoerende
partijen kunnen dienst doen of met recht als
zoodanig kunnen worden beschouwd;
3) geen afbeeldingen dienen te worden toegelaten van volksoploopen, relletjes, ongeregeldheden e.d. zoowel in Nederland als in het
buitenland.
Anderhalf jaar later, op 11 februari 1941, werd
de Centrale Commissie opgeheven. Het in november 1940 door de Rijkscommissaris opge-

richte Departement van Volksvoorlichting en
Kunsten, dat werd belast met de reorganisatie van het ‘culturele leven’, ondervond weinig
tegenwerking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk was voor
de uitvoering van de Bioscoopwet.
Reden van de opheffing van de Centrale
Commissie was niet dat de leden een antiDuitse houding hadden aangenomen, maar
lag in het verlengde van de wens van het
Rijkscommissariaat en het DVK om over een
nationaalsocialistisch keuringsinstituut volgens ‘leidersprincipe’ te kunnen beschikken.
Dat wilde zeggen dat de nieuwe filmkeuring
het publiek niet langer behoefde te beschermen tegen vermeende schadelijke invloeden.
Aan pikanterieën werd niet te zwaar meer getild, zwoele vrijpartijen en hoog opgegooide
benen van frivole danseressen konden voortaan de censuur passeren. En films die de nazi-ideologie uitdroegen, zoals de onder Duits
gezag staande journaals, werden in 1941 vanzelfsprekend geschikt geacht voor bioscoopbezoekers van alle leeftijden.
—Thomas Leeflang

Wat ze zeiden tegen Thys
RICHARD LESTER

(in Amsterdam voor The Ritz over de geruchten
dat de actrices Faye Dunaway, Raquel Welch,
Niclole Calfan en Sybil Danning zo moeilijk
waren):
“They were all lovely!”–

JOSEPH E. LEVINE

(na een lunch in het Amstelhotel voor A bridge
too far):
“Prins Bernhard heeft mij zijn steun toegezegd voor mijn film. Hij haalde een papiertje
uit zijn zak, waar hij zelf had opgeschreven:
I give my support to the movie A bridge too far.”

SYLVAIN POONS

(die geïnterviewd werd op de dag van de dood
van Heintje Davids.)
“Ze was een vreselijk opdringerig wijf. Maar
zet dat maar niet in het interview.”

JAN HARLAN

(Zwager en producer van Stanley Kubrick):
“Stanley haatte het einde van Spartacus met
Jean Simmons die Kirk Douglas aan het kruis
zijn baby laat zien. Maar daar had hij niets
over te zeggen.”

Spartacus: Kirk Douglas met
regisseur Stanley Kubrick

Hitlerjunge Quex dateerde uit 1932, maar kwam pas in 1941 op last van de Duitse machthebbers+++ in Nederland in roulatie, zoals hier in bioscoop Rembrandt
op het Rembrandtplein in Amsterdam.
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:Sylvain Poons

Met Heintje ~Davids in De Jantjes
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NINA FOCH

(die met Martin & Lewis speelde in You’re never
too young):
“Dean Martin las nooit een boek. Dat vond hij
niet nodig. Hij kon zonder door het leven.”

ROSA VON PRAUNHEIM

(Op het filmfestival van Hof):
“Ik ben recentelijk hevig bekritiseerd omdat
ik op de televisie verteld heb wie in Duitsland
schwul (homoseksueel) zijnonder anderen
Gotz George en voormalig Bondskanselier
Helmut Schmid.”

LEONTIEN CEULEMANS

“Ik ging auditeren voor de moederrol in
Schatjes en ik ontmoette regisseur Ruud van
Hemert die ik al heel mijn leven ken. Mijn
ouders kwamen over de vloer bij zijn ouders
Willy en Miep. Hij zei: “Je hebt een goede
auditie gedaan, maar je krijgt die rol niet. Ik
geef veel om je en ik wil je met mijn regie
geen pijn doen.’”

MICHAEL LERNER

(op het Spui in Amsterdam):
Lesley Ann Warren met wie ik net in When
do we eat? heb gespeeld is hartstikke gek.

CHRISTOPHER LEE

(over The return of the Musketeers waarbij Roy
Kinnear om het leven kwam):
“Richard Lester had nooit die scène met
die paarden moeten maken op gladde
keien die naar beneden lopen. Dat hadden
stuntmannen moeten doen, niet de echte
acteurs. En Roy Kinnear was een slechte
ruiter. Hij viel en zijn lichaam zat in elkaar.
Hij heeft dagen in het ziekenhuis onder de
morfine gelegen voordat hij stierf. Ik neem
dat Lester zeer kwalijk.”

RUSS MEIJER

(Tijdens een lunch in Gotenburg voor het
filmfestival):
“Mijnheer Fuller! U heef me ooit van de
filmset gestuurd waar ik foto’s kwam maken
— omdat mijn schoenen teveel kraakten.”

TELLY SAVALAS

“Voor The greatest story ever told moest ik
mijn kop kaalscheren voor de rol van Pontius
Pilatus. Ik heb het toen maar zo gelaten.”

DALE EVANS

Roy (Rogers)
mocht me
nooit kussen
in onze films;
dat vonden de
kinderen niet
leuk. Dat mocht
alleen Trigger,
het paard.
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Producent David Merrick
met regisseur Don Siegel
bij Rough Cut

DAVID MERRICK

(Theaterproducer bij zijn eerste filmproductie
The Great Gatsby):
“Ik vertrouw die filmmensen niet.”
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GEORGE SLUIZER

TWEE VROUWEN
THE VANISHING
In 1979 kwam ik terug uit Hollywood waar talent en het plattelands onderwerp sprak me
ik opnamen voor mijn documentaire Don helemaal niet aan. De film zou ook volledig
Siegel, last of the independents voor de NOS floppen.
had gemaakt. Mijn co-producent was Tom
Burghard die voor George Sluizer werkte Twee Vrouwen (Twice a Woman) zou vanwege
aan een film Tiro van Jacob Bijl.
Perkins en Bibi in het Engels
George was daar de producent
worden opgenomen. Het script
door
Thys
Ockersen
van. Tegelijkertijd ging George
was gebaseerd op het boek van
zelf het boek Twee vrouwen van
Harry Mulisch over een vrouw
Harry Mulisch verfilmen. Aangezien ik wat van middelbare leeftijd (Bibi Andersson) die
ervaring had ten aanzien van publiciteitma- een verhouding krijgt met een jong meisje
nagers bij Britse en Amerikaanse films en die ze vervolgens kwijt raakt aan haar exvriendschappen onderhield met Nederlandse echtgenoot (Anthony Perkins). In de verte
publiciteitmanagers van City/Fox (Lex Werk- was het boek geïnspireerd op de relatie van
heim) en Warner/Columbia (Ernest Beneder) Sylvia Kristel die schrijver Hugo Claus had
vroeg Tom mij om de publiciteit te doen voor veroverd door eerst met diens vrouw (Elly)
beide films. Ik had natuurlijk ook de nodige aan te pappen. Heel Nederland wist dit en het
ervaring als filmjournalist bij het NRC/Han- matige boek was een succes. Voor de rol van
delsblad (één jaar) en Het Parool (vijf jaar). Het het jonge meisje had George de aantrekkelijke
vak van pr-man bestond in ons land nog niet. Sandra Dumas gevonden, dochter van hoorIk zag het wel zitten om de publiciteit voor spelactrice Petra Dumas. Sandra was niet erg
Twee vrouwen te doen. Ik vond George Slui- onder de indruk van de grote ster Perkins,
zer een talentvol regisseur en het aantrekke- haar moeder wel, die was natuurlijk met zijn
lijke van Twee vrouwen was dat Psycho-acteur films opgegroeid en lag zowat in katzwijm dat
Anthony Perkins en Ingmar Bergman actrice haar dochter bed scènes ging doen met haar
Bibi Andersson de hoofdrollen gingen spelen. idool. Sandra ontpopte zich als een natuurtaTiro weigerde ik. Er zat niets aantrekkelijks lent die overeind bleef tegenover Perkins en
aan die film. De regisseur Jacob Bijl had geen Andersson.
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PUBLICITEITMANAGERS
Het vak van de onafhankelijke publiciteitmanager die voor een Nederlandse film werd
ingehuurd bestond in 1979 niet. De producent moest samen met het verhuurkantoor
voor de promotie van de film zorgen. In mijn
functie van film criticus bij Het Parool leerde
ik een aantal publiciteitmanagers van de verhuurkantoren kennen. Dick van Swol in zijn
nadagen bij Nova-Nederland. De joviale, brutale Leo Tilmans bij City film. Hij werd uiteindelijk ontslagen omdat hij zo brutaal geweest
was om in de provincie in een bioscoop tegen
een ouvreuse te zeggen dat ze vast naar een
kamer moest gaan om op hem te wachten
voor een amoureus samenzijn. Althans dat
was de roddel; ze wilden duidelijk van hem af.
Ik zie hem nog verslagen in ‘Americain’ zitten
toen ik daar met Bert Jansma een kop koffie
ging drinken voordat we naar de screening
in Bellevue van Close encounters of the Third
Kind gingen. Bert was korte tijd pr-man van
Universal/ Paramount geweest, maar hij verruilde dat vak voor toneel- en filmcriticus bij
Het Binnenhof. Ernest Beneder was de pr-man
van Warner/Columbia. Wat ik aan hem waardeerde dat hij je nooit een film opdrong, of
goed praatte, als het geen goede film was. Als
hij een favoriete film had, zoals Blazing Saddles, dan ging hij tot het bittere eind om die
film te ‘verkopen’ En dan had je natuurlijk
Lex Werkheim, een oude rot in het vak die ik
zag als een verlengstuk van zijn baas Darryl
F. Zanuck van Twentieth Century Fox. Een
kleine joodse man van de oude stempel die vol
enthousiasme zijn films aan de man bracht.
Bij de première van Hello Dolly met Barbra
Streisand in de Rembrandt op het Rembrandt-
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plein zei hij vol overtuiging tegen mijn collega
van Het Parool CB Doolaard dat deze musical
net zo succesvol zou worden als hun mega hit
The Sound of Music. Ik had mijn twijfels, maar
zeker niet in de kritiek die Cees ging schrijven want hij had twee uur lang naast me zitten kreunen— hij haatte musicals. Toen The
Elephant Man van David Lynch aan de man
gebracht moest worden, waren er alleen maar
persfoto’s met John Hurt onder een doek, maar
Lex beloofde me, als ik nog een artikel aan de
film zou wijden, dat ik dan een foto van John
Hurt in make-up zou krijgen. Het beroemde
verhaal van Lex was dat zijn baas, Darryl F.
Zanuck een starlet, Genevieve Gilles, in 1970
naar Amsterdam stuurde voor de promotie
van een film Hello Goodbye, geregisseerd door
de oude rot Jean Negulesco, met als tegenspelers Michael Crawford en Curt Jürgens.
Gilles vorige credit was alleen een optreden
in de korte documentaire Mini-midi, maar
Fox baas Zanuck vond haar ongetwijfeld een
groot talent (in bed). Aan Lex de opdracht om
haar zo veel mogelijk publiciteit te bezorgen.
Helaas niemand was in Genevieve geïnteresseerd, maar dat weerhield Lex er niet van
om alles uit de kast te halen om de jonge
Française te promoten, want anders kon
hij zijn lucratieve baan bij Fox wel vergeten.
Dus regelde Lex Werkheim bij zijn bevriende
journalisten dat er fake-pagina´s gedrukt
werden met een scala aan foto´s en lovende
teksten (waarschijnlijk door Lex zelf geschreven) waar grote sterren van droomden.
Dan maakte ik kennis met Bob Behrman,
hoofd publiciteit Columbia Pictures die af
en toe Amsterdam aandeed om te kijken
hoe zijn vertegenwoordiger Ernest Bene-
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der het deed. Behrman was een zwaarlijvige
man die in het Amstelhotel vertoefde en
hield van de geneugten die het hotel bood,
voornamelijk lekker eten. Hij was bepaald
niet een man die wandelingen door de stad
maakte. Ook hij was ooit een gewone pr-man
geweest die in de jaren vijftig o.a. Seagulls
over Sorrento moest promoten. De film ging
dus in Sorrento in première en Bob kwam
op het lumineuze idee om haringen aan het
dak van de bioscoop te bevestigen zodat tijdens de première veel zeemeeuwen zich naar
het dak begaven om zich tegoed te doen.
Ik moest hem vooral opbellen als ik in Londen was. Ik hoopte natuurlijk op een leuke trip
naar een locatie ergens in Europa waar een
Columbia-film werd opgenomen. Ik kende
een journalist die naar Spanje was gestuurd
op kosten van Columbia om de set te bezoeken van Breakout met Charles Bronson. Toen
ik met mijn toenmalige vriendin Marianne
in Londen was belde ik hem op en hij kwam
naar ons hotel, het ‘Strandhotel’. Hij nam ons
mee voor een vroeg diner naar een restaurant
in Soho, waar ze meteen filmmuziek begonnen te draaien toen we binnenstapten. Daarna
werden we uitgenodigd om zijn nieuwe huis
in Camden Town te bezoeken; we konden
niet weigeren. Hij had een statig herenhuis
gekocht en hij loodste ons naar een nogal lege
kamer met een paar stoelen tegen de muur. Hij
zetten ons neer, zette een grammofoonplaat
(met filmmuziek) op en liet ons even alleen.
Tegenover ons was een grote witte muur
volgeplakt met foto’s van maar één dame,
Susannah York. Bizar. Ik durfde niet te vragen
of dat nu of vroeger ooit zijn grote liefde was.
Ik kreeg uiteindelijk een boek over George Raft
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van hem dat hij signeerde. Erg aardig, maar
ik had liever een trip naar een verre locatie
gehad. Ik vond de man pathetisch en creepy.
Toen ik een aantal jaren later bij ‘Joe Allen’s’
in New York zat, een restaurant bekend om de
artiesten die er kwamen, zag ik Susannah York
aan een tafeltje zitten met Robert Altman.
Toen ze opstonden om naar het toilet te gaan
passeerde ze mijn tafel en ik had een sterke
behoefte om haar te waarschuwen voor Bob
Behrman. Maar ik heb het maar laten gaan,
hoe breng je zoiets ? “Oh, Susannah, I’m from
Holland, do you know Bob Behrman? Do you
now he has you plastered all over his wall?.
‘AAN DE SLAG VOOR ‘TWEE VROUWEN’
Ik ontmoette Anne Sluizer in het kantoor
op de Singel. Van daar werden hun films
geproduceerd. We bespraken mijn loon en
ik kreeg van haar een lijst van kranten, radiostations en tv-omroepen met wie we konden
werken. De enige met wie ik me niet moest
bemoeien was De Telegraaf waar Henk van der
Meijden de showbusiness besprak en Henk
ten Berghe de films. Als je met de een te veel
in zee ging dan nam de ander daar aanstoot
aan. Ze zou dit zelf afhandelen. Ze vertelde
me ook dat Anthony Perkins zo’n honderdduizend dollar kreeg voor tien dagen acteren.
Zijn agentschap in Hollywood had een
grote fax gestuurd met allemaal aanwijzingen hoe hun ster behandeld moest
worden. Sowieso moest hij elke dag in
minstens een limousine naar de set worden gereden en terug naar zijn hotel.
Dat gebeurde dus niet; hij zat gewoon in
een Deux Chevaux.
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Bibi Andersson en Liv Ullmann met Ingmar Bergman op de set van Persona (1966)

En zo begon ik aan mijn “kantoorbaan”. Zo
voelde het, want ik ging ’s ochtends naar het
kantoor op de Singel. De eerste dag zat ik daar
met een jongeman aan een bureau tegenover
mij en ik had het gevoel dat ik niet erg welkom
was. Ik kon het niet plaatsen, maar bij alles
wat ik aan hem vroeg kreeg ik ontwijkende
antwoorden. Ik begreep ook niet wat hij uitvoerde. Tom Burghard kwam langs om het
een en ander te kopiëren en we hadden het
over zijn film Tiro waar al enige onrust was
want Geert de Jong was een relatie met regisseur Jacob Bijl begonnen en haar man Roeland
Radier was woedend de set opgestormd. Tom
vertelde me ook me ook dat die jongen die zo
stuurs deed in eerste instantie de pr-man was,
maar er niets van terecht bracht. Dat verklaarde
veel. Voor mij was hij nu een ‘fly on the wall’.
Al heel snel had Anne Sluizer een afspraak
voor me gemaakt met hoofdrolspeelster Bibi
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Andersson om het een en ander over de aanpak van de pr voor haar door te praten. In
1979 was Bibi 45 jaar oud en een schoonheid.
Ze was een legendarische filmster, voornamelijk vanwege haar indrukwekkende werk met
Ingmar Bergman: De glimlach van een zomernacht, Het zevende zegel, Wilde Aardbeien, Op
de drempel van het leven, Het gezicht, Door het
oog van de duivel, Wat betreft de vrouwen, Persona, De passie van Anna, The Touch… en dat
waren alleen nog maar de Bergman-films. In
middels had ze ook een Hollywood-carrière.
We gingen koffie drinken op een terras op
de Singel, niet ver van de Haarlemmerstraat.
Ze was aller charmantst. Ze vond het een
uitdaging om die vrouw met lesbische gevoelens te spelen, maar ze liet ook merken dat ze
niet graag met de pers over Ingmar Bergman
wilde spreken. “Daar vragen ze altijd naar, ik
heb daar geen zin meer in.” Het leek me dat ze
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dat
zelf in dePERKINS
hand had.
ANTHONY

Tony Perkins was een van die jonge acteurs
van de Actors Studio die aanstormende talenten waren: jong, vaak biseksueel (Marlon
Brando, James Dean), homoseksueel (Tony
Perkins en Montgomery Clift) en neurotisch
(Clift heel erg. Marilyn Monroe zei over hem
tijdens The Misfits: “Hij is er erger aan toe dan
ik.”). Na een aantal tv-rollen had Tony Perkins
meteen succes met hoofdrollen in Friendly
Persuasion tegenover Gary Cooper, The Tin
Star tegenover Henry Fonda, Desire under
elms tegenover Sophia Loren, The Matchmaker
tegenover Shirley Maclaine, Green Mansions
tegenover Audrey Hepburn, Tall Story tegenover Jane Fonda en tenslotte als hoogtepunt
de psychopaat Norman Bates in Alfred Hitchcock’s Psycho, de rol die hem zijn hele leven zou
achtervolgen. Maar daarna waren de rollen
minder spectaculair en in 1980 was het glansje
er wel vanaf. Vandaar een film in Nederland.
Ik ontmoette Tony Perkins in het Sonesta hotel
waar hij logeerde. Hij nam me argwanend op,
hij wilde weten wat voor vlees hij in de kuip
had. Ik kon wat achterdocht wegnemen door
te tonen dat ik een behoorlijke kennis van
de Amerikaanse cinema had en ook van zijn
werk. Hij was cynisch, maar zeer professioneel. Hij had tenslotte al heel veel films en
tv-rollen gedaan. En gewerkt met beroemde
regisseurs als Anthony Mann, William Wyler,
Joshua Logan, Alfred Hitchcock, Orson Welles, Rene Clement, Sidney Lumet. Hem kon
je niets meer wijsmaken. Ik moet zeggen dat
dat schuchtere uiterlijk met dat gemene lachje
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Anthony Perkins in Twee Vrouwen (1997)

toch aan Norman Bates ddenken.
Het eerste wat er gebeurde was een persconferentie in het Filmmuseum in het Vondelpark. Er waren veel mensen aanwezig,
maar niet alleen critici. Ik zag o.a. een secretaresse van het Nederlands Film Instituut
die ik goed kende en ik had geen idee hoe
ze bij deze sessie terecht kwam. Ze vond het
allemaal dolle pret en de jolige stemming
keerde zich tegen Tony Perkins die niet helemaal serieus werd genomen, ik vond het een
gênante vertoning die niet te stoppen was.
Later liet ik voormalige collega-critici interviews met Tony doen. Onder meer in de Stadsschouwburg waar gefilmd werd. Twee keer
wierp hij een vernietigende blik naar me toe
van een afstand omdat hij ze niet zag zitten. Zo
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van ‘Waar heb je me u weer mee opgescheept.’
Ik wist dat ik goed zat met Ab van Ieperen
die grote interviews met sterren maakte voor
Vrij Nederland en die zeer onderlegd was.
Die ochtend kwam Tony behoorlijk onuitgeslapen, ongeschoren en verfomfaaid naar
de lounge van het Sonesta. Ik had al gehoord
dat hij die nacht behoorlijk met twee mannen tekeer was gegaan in zijn hotelkamer. Hij
wierp een blik op Ab die een fotograaf had
meegenomen. Niet welkom. Tony tegen mij:
“Weet jij hiervan?” Ik antwoordde: “Nee, die
fotograaf is niet afgesproken.” Die kon dus vertrekken en Tony had gelijk, zeer onprofessioneel om iemand mee te nemen die niet geïnviteerd is. Ik kon hem alleen maar gelijk geven.
Terwijl we een andere keer op iemand stonden
te wachten, vroeg hij of hij mijn filmtijdschrift
Photoplay mocht lezen. Hij bladerde het door
en kon niet nalaten gemene opmerkingen te
maken over de filmsterren: “Goh, leeft die nog?
Die ziet er ook niet uit. Nou die is oud geworden, die had al lang moeten stoppen,” etcetera.
Onder mijn bureau staat een doos vol met
restanten 16 mm-omkeer film. George Sluizer
heeft daarmee zijn documentaires gedraaid.
Het lijkt me een goed idee om daarmee een
promofilm te draaien van Twee vrouwen. Ik
pols Tony en Bibi of ze te interviewen zijn,
geen probleem als het maar alleen over Twee
vrouwen gaat en niet over andere films die ze
hebben gemaakt. Ze hebben in het verleden
ontdekt dat stukken interviews opdoken in
andere documentaires. Ik laat een crew aanrukken bestaande uit leerlingen van de Rotterdamse Kunstacademie, uitgerust met een Arri
BL. Ik maak films met ze op de academie en ze
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kosten niets. “Nou, dat is snel,” reageert Tony,
maar hij werkt gewillig mee aan de vragen die
ik hem stel; Bibi ook. Maar als het materiaal
bij Haghe Film terecht komt om te ontwikkelen blijkt het materiaal zo oud te zijn dat hij
bijna niet meer door de ontwikkelmachine
heengaat. Wat er uit komt zijn rode beelden;
niet meer te gebruiken. Ergens in het kantoor
moet een andere doos verborgen zijn met wat
nieuwer filmmateriaal. Ik laat het maar, ik heb
geen zin om voor een tweede keer Bibi en
Tony in te schakelen na deze blamage.
Op een mooi zonnige middag vind ik Tony
zittend op een stoep buiten het Sonesta hotel.
Ik raak in gesprek met hem. Hij heeft een
script zitten lezen en hij vertelt dat dit een SFverhaal is, The Black Hole, dat Disney gaat verfilmen. Er zit een rol voor hem in, maar zijn
manager heeft het script afgewezen. Ik zeg
tegen hem dat hij die film moet doen. Sinds de
eerste Star Wars-film uit 1977 is science fiction
populair en Disney maakt nooit rotzooi. Doen
die film— en dat gebeurt ook. Tony speelt
uiteindelijk de bad guy en is omgeven door
talentvolle mensen: Maximillian Schell, Yvette
Mimieux, Ernest Borgnine en Robert Forster.
Ik vertel Tony dat ik thuis een 16 mm-kopie
heb van Scarface uit 1931, met Paul Muni als
een soort Al Capone, maar ook met Tony’s
vader Osgood Perkins in een grote bijrol. Hij
wil die kopie graag van me kopen, maar het
komt er nooit van.
De filmopnamen lopen voorspoedig. George
Sluizer weet wat hij doet. Maar Bibi lijkt ongelukkig. Ze vertrouwt me toe dat George weinig van zich zelf ‘geeft’ bij de intieme opna-
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João en het mes (1972) met Ana Maria Miranda en Joffre Soares

mes. Ze is Bergman gewend die zijn eigen
autobiografische verhalen in zijn films stopte
en een intieme manier van regisseren had. Dat
zie je ook aan de werkfoto’s van hem. George
hield afstand wat niet ten goede kwam aan
de film. Het werd een kille, afstandelijke vertoning waar Tony Perkins en Sandra Dumas
weinig last van hadden, maar Bibi Andersson
wel. Er was een moment waarbij Bibi en Tony
wat vertrouwen terugwonnen toen George in
‘The Movies’ zijn debuutfilm Jao en het Mes
vertoonde. Ik zat in een kroeg vlakbij op ze te
wachten en na afloop van de vertoning merkte
ik dat ze in ieder geval geloofden dat George
in staat was om een goede film te maken.

DE TRAILER EN NEDERLANDSE
NA-SYNCHRONISATIE
Ik was op het kantoor op de Singel toen
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Harry Mulisch, auteur van Twee vrouwen bezoekt de set in de Stadsschouwburg. Met Anthony Perkens, Sandra Dumas en Bibi Andersson

Leo de Boer, de editor van Twee vrouwen en
George Sluizer in een discussie waren verwikkeld over het construeren van de trailer voor
de bioscopen. Een belangrijk element voor
de promotie van de film. In Hollywood is dat
een specialisme van mensen die niets met
de eigenlijke productie van de film te maken
hebben. In Nederland moeten de makers het
maar zelf doen. Ik zag dat Leo en George zo
emotioneel verbonden waren met hun film
dat ze geen besluit konden nemen hoe die
trailer eruit moest zien: welke opnamen te
gebruiken. Ik stelde voor dat ik het zou doen,
tenslotte had ik honderden trailers in de bioscopen gezien. Waar ik niet mee kon werken,
waren spitse dialogen, spannende actiesscènes of enerverende acteermomenten. Die
waren er niet. Ik koos voor de vrijscènes van
Anthony Perkins met Sandra Dumas en San-
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dra Dumas met Bibi Andersson. In rap tempo
achter elkaar gesneden, leverde dat tenminste
het idee op dat er iets heel erotisch gaande
was. Daarmee zouden de mensen wel naar de
bioscoop gaan.
Daarna was er een nieuwe taak voor mij. Het
productiefonds dat mee gefinancierd had,
eiste dat er een Nederlands gesproken versie van Twee vrouwen zou komen. Dat was al
jaren eerder gebeurd met de films van Fons
Rademakers Dans van de Reiger (met Gunnel Lindblom en Jean Desailly) en Because
of the Cats (met Bryan Marshall en andere
Britten). Vooral bij de laatste film, die het in
het Engels goed deed in de bioscopen, was
Fons in alle staten. Hij wilde geen Nederlandse versie maken, maar die kwam er toch,
met vaak de stem van Fons op de geluids-
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band. Maar toen die versie goed aansloeg in
de bioscopen hield Fons verder zijn mond.
Tom Burghard verzocht mij de Nederlandse
nasynchronisatie te regisseren bij Cinecentrum. Het mocht niet al te goed zijn—was de
opdracht—want hij moest afgekeurd worden.
George zag er niets in dat die in de bioscopen
zou gaan draaien. Ik kreeg twee weken om de
klus te klaren en we hoefden niet bang te zijn
dat er een mooie Nederlands gesproken Twee
vrouwen uit zou komen want de Nederlandse
taal loopt niet synchroon met Engelse dialogen. Het was afschuwelijk om te zien, vooral
in de close-ups. Sandra Dumas was vlak na
de opnamen naar Amerika verhuisd, want ze
was verliefd geworden op de Amerikaanse coproducer Arthur Howard. Ik liet haar stem
inspreken door Simone Kleinsma die net van
de Kleinkunst Academie was afgekomen, waar
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ze in de klas had gezeten bij mijn ex-vriendin.
Anthony Perkins werd Rudolf Lucieer die bij
mij op het Coornhert Lyceum had gezeten,
waar we toneel speelden. Bibi Andersson werd
Dore Smit, IKON-omroepster en actrice. Ik
deed zelf Charlie Gormley, Schots scenarioschrijver die een kleine rol had. De Nederlanders die opdraafden waren Hans Veerman, Kitty
Courbois, Arnold Gelderman, Gregor Frenkel
Frank en Tilly Perin-Bouwmeester. Ook George
kwam nog een rolletje nasynchroniseren.
Uiteindelijk vertoonde hij twee aktes aan
de leden van het Productiefonds en toen was
duidelijk dat het niet om aan te horen en
zien was. De Nederlandse versie hoefde niet
vertoond te worden. Wat George er wel aan
overhield, was een geluidsband met effecten
samengesteld door ene meneer Kranski. Die
kon George voor alle buitenlandse versies
gebruiken.

DE CONCURRENT
Twee vrouwen was een probleem voor Nederland, door de aanwezigheid van een Zweedse
actrice en een Amerikaanse acteur (plus een
onbekend Nederlands meisje). Zelfs regisseur
George Sluizer was hier tamelijk onbekend:
hij had veel documentaires in het buitenland
gemaakt en João in Brazilië. Hij hoorde niet
thuis in het rijtje van bekende regisseurs Pim
&Wim, Frans Weisz, Bert Haanstra, Fons
Rademakers en Paul Verhoeven. En het ergste was dat producent Matthijs van Heijningen ook met een film kwam met een lesbisch
thema. Blijkbaar een gewild item in 1979. Een
vrouw als Eva, bedacht en geregisseerd door
Nouchka van Brakel met—op dat moment—
twee populaire sterren, Monique van der

BOVEN: Twee vrouwen. ONDER: Een vrouw als Eva (met Monique van de Ven en Maria Schneider)
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Ven en Peter Faber als echtpaar. Aangevuld
met Maria Schneider bekend van Last Tango
in Paris, die iets begint met Monique van der
Ven. De film had meer passie en ziel en had
meer succes dan Twee vrouwen. Maar Twee
vrouwen was natuurlijk wel een beter product
voor het buitenland.

‘SPOORLOOS’/’THE VANISHING’
In de jaren die volgden maakte George Sluizer maar weinig films: een korte speelfilm,
een documentaire en de speelfilm Red Desert
Penetentiary. Maar in 1988 verfilmde hij de
roman Het gouden ei van Tim Krabbé onder
de titel Spoorloos. Het was een groot succes; de
film die hem beroemd maakte. Het verhaal van
een jong stel, waarin het meisje (Johanna ter
Steege) bij een benzine station in Frankrijk door
een enge intellectueel (Bernard-Pierre Donnadieu) gekidnapt wordt. Hij stopt haar onder de
grond en datzelfde lot is haar vriend beschoren die wil weten wat er met haar is gebeurd.
De film kreeg veel prijzen en was een
inzending voor de Oscars in 1988. Iedereen was het erover eens dat het absoluut
een Oscar-kandidaat was, maar de Academy
accepteerde de film niet als buitenlandse
inzending van Nederland. Er waren teveel
Franse dialogen voor een Nederlandse film!
Maar Sluizer had in elk geval een meesterwerk
gemaakt dat een sterke indruk achterliet. Dat
was ook Hollywood niet ontgaan. Hij had nog
altijd de rechten van Het gouden ei, dus die
kon hij verkopen aan Twentieth Century Fox.
De deal werd nog beter. Hij mocht de Amerikaanse versie van Spoorloos zelf regisseren:
The Vanishing. Tenslotte was Spoorloos naar
Amerikaanse begrippen een art-house film
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en in Amerika en andere landen
keek men niet op grote schaal
naar een film met Nederlandse
dialogen en Engelse ondertitels.
In 1992 draaide George Sluizer The Vanishing in en rond
Seattle (Washington) en ik
was in die stad voor de vertoning van mijn documentaire
Roy Rogers, King of the Cowboys
op het Seattle Film Festival.
George Sluizer (rechts) op de set van The Vanishing in Seattle
Foto Thys Ockersen
Ik zocht contact met George
en hij nodigde me uit om naar
de opnamen te komen kijken. Die von- George Sluizer: “Hij is nu eenmaal minder
den plaats bij een benzinestation buiten de interessant dan het origineel, maar voor mij
stad; zo’n beetje de locatie van de popu- is het een film die een veel groter bereik heeft
laire serie Twin Peaks van David Lynch. dan Spoorloos en voor het eerst in mijn leven
De scène die ze draaiden was een ontmoe- krijg ik goed betaald en ben ik niet afhankelijk
ting tussen Kiefer Sutherland (als de jon- van subsidies. Bovendien is het mijn ingang
geman wiens vriendin verdwenen is) en de in Hollywood. Ik hoop op meer films als dit
ontvoerder (Jeff Bridges). De acteurs waren goed uitwerkt. De film heeft natuurlijk een
omringd door een enorm grote crew, Hol- happy-end zoals alle Hollywoodfilms. De
lywood style. Tijdens een pauze ging ieder- held rekent alsnog af met de schurk. Ik heb
een in een tent eten en drinken. George en al de rubberen schep gezien waarmee Kieik zaten bij elkaar en George was blij dat hij fer op Jeff gaat inhakken. Overigens heb ik
weer eens Nederlands kon praten. De crew Kiefer lang achter me aangekregen, omdat
en Kiefer Sutherland keken gefascineerd toe hij zo graag die rol wilde spelen. Ik had mijn
naar ons gebabbel waar ze niets van begrepen. twijfels, maar hij bleef aandringen. En ik
Na nog een weinig opwindende opnamedag heb een aankomend actrice, Sandra Bullock,
in een appartementen complex met Kiefer die het meisje speelt dat gekidnapt wordt.
Sutherland en Nancy Travis (als de nieuwe Ik vind haar wel een talent. (The Vanishing
vriendin van Kiefer) ontmoet ik ’s avonds is niet de film die voor een doorbraak van
George Sluizer in een restaurant aan de water- Sandra Bullock zorgde, dat was Speed van
kant. Hij vertelt me meteen dat de film die hij Jan de Bont, twee jaar later). Het grappige
nu maakt ongetwijfeld door de pers slecht aan Jeff is dat hij mijn Nederlandse accent
ontvangen zal worden.
heeft overgenomen om eng over te komen.”
BOVEN: The Vanishing (1993) met Nancy Travis en Kiefer Sutherland. ONDER: Spoorloos (1988) met Johanna ter Steege en Gene Bervoets.
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I N M E M O R I A M bijgewerkt tot 23 november
FRANCIS LAI

N Nice 26-4-1932 ? 7-11, 2018, Nice

Componist van 111 soundtrack van films. Toen hij in
de twintig was, verhuisde hij naar Montmartre in Parijs
en werd begeleidster van zangeres Edith Piaf. Hij
speelde piano en accordeon en speelde bij het orkest
van Michel Magne. Hij was voor Edith Piaf, Dalida,
Petula Clark, Juliette Greco en Mireille Matthieu ook
componist van liedjes. Voor Yves Montand schreef hij
het bekende liedje ‘La Bicyclette’. In 1968 werkte hij
mee aan het album ‘De Brigitte Bardot Show’. Tekstschrijver Pierre Barouh bracht hem in contact met
Claude Lelouch voor wie hij in 1967 zijn eerste speelfilm componeerde, Un home et une femme. Hij kreeg
een Golden Globe-nominatie voor de beste muziek. Hij zou met Lelouch
veertig films maken. Het liedje uit de film werd een wereldsucces. In 1971
kreeg hij een Oscar voor de muziek van Love Story. Andere bekende films waren: Vivre pour vivre;
Mayerling; Hannibal Brooks; Le voyou; La bonne annee; Toute une vie; Les uns et les autres.

Dark Blood (2012) met Judy Davis en River Phoenix

‘DARK BLOOD’
In 1993 kwam The Vanishing uit en natuurlijk kreeg George de matige tot slechte kritieken die hij verwachtte. Maar de film werd
wel all over the world vertoond en bracht zijn
geld op. George kon in datzelfde jaar beginnen aan een griezelfilm Dark Blood met een
interessante cast: River Phoenix, Jonathan
Price, Karen Black en Judy Davis. Een verhaal dat zich grotendeels in de woestijn van
Arizona afspeelde met nog een paar weken
opnamen in een studio te gaan in LA. Maar
daar speelde zich meteen een drama af. River
Phoenix was nog maar nauwelijks gearriveerd in LA of hij ging die avond uit naar
een café in een zijstraat van Hollywood
Boulevard en gebruikte zoveel drugs dat hij
aan een overdosis overleed. George werd ’s
ochtends vroeg in zijn hotel door de studio
gebeld en het betekende het einde van Black
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Moon. Gekeken werd nog of voor de verdere
opnamen Rivers broer Joaquin Phoenix kon
invallen, maar die leek niet erg op Phoenix.
De film zou vergoed worden door de verzekering
en al het materiaal werd door de verzekering in
bslag genomen.
George zou nog een paar films maken, maar
voor zijn dood op 20 september 2014 lukte het
hem toch nog Dark Blood tot een goed einde
te brengen. Hij had het materiaal in handen
gekregen en dankzij alle digitale hulpmiddelen kwam er alsnog een film tot stand die
alleen op filmfestivals gedraaid kon worden.
—Thys Ockersen
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RAYMOND CHOW

N Hong Kong 8-10-1927 ? 2-11-2018, HONG KONG

Golden Harvest studio president. Was bepalend met zijn
broers voor grote hoeveelheid Kung Fu films die de wereld
in de jaren zeventig te zien kreeg. O.a. de films van regisseur
John Woo en met acteurs als Bruce Lee en Jackie Chan. Hij
produceerde 178 films Waaronder in 2001 in Hollywood de
Jackie Chan film The accidental spy. Hij zou op korte termijn
de remake van The Cannon Ball Run produceren van Doug
Liman, maar het is onduidelijk hoe groot zijn betrokkenheid
Bruce Lee
daarin nog was.

DOUGLAS RAIN

N Winipeg, Cn. 13-3-1938 ? 11-11-2018, Stratford, Ontario

De man die de stem van de computer HAL
9000 verzorgde in 2001, a Space Odyssee van
Stanley Kubrick in 1968 en die rol herhaalde
in de film 2010 van Peter Hyams in 1984. Rain
deed veel voice-overs, maar speelde ook rollen vanaf 1955 op tv. O.a. in de series Startime,
General Motors Presents en Playdate. Hij zat ook
in tv-verfilmingen van klassieke stukken: Oeidipus Rex, Henry V; Twelfth Night en The Tempest. Hij is getrouwd geweest
met actrice Martha Hendry en ze hadden een kind. Overleden aan natuurlijke oorzaken.
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INMEMORIAM

VOLGENDE MAAND
IN FILM FUN #60

STAN LEE
N Stanley Martin Lieber - Manhattan 28-12-1922 ?12-11-2018, LA

Schrijver en stripauteur. Bedenker van honderden stripfiguren (superhelden en hun vijanden). Samen bij Marvel Comics met Jack Kirby en Steve
Ditko. Bekende helden waren: Iron Man; Spider-man; Captain America; De
Hulk; Daredevil; Dr.Strange, de Fantastic Four. De films die naar die striphelden werden gemaakt waren eerst voornamelijk tv-series in de jaren zestig
en zeventig. Maar in de jaren negentig, toen digitaal veel
meer spectaculaire beelden konden worden gecomponeerd, nam het succes van de comic book-films toe. Bij de
volgende Oscars komen die films nu in aanmerking voor
speciale Oscars. Superheldenfilms die nog gemaakt moeten worden op korte termijn gebaseerd op werk van Stan Lee zijn o.a.: Doctor Doom; Kraven the Hunter; Stan
Lee’s Annihilator; The Sinister Six ; Silver Surfer, prodigal son; Black widow; The rise of
Spider-man; Spider-man far from home. Stan Lee zal dus lang doorleven via de kolossale output van werk. Lee had er lol in om een cameorol te spelen in zijn films en
was veelvuldig aanwezig op bijeenkomsten van stripfans.

WILLIAM GOLDMAN
N Highland Park, Illinois, 14-2-1935 ? 8-10-2018, Beverly Hills

Scenarist, schrijver, toneelschrijver en scriptdokter. Hij was eerst schrijver
van boeken en begon met scenario’s in 1965. Dat was de komedie Masquerade met Cliff Robertson en Marisa Mell. Het jaar daarop had hij veel
succes met de thriller Harper waarin Paujl Newman een privé-detective
speelde. In 1968 kwam daar het script van No way to treat a lady bij, ook een
succes, met Rod Steiger als vrouwenmoordenaar. In 1969 kwam de film die
Goldman geschreven had en waardoor hij pas echt beroemd werd. De western met een knipoog Butch Casssidy and the Sundance Kid met alweer Paul
Newman en ook Robert Redford.
William Goldman was nu een van de best betaalde scenarioschrijvers van
Hollywood. Van 1969 tot en met 1978 kwamen van zijn hand: The Hot Rock;
Papillon; The Stepford Wives; The Great Waldo Pepper; All the Presidents Men;
Marathon Man; A bridge too far en Magic. Daarna ging het allemaal wat minder goed, hoewel hij nog twee grote successen had: Misery en The Princess
bride. In boeken die hij daarna schreef wist hij fijntjes uit te leggen waarom
sommige van de verfilmingen mislukten. Bij The Stepford Wives was dat
omdat Bryan Forbes zijn talentloze vrouw Nanette Newman had gecast en bij
The Ghost and the Darkness omdat hoofdrolspeler (en producer) Michael

Douglas er voor zorgde dat hij als ster er beter vanaf kwam door veranderingen in het script aan te brengen. Hij had een duidelijke visie
over (bepaalde) regisseurs: “Regisseurs—die we via de media kennen
als mannen en vrouwen met wijsheid en artistieke visie, meesters van
het subtiele gebruik van symbolen—zijn vaak niet meer dan een stelletje onzekere hufters.”
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INGRID PITT

Butch Cassidy and the
Sundance Kid
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