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Sylvia Kristel op het strand in Cannes, festival 1977
The images displayed on this site are placed here purely for the enjoyment of all film fans worldwide. FILM FUN is a
non-profit making digital magazine and no money is made from the display of these images. Neither is the display
of these photos intended to suggest that we possess copyright, and photos will be removed immediately if parties
pictured in the photographs, or if parties who can demonstrate that they possess copyright, make such a request.
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ORIG JAAR verscheen dan eindelijk in Nederland een volwaardige biografie over Sylvia Kristel
(1952-1912). In Begeerd en Verguisd schetst Suzanne Rethans een compleet en eerlijk portret van
de vrouw die internationaal meer bioscoopkaartjes heeft verkocht dan welke Nederlandse filmactrice ooit. Geen gemakkelijk leven, zoveel wordt wel duidelijk. Maar vooral geen sáái leven. Met Kristels
belevenissen kun je een schitterende miniserie vullen (en die komt er dan ook). Dat bleek al uit het
interview dat Sylvia in 1999 op de cover van Talkies Magazine deed belanden en dat op de volgende
pagina’s opnieuw verschijnt.
Dat jaar was Sylvia Kristel van Brussel terug naar Nederland verhuisd. Haar internationale carrière was op een dood spoor beland, haar fortuin opgegaan aan een leven op te grote voet. In Amsterdam maakte Kristel (47) een nieuwe start: ze huurde een bescheiden appartement aan het
Kadijksplein en probeerde serieus de alcohol te laten staan. Ook schilderde ze bijna dagelijks in de galerie van Rob Malasch. En natuurlijk was er het acteren: op toneel en tv, en
weer in films. Karakterrollen, want de tijd van onbekommerd naakt was voorbij.
Zoals de hoofdrol in An Amsterdam Tale van regisseur
Dorna van Rouveroy van Nieuwaal.

Sylvia Kristel

EEN NUCHTERE DIVA

door Mark van den Tempel
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dat je te boek komt te staan als karakterspeler. Ik
denk dat het publiek daar wel in meegaat, dat ze
het dapper vinden. Ik ben vooral geen slachtoffer,
integendeel.”

DE GOUDEN VIS

Sylvia Kristel, sexbom
…op een gegeven moment weet je dat het afgelopen is…

F O T O H E L M U T NEWTON

Ontmoetingen met iconen uit de filmwereld
lopen niet zelden uit op een teleurstelling. Kleiner,
alledaagser, eigenlijk net als wijzelf. Bij Sylvia
Kristel is daarvan geen sprake. De vrouw die in
het gezelschap van haar agente de bar van het
American Hotel binnenstapt, heeft een présence
die de aanwezige toeristen en dagjesmensen doet
verbleken tot figuratie. En het is niet alleen de
casual glamour van haar garderobe en de ietwat
theatrale gebaren waarmee ze haar woorden
kracht bijzet, die het beschaafd uitschreeuwen
dat er net een ster is binnengewandeld. Goede
manieren kun je leren, maar gratie en stijl heb je
of heb je niet. En Sylvia heeft die in overvloed.
Zelf doet ze daar overigens nuchter over. “Het valt
wel mee met die gratie. Je maakt een personage
samen met je regisseur en je stylisten, en met
de kleren komen daar vanzelf de gebaren bij.
Sommige acteurs werken van binnen naar buiten,
ik werk van buiten naar binnen.” Laten we dan
maar zeggen dat deze veteraan van meer dan
40 films een carrière met veel ups als downs
opmerkelijk fris heeft doorstaan. Het zoveel
mogelijk mijden van direct zonlicht zal zeker
hebben geholpen bij het goed conserveren van
de blanke huid, waarmee ze 25 jaar geleden als
Emmanuelle voor een slordige 350 miljoen kijkers
de erotische film in acceptabel bioscoopvermaak
veranderde. Die rol gaf haar de titel seksbom, een

etiket dat lastig kan zijn zodra je besluit liever
voor serieus actrice te worden aangezien. “Op
een gegeven moment weet je dat het afgelopen is.
Je bent geen love goddess meer, je groeit vanzelf
naar de wat oudere-vrouwenrollen toe. Je hoopt
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Sylvia Kristel begint opgewekt aan een
nieuw hoofdstuk van haar nog ongeschreven
autobiografie. De dag dat we elkaar spreken heeft
ze net de sleutels van haar nieuwe appartement in
Amsterdam gekregen. De rustige jaren in Brussel
zijn voorbij. Een periode van inkeer is afgesloten.
In de serie theatervoorstellingen Mensch durf te
leven! keek ze met zelfspot terug op haar verleden
als filmgodin. Ze ontving zelfs een oeuvreprijs op
het filmfestival Hollandse Nieuwe: de Gouden
Vis. Hartstikke leuk, maar Sylvia heeft even
genoeg van terugblikken. “Ach, die films. Het is
leuk als ze op televisie zijn, maar ik richt me nu
veel liever op de toekomst. Er zijn zoveel jonge
en interessante mensen met wie ik zou willen
werken. Ik moet ook niet te lang zwijmelen, wat
ik ben een vrouw van bijna 50. Nou ja, net 46
geworden, ik overdrijf altijd een beetje.”
Die toekomst ziet er zonnig uit. Ze heeft de
opnames afgerond van een nieuwe Nederlandse
speelfilm, An Amsterdam Tale, waarin ze de
eigenaresse van een chique Amsterdams bordeel
speelt. Deze Alma heeft een verhouding met
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Sylvia met de Gouden Vis voor haar hele oeuvre
op Nederlands Filmfestival, Zandvoort in 2013.

bedrijfsleider Ben (Joe Maruzzo), een knappe
Amerikaan die in Amsterdam is blijven hangen.
Hij ronselt meisjes voor de club en laat zich
het door Alma gefinancierde rijke leven goed
smaken. De komst van het nieuwe meisje Charlie
(Ellen ten Damme) brengt daar verandering in.
Ze is beslist anders dan anderen, en voor hij er
erg in heeft, is Ben smoorverliefd op haar. Alma
ziet hun steeds vertrouwelijker wordende relatie
met lede ogen aan. Het duurt niet lang of de
oplopende spanningen vinden een ontlading.
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Alma is de emotionele spil waar An Amsterdam
Tale om draait, een onafhankelijke vrouw die
moet toegeven dat een nieuwe liefde haar dwingt
zich kwetsbaar op te stellen. Regisseur Dorna van
Nieuwaal (Intensive Care) had al bij het schrijven
van het scenario Sylvia in gedachten voor de
Alma-rol, maar durfde haar niet te vragen. Toen
ze haar uiteindelijk een bijrol aanbood, liet Kristel
weten veel meer voor Alma te voelen. “Sylvia
is onze enige internationale vedette”, verklaart
Van Nieuwaal haar keuze. “Daarbij leek het me
interessant haar in deze rol te plaatsen. Ze heeft
de leeftijd voor karakterrollen. Dit is de eerste
die ze gespeeld heeft, en dat heeft ze meteen erg
goed gedaan. Maar ze is ook nog steeds heel mooi
en ze heeft stijl, en dat moest voor deze rol. In
zo’n sjieke club staat geen ordinaire vrouw aan
de leiding. Daarom was Sylvia ook zo’n enorm
succes in de Emmanuelle-films. Daar had nooit
alleen maar een lekker ding in kunnen zitten.
Juist die afstand die ze schiep, dat onbezoedelde,
sprak tot de verbeelding. Ze was nooit ordinair of
zo voor het grijpen.”

toen we gingen draaien, stond het er zo op. Het
moeilijke van acteren voor film is dat je meer
tijd besteedt aan wachten tot de belichting
klaar is, dan dat je werkelijk kunt spelen. Als
het dan je beurt is, moet je direct pieken, dus
die concentratie moet er altijd zijn.” Lange
draaidagen in het bordeel van Theo Heuft,
waar de airco wegens het geluid niet aan kon,
maakten de opnames behoorlijk zwaar. “Er gaat
eigenlijk elke dag wel wat fout, maar dat hoort
bij de charmes van het filmen. Het is nooit saai.
Leuk vond ik dat er zoveel jonge mensen aan
meewerkten, die vaak voor weinig geld veel

AN AMSTERDAM TALE
Voor Sylvia was het al enige tijd geleden dat ze
in een grote rol voor de camera’s stond. “Het
was toch weer even het diepe in, best eng. Maar
Dorna stond erop dat we flink repeteerden, dus

5

April 2020

INHOUD
te ordinair. Ze zei: ‘Dorna, we houden het toch wel netjes, hè?’ En ze had
gewoon gelijk, we hebben die scène uiteindelijk ook ingekort. Dat voelt ze
haarscherp aan.”
Wim Verstappen was de eerste filmregisseur die Sylvia na haar
Emmanuelle-successen in Nederland een rol aanbood. In Pastorale 1943
(1978) speelt ze een onderwijzeres die verdacht wordt van collaboratie,
maar in werkelijkheid voor het verzet werkt. Verstappen daar nu over: “Ik
koos haar omdat ik haar een goede actrice vond en vind. En ik vond het
natuurlijk leuk dat ze een meisje moest spelen dat door iedereen met de
nek wordt aangekeken en toch de heldin blijkt te zijn. Waarom ze toen niet
doorbrak als serieus actrice? Of ze heeft nooit de juiste rollen aangeboden
gekregen, of ze heeft nooit regisseurs gehad die in haar wilden investeren.
Kijk, Sylvia is zo egocentrisch dat ze zich in iedereen kan verplaatsen. Ze
kan dus elke rol aan. Maar omdat ze zich helemaal geeft, is ze na twee
weken op de rol uitgekeken. Dan kent ze het personage door en door en is
de uitdaging weg. Dan dien je haar als regisseur alert te houden.”
In Pastorale 1943 met Klaus Götte

Geconfronteerd met die uitspraak moet Sylvia vreselijk lachen. “Dus
zo denkt hij over mij? Terwijl ik een heel braaf meisje was toen ik met
hem werkte. Maar het klopt wel, ik maak elke rol de mijne. Ik denk dat
je egocentrisch moet zijn als je scheppend werk levert. Zoveel acteurs,
schrijvers, schilders zijn egocentrisch, het is een vereiste.”
Verstappen herinnert zich de dag in 1970 dat Sylvia als meisje van achttien
het kantoor binnenkwam, dat hij deelde met zijn toenmalige zakenpartner
en coregisseur Pim de la Parra. “Ze was met een vriendin op wie Pim viel,
maar ik dacht gelijk: die andere moeten we hebben. Tachtig procent is
niks, dat zie je zo, maar zij behoorde bij die andere twintig procent. Later
bleek natuurlijk dat ze bij de 0,3 procent echte talenten hoorde. Ze had
presence, was intelligent, knap en ze kon zichzelf goed verkopen. Wel

energie en tijd erin hebben gestoken. Ellen ten Damme is fantastisch. Een
topvrouw met zeer veel talent. Ze kan niet alleen acteren en zingen, ze
speelt ook viool en kan een driedubbele radslag maken.”
“Sylvia is ongelooflijk professioneel, zonder ook maar een seconde allures
te hebben”, evalueert Dorna van Nieuwaal de opnames van An Amsterdam
Tale. “Theateracteurs moeten vaak het filmritme nog vinden, maar zij heeft
dat volledig onder de knie. Ze is bescheiden, begint niet gelijk aan haar rol
te tornen. Ze vertrouwt je vanaf het moment dat ze heeft gezegd: ik doe
het. Eén keer heeft ze een opmerking over de regie gemaakt. We hadden
een stripteasescène met Ellen ten Damme, en die vond ze eigenlijk iets
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Emmanuelle (Just Jaeckin, 1974)

Une Femme Fidèle (Roger Vadim, 1976)

moest je in haar nabijheid op je woorden letten,
want voor je het wist dook je op bij Henk van der
Meijden.” Er volgden rolletjes in films als Naakt
over de Schutting en Frank en Eva, maar in die
tijd was Sylvia vooral bekend als winnares van
missverkiezingen. Volgens Verstappen had ze
gelijk om haar geluk in Frankrijk te beproeven.
“In Nederland is het te veel vallen en te weinig
opstaan. Je kunt nooit echt iets opbouwen, één
succes is nooit genoeg.”

bekend. De indruk van een tomeloze ambitie
spreekt ze tegen. “Ik wilde niet per se beroemd
worden, ongeacht waarmee. Mijn drive was heel
nadrukkelijk een filmdrive. Ik heb in het begin
liedjes gezongen, en aan schoonheidswedstrijden
meegedaan, maar wist toch heel zeker dat het
film moest worden. Toen de roem zo plotseling
kwam, was ik niet verbaasd, ik had het niet
anders verwacht Ik wist ook al zeker bij de auditie
voor Emmanuelle dat ik die rol zou krijgen.
Waarom ik dat allemaal wist? Weet ik niet, ik
was daar gewoon van overtuigd. Nu ben ik veel
meer onzeker. Dat Emmanuelle zo’n succes zou
worden, had ik natuurlijk nooit verwacht, dat is

EMMANUELLE
In het kielzog van toenmalige partner Hugo
Claus verhuisde ze naar Parijs. De rest is
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Alice ou la dernière fugue (Claude Chabrol, 1974)

toch wel zoiets als de loterij winnen.”
Sylvia speelde een aantal malen de rol van de
zorgeloze Française die op exotische locaties
haar erotische verlangens de vrije loop laat.
Ze verdiende met de films genoeg om er
verschillende huizen mee aan te kunnen houden
en kreeg aanbiedingen van gerenommeerde
Europese filmmakers als Roger Vadim, Walerian
Borowczyk en Claude Chabrol. Haar relatie
bleek echter niet bestand tegen het leven in de
schijnwerpers, en drank en drugs begonnen
een steeds grotere rol te spelen. “De beste
herinneringen aan die tijd? Een eigen chauffeur
en kapster hebben, zalig. En natuurlijk de
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macht die je hebt als je in trek bent. Je krijgt
als eerste scripts onder ogen, die je naar eigen
inzicht kunt laten aanpassen. Script approval,
director approval; hoe meer approvals, hoe
meer invloed je kunt uitoefenen. Maar het
gemak van personeel, dat verveelt nooit. Dat
weet ik natuurlijk nu, omdat ik me suf sleep van
tramhalte naar bushalte, liefst nog met twee stuks
bagage in vies weer. Als je dan lekker in je eigen
limousine rondgereden wordt, kun je je volledig
concentreren op je werk.”
“Het grappige is dat hoe rijker je bent, hoe meer
je cadeau krijgt en hoe meer mensen je ter wille
zijn. Zo had ik een goede verstandhouding met
modehuis Chanel. Ik had daar wat tailleurtjes
gekocht, waarna ze mij een deal aanboden die
gewoon te geweldig voor woorden was. Als ik ‘s
avonds een feest had, kreeg ik ‘s middags een jurk
thuisbezorgd, compleet met schoenen en de hele
rataplan, en precies in mijn maat. Alles met de
hand geborduurd hoor, een ster waardig.
Ik kon dan in stijl naar dat feest en de volgende
morgen werd het spul weer opgehaald. Ik had
geen grote aankopen en zij waren blij dat ik
hun huis vertegenwoordigde. Het enige waar ik
zelf voor moest zorgen, was dat ik niet met een
enorme wodkakegel verscheen. Dat is niet altijd
gelukt!”
Ze kan er smakelijk om lachen, maar de
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bij regisseur Philippe Blot, die meende dat hij niet
alleen als echtgenoot moest fungeren, maar ook
als producent, scenarist, regisseur en financieel
adviseur. Het resultaat was de film In the Shadow
of the Sandcastle (1989), een pijnlijke flop, die de
actrice bankroet maakte. In haar eigen woorden:
“Toen stortte het zandkasteeltje in.”

Sylvia showt een creatie van Chanel

combinatie hard werken en overmatig
drankgebruik pakte niet altijd goed uit. Zo
ontwaakte ze na een te lange werkdag op de set
van Dracula’s Widow (1987) in een ambulance
die met gillende sirene op weg was naar een
Hollywoods ziekenhuis. Slachtoffer van een te
wild nachtleven. Hoewel ze in tegenstelling tot
sommige berichten nooit Europa’s best betaalde
filmster is geweest, verdiende ze goed. “Ik ben er
alleen nooit verstandig mee omgegaan. Heb niks
belegd, of er zelfs maar wat minder nonchalant
mee omgesprongen. Geld is niet wat je gelukkig
maakt. De zin van het leven is werken. Daar kun je
de hemel en de hel in aantreffen.” De hel vond ze
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Omzien in wrok doet ze niet, wel in verbazing.
“Als ik Philippe tegenkom, zal ik wel vragen of
er nog een centje inzit, maar ik denk het niet.
Dat ik me zo vergist heb in een man! Ik moet
wel zeggen, hij heeft zich over het algemeen wel
aan zijn beloftes gehouden. Tussen mijn zoon
Arthur en Philippe boterde het niet erg, maar hij
heeft echt geprobeerd een gezinsleven te creëren.
‘Maar ja’, zeggen mensen dan, ‘dat was wel met
jouw geld’. ‘Nee’, antwoord ik dan, ‘dat was geld
van de bank’.” Lacht. “Dus waarom ik niet met
wrok terugkijk? Omdat het mijn eigen schuld
was. Ik heb het zelf zo gepland, dus moet ik daar
ook zelf de consequenties van dragen. Maar lullig
is het wel.”
“Aan de andere kant ben ik gezegend met
een goede gezondheid en een optimisti-sche
natuur. En die ‘niet zeuren, schouders eronder’mentaliteit is denk ik ook typisch Hollands. Ik
herken me in het motto van Zeeland: ik worstel
en kom boven. Mijn geloof is in de dag van
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vandaag. Niet dat ik de toekomst uit het oog verlies. De toekomst is het
volgende belastingbiljet, die houd ik nauwgezet in de gaten. Dat heb ik wel
geleerd. Maar ik geloof wel dat het vanaf nu steeds beter zal gaan. Ben niet
langer bang me vast te leggen voor langere tijd, zoals een theatertournee
van vier maanden. Hoop dat ik zo ook het vertrouwen in mij kan herstellen.
Hoop dat mensen het met mij aandurven, dat ze zien dat ik helemaal geen
wispelturige star ben.”

ONBESCHAAMDE EERLIJKHEID
Eigenlijk is het wonderbaarlijk dat iemand die zo bedrogen is en over
wie zo misprijzend geschreven is nog zo stralend van haar (noodzakelijk
alcoholvrije) biertje zit te genieten als Sylvia Kristel. Is het soms die
onbeschaamde eerlijkheid die haar nooit tot een verbitterde vrouw heeft
gemaakt? “Eerlijkheid is goed. Ik ben altijd maar zo dicht mogelijk bij mezelf
gebleven, en dat is me tot nu toe goed bevallen. Voor sommige mensen is dat
soms moeilijk te accepteren, maar zo ben ik nu eenmaal begonnen, dus heb ik
het gevoel dat ik dat moet volhouden. Mensen zouden elke ochtend wakker
moeten worden met de gedachte: hoera; weer een dag. Wat natuurlijk niet
meevalt als je een saaie kantoorbaan hebt waar je vreselijk gepest wordt. Ik
ben een bevoorrecht mens, blij met elke dag die ik krijg. Want niet alleen kan
het de laatste zijn, het is alles wat we krijgen. Ik geloof niet in reïncarnatie.
Hemel, paradijs en vagevuur, alles bij elkaar in één leventje. Dus probeer
ik heel voorzichtig om te gaan met de relaties die van belang zijn, namelijk
familie en goede vrienden, en die met liefde te onderhouden.”
Een belangrijke rol in haar leven speelt haar zoon Arthur. Het kind van Sylvia
en Hugo Claus is inmiddels zelf beroepsacteur, en binnenkort in een hoofdrol
te zien in de nieuwe film van Herman van Veen, Nachtvlinder. Hij zit ook
even in An Amsterdam Tale. Dorna van Nieuwaal: “Eigenlijk had Sylvia maar
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één wens: ze zou het zo leuk vinden als Arthur
een rolletje als bodyguard van een gangster zou
spelen. Natuurlijk hebben we dat toen gedaan,
hoewel hij eigenlijk veel te knap en lief is voor
zo’n rol. Er is één shot waarin Sylvia en Arthur
even samen optreden. Het was voor het eerst van
haar leven dat ze samen in een film zaten. Ze was
zo ongelooflijk trots, en hij ook op haar, dat was
heel vertederend om te zien.”
De trotse moeder heeft nog wel wat
verbeterpuntjes. “Arthur is zo mogelijk nog
egocentrischer dan ik. Alsmaar klagen! Het
vertroetelen op de set vond hij heerlijk, maar dat
lange wachten vond hij maar niks. Je moet kort
pieken, en dat moet je wel leren. En close-ups
vindt hij moeilijk, het in bedwang houden van
je gezichtsspieren. Hij had Mata Hari gezien, en
vond dat ik daar acteerde als een plank, zo strak.
‘En hoe doe jij dat dan met je close-ups?’, vroeg
ik. Daar had hij niet van terug. Maar uit alles
blijkt dat hij het heel leuk vond, en ook echt goed
kan. Kijk, ik ben natuurlijk bevooroordeeld, maar
toen hij heel klein was, kon hij al beter teksten uit
een script leren dan ik. Ik deed dat altijd zo snel
mogelijk, maar hij nam voor zoiets de tijd. Daarin
is hij net zijn vader. En Jan Decleir wilde jaren
geleden al iets met hem doen. Afijn, het zou leuk
zijn als het allemaal lukt.”

FILM FUN #76

Dat geldt ook voor haar eigen toekomstplannen.
Cultregisseur Ian Kerkhof (Naar de Klote!) wil
haar voor een vervolg: Naar de Klote in Tokio.
Ook producent Ruud den Drijver heeft een grote
rol voor haar gereserveerd, en zelf zou ze graag
werken met Karim Traïdia, de regisseur van De
Poolse Bruid. “Hij kwam na de uitreiking van
de Gouden Vis naar me toe en zei wat een eer
het was om mij te ontmoeten. In het Frans! Een
zeer sympathieke man.” Sylvia is niet bang om
zelf filmmakers aan te spreken. Zo stapte ze op
Theo van Gogh af, en kreeg prompt een rolletje
in een televisieserie waar de regisseur aan werkte.
“Theo is erg goed met acteurs. Hij begrijpt wat
er in iemand zit, dat je geen melk uit een citroen
kunt persen. Een gentleman, alleen met een
beetje vreemde verpakking.” Ze neemt niet alles
aan. “Rollen die je accepteert om de rekening
te kunnen betalen, maken dat je je voelt als een
prostituee. Wil ik voorkomen.”
Dus, samenvattend, hoe ziet de toekomst van
Sylvia Kristel eruit? “Ik denk dat het leuker
wordt. Ik denk dat mensen minder snel afgunstig
op mijn nieuwe bestaan zijn. Niet rijk, maar
toch tevreden. Mijn status is veranderd van de
extravagante star in die van gewone Nederlander.
Je moet hier een beetje dimmen. Zo lang ik in dat
maaiveld op gelijke hoogte meeloop, kan mij in
Nederland niks gebeuren, toch?” Sylvia Kristel, de
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enige Nederlandse vrouw die vol overgave de rol
van diva heeft gespeeld, blijft nu liever onder het
maaiveld?
“Ach, ik zou het wel twee weken volhouden. Ik
kan het allicht proberen!”
—Mark van den Tempel (1999)
Met dank aan Sanne van Kuijck, Talkies Magazine.

Nawoord Dorna van Nieuwaal:
‘Ik herinner me Sylvia in die tijd als heel optimistisch.
De wereld lag weer voor haar open in Nederland. Ze
was geen klager, totaal niet. Zij nam de consequenties
van haar daden. Dat vond ik zo uplifting, er zijn
zoveel mensen die alle tegenslag wijten aan iedereen
behalve zichzelf. Sylvia dronk toen nog regelmatig
en kon dan heel onaangepast zijn. Dan praatten we
met haar agent Margarete van Dam, en volgde een
telefoontje en was ze weer fantastisch. Dan kon ze
heel schuldig kijken...
Ik durfde haar in eerste instantie niet de hoofdrol
in An Amsterdam Tale te geven omdat ik bang was
dat het kapitalen zou kosten. Toen kostte filmen
nog een hoop geld, qua materiaal, nu is dat veel
gemakkelijker. Het Filmfonds steunde ons niet en ik
had een groot deel van mijn eigen geld erin gestopt.
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Maar Sylvia was heel redelijk. We zijn heel nauw bevriend geraakt, Ruud (den
Drijver, producent), Sylvia en ik. We hebben samen de animatiefilm Topor et Moi
gedaan, en Ruud gaf haar een grote rol in Lijmen/Het Been van Robbe de Hert. Toen
Wim Verstappen overleed hebben we een documentaire gedraaid waar ze ook in
zit. En ik heb nog heel veel materiaal over Sylvia waar ik ooit een documentaire van
wil maken.
Eén herinnering blijft me bij. Theo Heuft was buitengewoon genereus door Yab
Yum gratis ter beschikking te stellen als locatie voor Amsterdam Tale. Maar hij had
één voorwaarde: hij wou Sylvia Kristel ontmoeten. Dus zijn we op een avond samen
naar hem toegegaan. De meisjes waren er plus een hoop klanten, en het goede van
Sylvia was dat zij zich op dat moment presenteerde als echte diva. Zo kwam ze
binnen en zo gedroeg zich de hele avond tegenover Theo. Ik had nog iets van: ‘Die
man doet dit gratis, wees nou een beetje aardig tegen hem.’ Maar niks ervan: ze was
hooghartig, keek hem amper aan, was niet aaibaar of aanraakbaar. En Theo Heuft
vond het ge-wel-dig. Achteraf dacht ik: dat heeft ze zo slim gedaan. Hij wou een ster
zien, niet een alledaags iemand. Hij wilde weten of er klasse in zijn bordeel kwam.
En met Sylvia kwam er klasse binnen. Ze was nooit ordinair, voor geen seconde, en
iedereen wilde haar ook altijd leren kennen.’

—Dorna van Nieuwaal

Links: setfoto Lijmen/Het
been met Koen de Bouw, Sylvia Kristel, Mike Verdrengh.
Rechts: portret Van Sylvia
Kristel.
Foto: Suki Langereis (1973).
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K ontmoette Sylvia op de set van Because of the Cats van Fons
Rademakers in de jaren zeventig. We waren allebei twintig, ik
zat op de filmacademie en studeerde regie en zij wilde actrice
worden. De film ging over een bende rijkeluisjongens en zij had
een rolletje. Ik liep stage. We hadden vrij goed contact, waren
fel antiburgerlijk, zoals dat hoorde in die tijd, en dat bewezen we
ook door nachten door te halen, ’s avonds op het terras van het
Américain te wachten in de hoop Harry Mulisch of een vergelijkbaar
type te versieren, veel te zuipen en allerlei feestjes af te lopen.
Sylvia woonde in Utrecht en ze vroeg of ze bij me kon logeren
want ze kwam iedere nacht in een ander bed terecht. Ik woonde
indertijd op een klein kamertje bij mijn oma en die voelde niets voor
logeerpartijen van vreemden. Nog zo’n nachtdier in haar huis dat
’s nachts de trap op sloop, soms gevolgd door zwaardere voetstappen
die in de maat mee naar boven liepen. Toen Sylvia een jaar of wat
later ongeveer dagelijks in de Privé stond en ik mijn oma vertelde
dat zij het was die wilde komen logeren, kon ze me niet geloven.
Sylvia was een ster. Mijn oma kon zich niet voorstellen dat iemand
als zij een logeeradres nodig had. Iemand als Syvia Kristel was
onaantastbaar. Ze ging om met beroemde personen en sliep alleen
maar in de duurste hotels. Mijn oma dacht dat ik het allemaal had
verzonnen. Dat gaf ongeveer aan wat de afstand was waarop Sylvia
stond ten opzichte van haar publiek.

Sylvia Kristel

AUTONOOM TOT HET EINDE
door Dorna van Nieuwaal

Door Emmanuelle werd ze een internationale ster maar Sylvia was
toch meer een mediapersoonlijkheid. Ze stond in de spotlights met
minnaars zoals Hugo Claus maar ook haar drank- en drugsmisbruik.
Niet alleen omdat ze als actrice schitterde in grote films, wat zeker
in het begin van haar carrière het geval was. Ze was een van de
eerste persoonlijkheden in Nederland die meer bekend werd om de
schandalen en haar vrije manier van leven dan om haar rollen.
Sylvia Kristel met Dorna van Nieuwaal in Amsterdam, winter 2005

FILM FUN #76

12

April 2020

INHOUD
Na Because of the Cats hebben we geen contact
meer gehad. Mijn weg naar films regisseren was
uiteindelijk veel langer dan Sylvia’s weg naar vele
hoofdrollen, gevolgd door faillissementen en
huwelijken. Ik heb haar nog eenmaal in het echt
gezien. Dat was op het Filmfestival in Cannes. Ik
stond te midden van duizenden toeschouwers
terwijl Sylvia als de diva die ze inmiddels was,
met een prachtige grote hoed op, koninklijk
over het trottoir schreed, geflankeerd door vele
kleine Japanse mannetjes met paraplu’s want het
regende vreselijk. Het zal niet gebeurd zijn, maar
toch zag ik het: een buigend mannetje wierp
zich in een diepe plas, zodat Sylvia’s vorstelijke
gang niet werd gestopt. Terwijl zij over hem heen
liep, legden vele fotografen het tafereel vast, hun
lens beschermend tegen de regen. Ze verdween
in de Majestic, een van de mooiste hotels. Het
was de emanatie van een Ster, op de Croisette in
Cannes. Zoals het hoorde. Sophia Loren of Liz
Taylor hadden het haar niet verbeterd. Ik keek
verbijsterd toe. Een grotere afstand tussen haar
en mij was niet mogelijk, ik had een lift gehad
vanuit Nederland van een tuinder die bloemen
leverde aan het festival, en sliep op een camping
met nog een paar diehards van de filmacademie,
in een grote tent die naar zweetvoeten stonk.
Totdat we elkaar weer ontmoetten in Brussel,
vijfentwintig jaar na onze eerste ontmoeting.
Ik was aan het casten voor mijn nieuwe film
An Amsterdam Tale. In interviews zeg ik altijd
dat ik met Sylvia in mijn hoofd de rol van Alma
schreef, maar niets is minder waar. Ik ben
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An Amsterdam Tale.
Regisseur Dorna
van Nieuwaal in
gesprek met haar
spelers Sylvia
Kristel en Joe
Maruzzo.
Foto Thys Ockersen

enorm blij dat ze het uiteindelijk geworden
is—door eigen toedoen—maar de casting is
anders verlopen. Ik wilde Sylvia vragen om de
rol van de vriendin van Alma, de vrouwelijke
hoofdpersoon, te spelen (de vriendin werd later
gespeeld door Patty Brard). Voor Alma waren
we nog aan het casten in Engeland. Ruud den
Drijver, de producent, had erg aangedrongen op
een ontmoeting met Sylvia, want hij vond dat
zij in mijn film moest spelen. Het Filmfonds had
het script afgewezen en er was weinig geld om
de film te maken. Ik had haar nodig. Ze was een
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naam uiteindelijk, en haar agente Margarete van
Dam had al aangegeven dat ze heel graag weer
in Nederland wilde werken. Ik voelde er niet veel
voor. Sylvia was down and out en had de laatste
jaren voornamelijk in flops gespeeld en ik vond
haar geen goede actrice. Maar Ruud, die Sylvia
ook kende en haar vele malen had geïnterviewd
voor filmbladen, hield voet bij stuk. Uiteindelijk
stemde ik in met een ontmoeting, al was het maar
for old times’ sake. Maar over oude tijden spraken
wij niet. Toen we aankwamen in het restaurant
op het afgesproken uur zat Sylvia er al. Ze vroeg
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Sylvia Kristel en Joe Maruzzo in An Amsterdam Tale (1999)

recht op de man af: ‘Kan ik Alma niet spelen? Ik
wil alleen je film doen als ik de hoofdrol krijg.’
Ik was ernstig in verlegenheid gebracht, ze was
niet het type waar ik naar op zoek was (dat was
Catharine Zeta-Jones), en ik wist ook niet zeker
of ze paste bij Joe Maruzzo, een Amerikaanse
acteur die de hoofdrol van Benny zou spelen.
Ruud knikte heftig, volgens hem was het juist
een goed idee. Nu leek er geen weg terug; het
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was Sylvia als Alma of helemaal niet. Ik bedong
dat er veel gerepeteerd moest worden, wat
vreemd voor haar was, zei ze, want dat had ze
nooit gedaan bij haar Europese en later haar
grote Hollywoodfilms. Ook kon ik haar maar een
zeer bescheiden fee betalen. Dat was ook geen
probleem. En zo geschiedde, Sylvia zou Alma
spelen. Alleen deed ze iets wat ze wel vaker deed:
ze stelde je op het laatste moment op de proef. De
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planning was gereed, de crew stond klaar en het
vliegtuig vanuit LA waarin Joe zat stond op het
punt te landen. Sylvia, Ruud en ik gingen uit eten.
Maar ze at niet, ze dronk. Eerst liters bier, toen
ging ze over op wijn, en ondanks mijn dringend
verzoek om te eten nam ze geen hap van een
heerlijke visschotel. (Toen wist ik nog niet dat
het pasta met kaas had moeten zijn, of Indiase
curry.) Toen we haar in een taxi hadden gezet —
ze was stomdronken terwijl ze in plat Utrechts
lalde (het klonk als vuige beledigingen aan mijn
adres)—zei ik tegen Ruud: ‘Dit gaat niet door. Ik
ga Margarete bellen.’ Margarete vroeg koeltjes
of ik even wilde wachten met andere actrices te
benaderen. Zij zou het varkentje wel even wassen.
Ze belde me een paar uur later terug en zei dat ze
met Sylvia had gesproken, en dat die had beloofd
absoluut niet te drinken tijdens de opnamen.
Margarete van Dam was een heel goede agente.
Ik had eerder met haar samengewerkt en hoewel
ik aarzelde, vertrouwde ik op haar oordeel. Sylvia
verontschuldigde zich de volgende dag en stuurde
bloemen, en kwam toen langs, en haar toon was
volledig veranderd; ze keek schuldig als een klein
meisje dat uit de snoeppot had gepikt. Ik bleef
zeer gemengde gevoelens over de cast houden, en
zo begonnen de opnamen.
An Amsterdam Tale is een film over een
nachtclub c.q. bordeel waar door het koppel
Alma en Benny de scepter wordt gezwaaid. Als

April 2020

INHOUD
Benny verliefd wordt op een van de meisjes,
neemt Alma wraak.
Het was een veeleisende rol die veel intense
spelmomenten kende. Sylvia’s acteren viel me
enorm mee, hier en daar was ze echt goed. Ook
haar gedrag. Ze hield zich keurig aan afspraken,
was altijd op tijd, en repeteerde zonder morren.
Kende haar teksten, en deed verschrikkelijk haar
best. Ze had maar één voorwaarde: ze wilde
graag met haar zoon Arthur in een shot, dus hij
speelde een bodyguard van een van de cliënten.
Op de allerlaatste dag, na haar laatste opname,
zette ze een fles aan haar mond en was binnen de
kortste keren dronken. Ze had het enorm gemist,
maar was gedisciplineerd genoeg om de drank
tijdens het werk te laten staan. Ik vond dat een
enorme prestatie, en eigenlijk is op die dag onze
vriendschap begonnen. We hebben nog drie films
met elkaar gemaakt, en met Ruud den Drijver,
waaronder haar autobiografische animatiefilm
Topor et Moi, die bekroond werd tijdens het
Tribeca Film Festival.

An Amsterdam Tale (1999)
FILM FUN #76

Maar wat mij buitengewoon intrigeerde aan de
nieuwe Sylvia, nu wij vijfentwintig jaar ouder
waren, was de manier waarop ze omging met
haar imago en hoe dat overliep in haar privéleven.
De Zwitserse psychiater Carl Jung maakt een
verschil tussen de persona en het authentieke
zelf. De persona is de persoonlijkheid die een
individu naar anderen projecteert, en deze kan
enorm verschillen van het authentieke zelf. De
term is afgeleid van het Latijnse woord persona,
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verwijzend naar de maskers die door Etruskische
mimespelers werden gedragen. Dat kan fout
gaan als je begint te geloven dat mensen je
alleen liefhebben en waarderen omdat je ze de
persona, je image, kunt bieden, de persoon die ze
willen dat je bent, en die je zelf hebt gecreëerd.
Vooral in haar Amerikaanse periode, toen ze ook
begon te schilderen—als uitlaatklep voor haar
eenzaamheid die het gevolg was van het verschil
tussen haar imago en haar ware zelf—werd ze
steeds ongelukkiger, wat zich weer uitte in dranken drugsgebruik.
We praatten vaak over waarom ze toen ze jonger
was zo verlangde naar collectieve goedkeuring
en erkenning. Ze herinnerde zich heel goed dat
ze in haar jeugd vaak om aandacht vroeg, vooral
als haar ouders het weer eens druk hadden met
het hotel. Daarom was ze naar een kostschool
gestuurd. Ze compenseerde deze pijnlijke
ervaringen door later zodanig te presteren dat ze
in ruime mate de aandacht kreeg die ze vroeger
ontbeerde. Ze omringde zich ook altijd met veel
personeel, als ze het kon betalen, dat voortdurend
voor haar klaar moest staan.
Net als velen van ons verlangde Sylvia ernaar
om gezien te worden als een liefdevol en mooi
persoon. Maar ze wilde zich uiteindelijk niet
identificeren met het sekssymbool waarvoor ze
werd gehouden.
Zoals gezegd was Sylvia een van de eerste
mediapersoonlijkheden van Nederland. Dat
April 2020

INHOUD
begon met de verkiezing van Miss TV Europe die ze won
in Engeland, waarbij ze van een grote showtrap viel. En na
Emmanuelle maakte ze via Henk van der Meijden bekend dat
ze in haar jeugd was misbruikt door haar vader, wat een leugen
bleek te zijn. In haar eigen boek Nude ontkende ze dat deze
gebeurtenis had plaatsgevonden. Er is zelfs een rechtszaak
over gevoerd.
Door de keuze van haar personages en de manier waarop zij
ze speelde, werd ze gezien als een niet te verzadigen vrouw, die
het helemaal niet erg vond om uit de kleren te gaan en kinky
seks te hebben. Dit was natuurlijk echt een mannenfantasie,
maar met name in Japan, waar ze een grote populariteit
genoot, waren vrouwen nog grotere fans van dat imago. Zij
kwamen ertegen in opstand dat ze altijd maar onderdanig,
dienstbaar en bescheiden moesten zijn, en het beeld van
een vrouw zoals Sylvia had gecreëerd, een vrouw die sterke
seksuele verlangens had en zich niet door de heersende moraal liet stoppen,
was voor hen een belangrijk rolmodel.
Zelf bleek Sylvia, zeker op oudere leeftijd, en inmiddels gestopt met drank
en drugs, daar veel moeite mee te hebben. Ze was niet die zondige vrouw
waar men haar voor hield. Ze was eigenlijk heel erg preuts. Maar haar
imago was hardnekkig. Gelukkig had ze instinctief, zonder de pr-machines
die tegenwoordig dit soort zaken bepalen, in de jaren zeventig een dubbel
beeld gecreëerd van zichzelf: een weliswaar vrije, ongebonden vrouw, maar
ook geliefd door intellectuelen, die met schrijvers en museumdirecteuren
verkeerde, en zich afwisselend ordinair of koel en koninklijk gedroeg. Een
beetje zoals Grace Kelly, die een bekende filmster was, waarvan Hitchcock
had gezegd dat ze het type vrouw was die zich in een taxi aan je vergreep
(had ie gewild!), maar die door haar huwelijk met Rainier van Monaco
een prinses werd. Sylvia had vroeg in haar carrière drank en drugs nodig
om zich te wapenen tegen dat beeld, hoewel zelfgecreëerd, dat haar in
een ijzeren greep hield. Zeker nadat ze weer in Amsterdam kwam wonen,
begin 2000, deed ze moeite om zich hiervan te bevrijden. Haar authentieke
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zelf was heel anders, en als van oorsprong katholiek meisje
wilde ze de zonde van zich afwassen. Toch was dit niet goed
mogelijk. Hoezeer je ook gewoon jezelf bent als je alleen
thuiszit, je wordt gedefinieerd door de blik van de Ander. Ze
had een publiek nodig om zich te manifesteren en ze verzon
listen om haar imago actief te herijken.
Toen ik haar eindelijk ertoe had overgehaald om online te
gaan en een e-mailadres te nemen om te communiceren met
de buitenwereld, noemde ze zich enige tijd Crystal Clear, een
merk water dat de naam had zuiverend te zijn. Ook nam ze
rollen aan waarbij ze niet uit de kleren hoefde, want daar werd
nog steeds om gevraagd, maar waarbij ze wat te spelen had,
ze deed regelmatig toneel, en zong zelfs liedjes. In haar boek
Nude probeerde ze uit alle macht het beeld van de overspelige
Sylvia bij te stellen.
Ik heb haar eens gefilmd, toen ze een ontmoeting had met zuster
Immaculata, die de kostschool runde waar Sylvia op had gezeten toen ze
jong was. Ze hadden elkaar niet meer gezien nadat Sylvia de school had
verlaten. Zuster Immaculata ontving ons in het klooster waar ze haar
laatste dagen doorbracht. Ze was een grappige vrouw, maar ook vol met
vooroordelen en meningen. Sylvia’s loopbaan in de film vond ze maar
niks. Als ik niet mijn camera op haar had gericht, zou ze een banvloek
hebben uitgesproken over Sylvia, die tijdens het hele gebeuren weer keek
als een meisje dat betrapt was met haar hand in de snoeppot. Schuldig
en ook kwetsbaar, waardoor je het altijd voor haar wilde opnemen. Ik
werd plaatsvervangend kwaad op zuster Immaculata en riep haar ter
verantwoording. Ze bond een beetje in, maar haar oordeel was spijkerhard:
Sylvia had zich erg misdragen, ze had zich ingelaten met de verkeerde
mensen, had zich uitgekleed zodat iedereen haar in haar blootje kon zien,
en had zondige dingen verricht, nog wel op pellicule, zodat de hele wereld
het zag. Toen we terugreden bleek me, terwijl ik briesend achter het stuur
zat, dat Sylvia het heerlijk had gevonden. Ze was gestraft door het oordeel
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van zuster Immaculata en nu misschien iets meer
zondevrij.
Het naïeve van Sylvia was dat ze zonder meer
geloofde in een positief effect van haar imago op
mannen. Als een man haar benaderde die haar
hield voor de sirene die ze had geschapen, was
ze zonder meer bereid om zich aan hem te geven
en geloofde ze ook dat hij verliefd op haar was.
Dat bevreemdde mij nog het meest, dat ze zo op
zoek was naar liefde dat ze in vleierijen trapte
en dacht dat die mannen het meenden, terwijl
ze meestal zo bang waren voor haar vermeende
vrijgevochten lustgevoelens dat ze snel de benen
namen. Het moesten trouwens wel schrijvers, of
miljonairs zijn, ze liep niet warm voor sloebers of
klaplopers.
Ik bewonderde Sylvia. Iemand die door zulke
extreme ervaringen is gegaan zoals zij, en er zo
goed uit komt, is met recht uniek te noemen. Ze
was studiemateriaal en ze deed me vaak denken
aan Gloria Swanson in Sunset Boulevard, de
briljante film van Billy Wilder over een filmster,
Norma Desmond, die te oud is geworden voor
rollen en wier butler Max von Mayerling,
gespeeld door de Duitse regisseur Erich von
Stroheim, haar volkomen is toegewijd. Dit
terwijl de butler haar vroegere regisseur was.
Wij speelden soms scènes na, ik was Max, en
zij Norma. Ze kon me geen groter plezier doen
dan in de rol van de dramaqueen te stappen,
dan werden de gebaren groter en haar teksten
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onalledaags goed. Het was jammer dat ze niet het
doorzettingsvermogen had om te schrijven want
ze kon enorm grappig en campy zijn. Vaak waren
het teksten waar ze lang over had nagedacht,
dagenlang liggend op haar bank en kijkend naar
oude films. Zo bereidde ze zich vaak voor op tvinterviews. Ik kan me een pinnige Jeroen Pauw
herinneren die triomfantelijk zei dat zijn vriendin
jonger en rijker was dan Sylvia.
Sylvia antwoordde uit de hoogte dat ze van het
geld dat ze verdiende met het interview, een
winterjas zou kopen want ze had geen jas meer
en geen geld. Jeroen Pauw droop beschaamd af.
Zo wist ze vaak vijandige oordelen af te weren,
door zich kwetsbaar maar ook afstandelijk op
te stellen, en bleek ze veel taaier te zijn dan de
aanvallen van zogenaamd kritische journalisten.
De jas hebben we samen gekocht, in AmsterdamZuid, in een goede winkel waar ze een grote
korting wist te bedingen. Ze wist altijd hoe ze
zich moest kleden.
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Een keer kwam Sylvia langs en liep ze de trap
op, dronken. Ze wankelde, viel bijna en klemde
zich aan de trapleuning vast. Als ze dronken
was kon ze zich helemaal laten gaan, en dacht
je dat ze geen enkele controle meer had, maar
ik kreeg een zeldzaam inkijkje in haar ware
emotionele gesteldheid. Met bovenmenselijke
inspanning en kracht hees ze zichzelf overeind
en ik zag op haar gezicht een uitdrukking van
onverzettelijkheid. Zij zou nooit meer van een
trap vallen, hoe dronken dan ook, en toen ze haar
balans had hersteld kwam ze heelhuids boven.
In de jaren daarna bracht ze haar drankgebruik
terug en heeft ze nog een paar hele mooie jaren
gehad met haar laatste liefde Peter Brul. Tot het
laatste moment, totdat ze in 2012 vlak na haar
verjaardag overleed, zijn we bevriend gebleven.
De aandacht rond haar is niet verstomd, een
Franse filmploeg en twee Japanse zijn sinds haar
dood langs geweest voor
interviews en informatie, er is een boek over haar
verschenen en een tv-serie is in de maak. Sylvia
was onze eerste grote en, zeker door Nederland,
verguisde Ster en mediapersoonlijkheid, volstrekt
autonoom en antiburgelijk tot het eind, en ik mis
haar af en toe nog steeds verschrikkelijk.

—Dorna van Nieuwaal
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DE SYMBOLIEK VAN

Sylvia Kristel

TOPOR ET MOI
H

Sylvia Kristel ging niet alleen in live-actionfilms de wereld over.
Ze was ook te zien als tekenfilmfiguur in de bejubelde korte
animatiefilm Topor et Moi, die in 2006 in New York bekroond
werd met de speciale juryprijs op het Tribeca Film Festival van
collega Robert De Niro. In de jury zaten onder meer Lou Reed,
Gayle King en Julia Stiles. Schrijver en animatieregisseur Ruud
den Drijver blikt terug en onthult exclusief voor Film Fun alle
pikante details over de totstandkoming van deze uitzonderlijke
tekenfilm.
door

Ruud den Drijver
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ET plan voor Topor et Moi ontstond ruim tweeëntwintig jaar geleden, na een vernissage van Sylvia Kristels tekeningen en schilderijen
bij het Cultureel Centrum Luchtbal in Antwerpen. Na afloop brachten
Sylvia en haar toenmalige vriend Freddy de Vree mij naar de trein, en
in de stationsrestauratie van Antwerpen-Berchem praatten we na over
de avond, waar vele notabelen, voornamelijk Belgen, acte de présence gaven. De tentoonstelling opende tumultueus omdat bij aanvang
door een deurwaarder beslag was gelegd op Sylvia’s werk. De opdracht
daartoe kwam van de familie Goedkoop uit Monaco, een gedupeerde
investeerder in de filmproducties van haar ex-echtgenoot Philippe Blot,
waaronder het verliesgevende In the Shadow of the Sandcastle. Omdat
Blot haar had laten meetekenen, kon de familie Goedkoop – vooral
mevrouw Goedkoop bezag het incasseerwerk als een vendetta – tot in
lengte der dagen beslag leggen op haar bezittingen, dus ook op al het
schilderwerk dat zij gemaakt had, en nog zou maken. Gezien de te verwachten publiciteit had het incassoteam gekozen voor een ‘shock and
awe’-actie, waardoor de volop aanwezige plaatselijke jetsetters niet eens
zeker wisten of de avond wel doorgang kon vinden. Maar gelukkig, de
expo was dan toch een feit geworden, en was een doorslaand succes. Terecht, want wat er hing aan werk van Sylvia Kristel was adembenemend.
Ik was het meest verrast door de tekeningen in kleur die zij had gemaakt
voor de novelle French Concon van Roland Topor. ‘Het verhaal over een
stripteasedanseres die langzaamaan al haar lichaamsdelen verliest, totdat alleen nog haar kut overblijft, die ronddrijft in de Seine,’ stond erbij.
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Ik zag er stof in voor een korte animatiefilm. Het was nieuw voor mij dat Sylvia een
verhaal van Topor had geïllustreerd. Ik was een fan van hem, en tevens bewonderaar
van La Planète sauvage, de animatiefilm die hij getekend had voor René Laloux – bekroond met de Speciale Prijs van de Jury op het Filmfestival van Cannes. Een van de
meesterwerken van de animatiefilm uit de jaren zeventig, ondanks, of misschien juist
dankzij, de eenvoud van de gebruikte technieken. ‘Een tekenfilm, ja dat lijkt me énig,’
zei Sylvia, maar ze hield zich wat op de vlakte omdat het mij kennelijk meer om Topor begonnen was. Daarmee deed zij zichzelf tekort. Haar vederlichte, kwetsbare lijnen veroorzaakten een ongekende disharmonie met het woeste sarcasme van Topor,
en die combinatie maakte het werk zo bijzonder. Beelden die je graag zou willen zien
bewegen, je werd benieuwd naar de fase na de tekening. Freddy had regelmatig contact met Nicolas Topor, de zoon van de (op dat moment) onlangs overleden Roland,
en zou hem het plan voorleggen.

ZELFPORTRET

BOVEN: La Planète Sauvage door Roland Topor getekend voor René Laloux
ONDER: Sylvia Kristel met George Kennedy in Airport ‘79 - The Concord.
(Beiden speelden in films onder regie van Dorna van Nieuwaal.)
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Sylvia en Freddy kende ik al geruime tijd. Tijdens de opnamen van de film An Amsterdam Tale, waarvan ik executive producer was, verbleven ze een maand in het
Amsterdamse Apollo Hotel en we hadden intensief contact. Het vertrouwen van
Sylvia in regisseur Dorna van Nieuwaal was mede gewekt doordat Hollywoodacteur George Kennedy in haar vorige film speelde. Zelf had Sylvia met Kennedy
gewerkt in de Universal Studio’s, waar hij zich over haar ontfermde als een vaderfiguur. Hij schermde haar af van de opdringerige Fransman Alain Delon, die met
hen in Airport ’79 – The Concord optrad. Omdat niemand in Amerika hem
(h)erkende, ging Delon zich obstinaat gedragen. Sylvia verborg zich achter de brede rug van ‘war veteran’ George Kennedy om zich aan Delons agressie te onttrekken. Het gaf haar een vertrouwd gevoel om onder de hoede te zijn van Kennedy’s
favoriete Hollandse regisseuse. De samenwerking van Sylvia met Dorna resulteerde in wat door Wim Verstappen ‘de beste acteerprestatie van Kristel ooit’ werd
genoemd.
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LINKS: Aquarel van Kristel voor de animatiefilm Topor et Moi. © Cineventura, Amsterdam
LINKSONDER: Sylvia met Dorna van Nieuwaal en Ruud den Drijver tijdens de voorbereidingen van Topor et Moi. RECHTS VAN BOVEN NAAR BENEDEN: Kristel stapt uit
haar zelfportret dat is nageschilderd door animator Juan de Graaf

de expositie hingen. Het viel te betwijfelen of er een volwaardige animatiefilm uit te destilleren viel. En het verhaal van Roland Topor had meer weg
van een kort grapje. Mijn gedachten gingen uit naar iets substantiëlers,
gezien het potentieel van andere tekeningen van Sylvia, en eerdere animatiefilms met werk van Topor, zoals Les Escargots.

Vele maanden na de tentoonstelling in cc Luchtbal werden Dorna
en ik door Freddy de Vree uitgenodigd op diens verjaardagsfeestje, waar Sylvia en haar zoon Arthur – die een kleine rol met haar
speelde in An Amsterdam Tale – de andere genodigden waren. Daar
rakelde De Vree het plan op voor een animatiefilm naar French
Concon. Hij had Nicolas Topor gesproken en die reageerde positief.
Freddy haalde een portfolio tevoorschijn met illustraties. Deze waren schetsmatiger en grilliger dan de kleurenprenten die eerder op
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Het plan kon ook uitgevoerd worden met een ander verhaal en andere tekeningen. De vraag was alleen: hoe? Het antwoord hierop diende zich aan
toen ik een halfjaar in het appartement van Sylvia in de Trapstraat in Brussel verbleef. Dit vanwege Lijmen/Het Been naar Willem Elsschot, waarin
ik haar een rol had gegeven. Tijdens de opnamen bracht ik mijn avonden
in de Trapstraat door, waarbij de glazen eettafel van Sylvia fungeerde als
mijn bureau. Vanuit de hal werd ik aangeblikt door ingelijste originelen
van Topor. ‘Pour Sylvia – Bon baisons de Paris’ stond eronder. Met behulp
van Photoshop en van Moho, een animatieprogrammaatje, maakte ik er
wat cut-outanimaties van. Hetzelfde gebeurde met enkele tekeningen die
uit Amsterdam waren meegenomen, waaronder de omslagtekening van de
Bezige Bij-uitgave Het mooiste stel tieten ter wereld. Uit de broek van Topor
staken de benen van een vrouw omhoog. Uiteraard zouden dit heel goed
de befaamde longues jambes van La Kristel kunnen zijn. Er ontstond een
bobbel in de broek van Topor, waarna er een hele vrouw uit floepte. Een
vervolg dat Topors tekening al opriep in bevroren positie, zoals vele tekeningen van hem evocatief zijn en een gedachte aan animatie opwekken. Ik
wilde Sylvia uit een eigen zelfportret laten stappen en haar vervolgens in
een aangepaste stijl, met animaties in pastelverf, in situaties terecht laten
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komen tussen de bewegende figuren van Topor.
Sylvia reageerde direct geamuseerd op de, nog
primitief uitgevoerde, animaties. Ze besloot een
aquarel te maken, met lichtgroene en lichtblauwe mediterrane pasteltinten, die later uiteindelijk het affiche van Topor et Moi zou worden.
De probeersels uit Moho liet ik zien aan Juan
de Graaf, animator van de korte tekenfilm Red
Light Diaries, vertoond op het International
Filmfestival Rotterdam en als voorfilm van
Hufters & Hofdames. Hij vond dat de cut-outanimatie van de Topor-tekening verbeterd kon
worden door deze in line-art uit te voeren. De
verrassing dat de bobbel in de broek een vrouwenbeen blijkt te zijn, zou groter worden op
die manier, dacht hij, en dit bleek inderdaad te
kloppen. Met Sylvia’s zelfportret wilde hij experimenteren in een schilderprogramma dat
Mirage heet. Aanvankelijk viel het tegen. Het
zelfportret leverde te grove verfstreken op om
haar herkenbaar te laten bewegen.

INSPIRATIONAL SKETCHES
Ik vroeg of Sylvia nog ander werk had, maar
omdat ze inmiddels verhuisd was naar het Kadijksplein in Amsterdam, bleek het lastig om
de schilderijen bijeen te brengen. Bovendien
lag er beslag op. De opbrengsten van cc Luchtbal waren naar de deurwaarder gegaan. Freddy
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vroeg zich af of er ook beslag was gelegd op
de verfilmingsrechten van de doeken. De geraadpleegde advocaten spraken elkaar hierover
tegen. Uiteindelijk wist een Antwerpse jurist te
vertellen dat de deurwaarder verzuimd had om
in het exploot filmrechten te noemen. Nadat
dit vraagstuk was opgelost, kwam Sylvia terug
uit Antwerpen met ruim honderd schilderijen,
aquarellen en tekeningen. De grote exemplaren
zijn bij een gespecialiseerd bedrijf ingescand, en
ongeveer zeventig kleinere hebben we zelf ingescand met een gewone A3-scanner. Na veelvuldig testen vond Juan de Graaf een manier
om haar werk vereenvoudigd in zestien kleuren
na te schilderen. Volgens deze methode werd
een lijntest gemaakt waarvoor Sylvia zelf model stond. Dorna maakte video-opnamen van
haar, op basis waarvan Juan een bewegingstest
schetste. Pas vanaf dat moment raakte Sylvia
zelf enthousiast over het filmplan. Ze had met
veel moeite een reeks schetsen gemaakt die niet
allemaal bruikbaar waren, maar nu ze een performance kon geven, kreeg ze eindelijk greep
op wat er gebeurde. Ook het schilderij bewoog
plotseling vloeiender, nadat zij model ervoor
stond, en dit kreeg een gracieuze timing mee
waar je de echte Sylvia in kon herkennen. Gaandeweg raakte zij op die manier bij het maakproces betrokken.
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Uiteindelijk is Topor et Moi een korte animatiefilm geworden van elf minuten, die er voor
de gemiddelde kijker uitziet alsof hij in een
opwelling is gemaakt, uit de losse pols. De connaisseurs kunnen wel zien dat het veel werk
is geweest om de film, met zijn gelaagde inhoud en tamelijk ingewikkelde symboliek, te
laten slagen. Alleen al het maken van de testen
vergde een halfjaar. Om het scenario van twee
pagina’s per minuut te schrijven, en de bijbehorende tachtig pagina’s moodboard samen te
stellen, had ik ruim twee maanden nodig. Op
grond hiervan tekende Dick Briel een serie ‘inspirational sketches’, die Juan de Graaf, Stefan
Vermeulen en Milan Hulsing uitwerkten in storyboards. Dit proces duurde wederom twee tot
drie maanden. Het schilderen van de tientallen
backgrounds door Milan nam een halfjaar in
beslag, evenals de inkleuring van de tekeningen, onder leiding van Linda Verholt, met drie
assistenten. Het tekenwerk van de uiteindelijke
animatie, bij elkaar grofweg dertigduizend tekeningen, begon in oktober 2001 en was voltooid in november 2004. Hierbij werd alleen
sporadisch gebruikgemaakt van computers, dit
bleef vrijwel beperkt tot enkele morphs van de
schilderijen van Sylvia, die hooguit een seconde
duren. Topor et Moi bevat minder dan 1% cgi
(computer-generated imagery). Alle figuren zijn
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De huiskamer van Roland Topor, nagebouwd door
Roman Polanski voor Le Locataire. (Foto: Thys Ockersen)

voor honderd procent in potlood getekend, en
daarna ingescand, terwijl de schilderijsequenties volledig met een penseel zijn geschilderd.

HERKENBAARHEID
De ontwikkeling van technieken voor animatiefilms heeft de afgelopen decennia zo’n enorme
vlucht genomen dat het tijdperk waarin Topor
et Moi ontstond achteraf nog maar moeilijk
voorstelbaar is. Wij stonden aan de vooravond
van een immense cesuur. Red Light Diaries was
nog analoog gefilmd, beeld voor beeld, met een
Rostrum-camera. Hierna produceerde ik de
korte tekenfilm Harry Rents a Room, het debuut
van Milans broer Hisko Hulsing, opgenomen
met dezelfde multiplane-camera waarmee ook
de Britse film Watership Down was gemaakt.
Achteraf bleek het de laatste tekenfilm volgens
dit procedé die in de Nederlandse bioscopen is
uitgebracht, als voorfilm bij David Cronenbergs
Existenz. Omdat de afwerking plaatsvond toen
ik nog in de Trapstraat verbleef, vroeg ik Sylvia of zij de vrouwenstem wilde inspreken bij
Harry Rents a Room, hetgeen in zekere zin een
allusie was op Le Locataire, de verfilming door
Roman Polanski van Topors roman Le locataire
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chimérique. Het bracht Sylvia verder in de juiste stemming om aan Topor et Moi te beginnen.
Multiplane-shots konden sinds kort in de computer worden gemaakt, en ook het inkleuren
van de cels met gebruikmaking van ctp-software leverde een enorme tijdwinst op. Bij het
opzetten van deze op dat moment nieuwe techniek werden wij door Hisko terzijde gestaan.
Milan animeerde een aparte cutout-sequentie
in Moho, door hem volledig met de hand geschilderd. Voor Le Locataire heeft Polanski het
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appartement van Topor en de binnenplaats van
het huis geheel laten nabouwen in een Parijse
filmstudio. Thys Ockersen, de hoofdredacteur
van Film Fun, behoorde tot de weinige gelukkigen die deze set mochten bezoeken. Voor de
reconstructie in Topor et Moi moesten wij het
doen met foto’s die waren gemaakt van Sylvia
bij Topor thuis, en met restmateriaal van een
vrt-documentaire van een uur dat bewaard
was gebleven. Ook de trailer van Le Locataire,
waarin het decor vollediger te zien is, werd
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BLOOT IS WAT OVERDREVEN

beeld voor beeld nageplozen. Er zijn verschillende subtiele verwijzingen
naar Polanski’s film, waaronder het moment dat Sylvia de steeg bij Topors huis binnenwandelt. Polanski zelf is in Cannes afgebeeld met Topor,
Hugo Claus en met Gérard Depardieu, met wie Sylvia een kortstondige
relatie had. Een authentiek moment, dat werd weergegeven naar analogie
van Topors cartoons. In café La Palette zit Claus aan de bar met Roger
Vadim, een andere verloofde van Sylvia Kristel uit de Parijse periode,
en W.F. Hermans, waarvan zij de roman Ruisend gruis illustreerde. Zij
maakte ook illustraties voor Halloween van Hugo Claus. Al deze afbeeldingen passeren de revue, gecombineerd met die uit French Concon en
Sylvia’s eigen schilderwerk. De meeste tekeningen zijn impressionistisch
en de herkenbaarheid van bestaande personen vormt daarbij een issue op
zichzelf. Ziet de doorsneekijker wie W.F. Hermans en Roger Vadim zijn?
Dit nog los van de vraag of de kijker überhaupt weet wie ze zijn.

Dezelfde vraag gold voor Kristel
vs. Topor. Het voordeel van een
tekening boven fotorealisme, is
dat je door elementen weg te laten
en details te benadrukken tot een
stilering kan komen die alleen de
essentie weergeeft. De kijker moet
dan in een split second herkennen
wat de afbeelding voorstelt. Daarbij
is een chargering van de werkelijkheid onontkoombaar. Een klassiek
geval was Lust for Life, de biopic van
Vincente Minnelli over Van Gogh.
In de meest essentiële scène schilderde Kirk Douglas het zelfportret
Kristel met Gérard Depardieu
met de strooien hoed (1887) en om
dat hij voor het schilderij stond, moest de artdirector het gezicht op het
doek subtiel aanpassen om dit exact op de acteur te laten lijken. Minnelli
kon uiteraard moeilijk anders, omdat Van Gogh anders een slecht gelijkend portret van zichzelf zou maken. Het resultaat was dat de perceptie
van het werk van Van Gogh door de film veranderde. Amerikaanse museumbezoekers zeiden ‘look, that’s Kirk Douglas!’ en inderdaad was het
zelfportret met strooien hoed op Kirk Douglas gaan lijken. Life imitates
art noemen ze dit effect. Het heeft iets mystieks, maar is het nuchtere
gevolg van het feit dat kijkers collectief interpreteren wat zij zien. Niet
dat Sylvia Kristel en Roland Topor ook maar in de verte het niveau halen
van Van Gogh, maar het fenomeen kwam ook bij hun tekeningen om de

Kristel met Hugo Claus en Jean-Paul Belmondo in Cannes. Links Michael York.
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De bekende Emmanuelle-foto van Francis Jacobetti hing ruim vijfentwintig jaar aan een bioscoopgevel op de Champs
Elysées. In de tekenfilm wilde Sylvia niet met blote borsten in de stoel worden afgebeeld. De oorspronkelijke pose werd in
Topor et Moi wel gestileerd weergegeven, getekend door sketch artist Dick Briel.

hoek kijken. De stilering dwingt tot een knieval voor clichés, en het tegemoetkomen aan verwachtingen die de kijker heeft, terwijl de beelden
juist geen déjà vu moesten zijn, maar iets wat nog niet eerder gezien was.
Om die reden wilde Sylvia liever niet dat haar pose in de rotanstoel als
Emmanuelle zou worden gebruikt. Zij ergerde zich overigens aan deze
foto, die ruim vijfentwintig jaar aan een bioscoopgevel op de ChampsÉlysées had gehangen. Ze bezat een overvloed aan foto’s om uit te kiezen,
waarop telkens een andere Sylvia Kristel te zien was.
Francis Jacobetti, die de Emmanuelle-foto nam, verlekkerde zich aan haar borsten. George Hurrell, de
maker van de foto die levensgroot in haar huiskamer
hing, fixeerde zich op haar gezicht. En kunstenares
Irina Ionesco liet vooral haar lange benen nadrukkelijk tot hun recht komen. Haar eigen favorieten
waren onbestemde foto’s, zoals snapshots die Roger
Vadim van haar maakte. Ze gaf mij een polaroid die
FILM FUN #76

Polaroid die Roger Vadim van Sylvia maakte
als continuiteitsfoto voor Une Femme Fidèle. Zo
wilde zij het liefst worden afgebeeld.

Vadim gemaakt had als continuïteitsfoto voor Une Femme fidèle en ze zei
‘Zo wil ik eruitzien’. Helaas: na verschillende schetsen stak toch Emmanuelle in de rotanstoel erboven uit. Het cliché viel niet te overtreffen. Sylvia’s
commentaar: ‘Is bloot hier niet wat overdreven?’ Hetgeen heel apart klonk
uit de mond van de vrouw wier foto een kwarteeuw in Parijs hing en door
miljoenen mensen gezien was. Maar het was een aanwijzing die de doorbraak verschafte. In een tekenfilm kon de werkelijkheid worden aangepast.
In Topor et Moi is zij dan ook voor
het eerst in de stoel te zien zonder blote borsten. Wanneer je de
scène naast de oorspronkelijke
Kunstenares Irina Ionesco liet haar
lange benen nadrukkelijk uitkomen,
terwijl fotograaf George Hurrell haar
gezicht benadrukte. De foto van
Hurrell hing levensgroot in Kristels
woonkamer.
24
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In de droomscène en in de zwembadscène in Topor et Moi was Sylvia Kristel nadrukkelijker naakt dan in Emmanuelle. In de oorspronkelijke cartoon van Topor droeg de vrouw
op het bed een peignoir. Kristels partner tijdens de zwembadscène is in de tekenfilm vervangen door Laura Gemser, haar tegenhangster als Black Emmanuelle. Zij speelden
allebei in de sequel Emmanuelle: L’Antivierge maar hadden toen geen scènes samen.

foto plaatst, ontstaat de schijn van censuur. Maar de kuisere versie klopt stilistisch beter en wordt
gecompenseerd doordat Sylvia verderop veel bloter is getekend dan ze in haar live-actionfilms ooit
was. In een droomseqentie ligt zij in bed, en tilt ze met haar knie het laken op, totdat hier het lachende hoofd van Topor in verschijnt. In de oorspronkelijke tekening van Topor droeg de vrouw
een peignoir. Nu kwam zij spiernaakt veel meer tot haar recht. Op dezelfde manier werden ook
andere scènes door Sylvia subtiel, en smaakvol, gewijzigd. In de zwembadscène uit Emmanuelle
is zij eveneens nadrukkelijker bloot dan in het origineel, en is haar partner vervangen door een
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vrouw met donkere huidskleur. Dit leek mij
een aardige manier om het collectieve gedachtegoed aan te zuiveren. De evenals Sylvia uit
Utrecht afkomstige Laura Gemser was haar tegenhangster in de filmreeks Black Emanuelle en
speelde met haar in de sequel Emmanuelle: L’Antivierge. Alleen hadden ze geen scènes samen in
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deze film. Door Laura de rol toe te bedelen in
de zwembadscène werd dit historische onrecht
gecorrigeerd. De foto’s van Ionesco hadden er
inmiddels voor gezorgd dat Sylvia in de tekenfilm exorbitant lange benen kreeg – een vondst
van animator Stefan Vermeulen, die de zwembadscène tekende –, langer dan in werkelijkheid
mogelijk was, en een overdrijving die haar treffend typeerde.

FLIEGENDE BLÄTTER
Zoals Sylvia Kristel in de tekeningen pas herkenbaar werd nadat ze in de Emmanuelle-stoel
plaatsnam, liet ook bij Roland Topor het cliché
zich gelden. Hoe de wereld hem kent heeft veel
te maken gehad met zijn legendarische expo in
het Stedelijk Museum in Amsterdam, Topor paniek geheten. In de animaties zouden we hieruit
citeren, evenals uit het veel latere Château Topor, dat hij samen met Freddy de Vree maakte.
Door de exposities raakte Roland Topor bekend
als de kleine man met bolhoed en sigaar. Deze
indruk ontstond door de foto’s die curator Ad
Petersen van hem maakte. Petersen bezat nog
veel foto- en videomateriaal van Topor, dat hij
graag aan ons ter beschikking stelde. ‘Roland
zou deze film erg leuk hebben gevonden,’ verklaarde Petersen toen we hem thuis opzochten.
Een prominente scène vormde het moment
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BOVEN: Sylvia Kristel tijdens een expositie op Curaçao
met de beschilderde tas die cruciaal was in Topor et Moi
(foto: Dorna van Nieuwaal).
ONDER: Roland Topor werd bekend met bolhoed en
sigaar door foto’s van Ad Petersen
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dat Topor de as van zijn sigaar tipt op zijn portret terwijl Sylvia hem aan het tekenen is. Dit
wrong met de feiten. ‘In werkelijkheid was het
een sigaret,’ aldus Sylvia. Waarop Petersen zei:
‘Roland rookte inderdaad sigaretten. Ik vond
het leuk voor de foto als hij een sigaar opstak en
heb ook die bolhoed aan hem gegeven. Het was
de enige keer dat hij ooit een bolhoed gedragen
heeft, maar omdat overal mijn foto’s werden afgedrukt, is dit beeld bij mensen blijven hangen.’
Alweer een effect met visuele consequenties.
Roland Topor was door Sylvia niet getekend
met bolhoed en sigaar, maar dat moest in de
film eigenlijk wel. Het toeval wilde dat zij een
vernissage zou krijgen in de galerie van Rob
Malasch. Op zolder zocht ze naar werk, en vond
daar een papieren tas waarop ze Topor met
bolhoed en sigaar geschilderd had. Dit deed ze
in Brussel, na zijn overlijden. De tas was een
geschenk uit de hemel, en gebruikt in het begin
en aan het einde van de film, zodat de raamvertelling van hun samenwerking erdoor werd
gemarkeerd. De werkelijke tekening met Topor
zonder hoed en sigaar deed Sylvia mij cadeau
en zie ik nog dagelijks omdat die ingelijst bij me
aan de muur hangt.
Merkwaardig genoeg werden ook de cartoons
van Topor overtuigender door ze te veranderen.
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Topor en Kristel werden aan elkaar gespiegeld,
doordat zij opmerkt: ‘Terwijl ik het straatbeeld
in Parijs beheerste, beheersten Topors beelden Amsterdam en werd hij de lieveling van de
avant-garde.’ In de Amsterdamse scène waren
mensen op straat te zien met protestborden
waarop een tekening staat uit Panique, waarbij
een vuistslag in een gezicht wordt uitgedeeld.
Een authentiek moment, al ging het om een demonstratie tegen de komst van de Japanse keizer naar Nederland, en stond eronder ‘Hirohito
Banzai!’ Lichtelijk verwarrend, maar het versterkte de sfeer van waarachtigheid. Meer aan-

passing was nodig bij de parallelscène met Sylvia in Parijs. Om de essentie te kunnen bepalen,
vroeg ik aan haar op welk moment haar doorbraak met Emmanuelle begon. Zij zei: ‘Dat was
toen ik op de Champs-Élysées uit een taxi stapte en in alle kiosken mijn foto op de voorpagina
van Paris Match zag, naast de Franse president
en de paus. Het leek op een grap, of een sprookje, dat ik overal stond afgebeeld als de machtigste vrouw op aarde.’ Dit moest een psychedelische scène worden die haar met Topor verbond,
en waarin de Paris Match-exemplaren met haar
op de cover als Fliegende Blätter over Amster-

dam zwerven totdat zij daar de tekeningen van
Topor ontmoeten. Er was één probleem: bij
Paris Match konden ze het nummer niet terugvinden. Zij hadden vele covers met Sylvia Kristel gehad, met verschillende presidenten, maar
nooit eentje waar ook de paus op stond. Ongelofelijk: Sylvia had wereldwijd vaker op covers
gestaan dan Johan Cruijff, en uitgerekend bij
die ene cover die haar was bijgebleven, speelde
haar geheugen haar parten. De cover bestond
niet. Ik liet mij hier niet door uit het veld slaan,
en besloot de cover zelf te reconstrueren. ‘Zag
hij er zo uit?’ vroeg ik, waarop Sylvia beaamde

Toen Sylvia Kristel in
Frankrijk doorbrak werd
ze op de cover van Paris
Match afgebeeld als een
van de belangrijkste
personen van het jaar,
samen met de Franse
president, de Amerikaanse
first lady en de koning van
Saoedi-Arabië. Voor Topor
et Moi werd de cover
vereenvoudigd en is ze
afgebeeld met de president
en de paus.
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dat hij er ongeveer zo uit moest hebben gezien.
Een week nadat de scène opgenomen was, door
Milan Hulsing uitgevoerd in cutout-animatie,
dook de echte cover alsnog op. Er volgde een
koortsachtig moment van onzekerheid. De animatie was goed gelukt, en nu zou de scène misschien overnieuw moeten, met de authentieke
versie. Toen het exemplaar van Paris Match op
tafel kwam, barstten we in schaterlachen uit. De
cover was dermate extreem dat hij te bizar en
ongeloofwaardig was om te gebruiken. Sylvia
stond als toonaangevend persoon van het jaar
inderdaad afgebeeld met de Franse president,
die aan het zwemmen was. Naast hem de Amerikaanse first lady, Pat Nixon. En naast Sylvia
niet de paus, maar de koning van Saoedi-Arabië. Zijn glimmende ogen en tevreden glimlach
verkeren in ongemakkelijke juxtapositie met
haar blote borsten. Eronder de tekst ‘Giscard
nage en style, Pat Nixon pleure, Emmanuelle fait
fortune et les émirs se régalent…’ (Giscard zwemt
in stijl, Pat Nixon huilt, Emmanuelle verdient
een fortuin en de emirs zijn verheugd). Dat de
cover niet gevonden kon worden, bleek een geluk bij een ongeluk. Het dwong een versie af die
beter klopte met hoe de werkelijkheid behoorde
te zijn.
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STEAK TARTARE
Iets vergelijkbaars was aan de hand bij de scène
met haar en Hugo Claus in het Carlton Hotel in
Cannes. Aanvankelijk was het de bedoeling dat
Topor haar in Parijs tot schilderen zou aanzetten, maar Sylvia vond dit te oneerlijk tegenover
Hugo. Zij was begonnen met schilderen in Hollywood, waar Hugo toen verbleef om aan zijn
roman Het verlangen te schrijven. Op zichzelf
was die situatie al een wonderlijk fenomeen. Hij
vroeg haar zijn manuscript uit te typen, zodat
zij als beroemde filmster, een miljonaire met
een contract bij Universal Pictures, zijn secretaresse werd. Vervolgens tekende zij illustraties
bij de dichtbundel Halloween van Claus. Het
waren prachtige tekeningen, alleen lastig om in
animatie tot hun recht te laten komen vanwege
de frêle lijnen. Daarbij kwam dat een uitstapje
in het verhaal naar Hollywood te ingewikkeld
werd: het kon zich beter blijven afspelen in
Frankrijk. Om redenen van efficiency kon het
moment dat ze met schilderen begon beter
plaatsvinden tijdens het filmfestival. Ik herinnerde mij een anekdote die acteur en regisseur
Adrian Brine over Sylvia had verteld. Ze was op
de kamer van een duur hotel en het schilderij
aan de muur beviel haar niet, dus haalde ze dit
weg en maakte ze een wandtekening met lippenstift. Het gaf aanleiding tot het idee om de
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tekeningen uit Halloween op de wand te laten
ontstaan. Er was maar één probleem: volgens
Sylvia had zij nog nooit iets op de muur van een
hotelkamer getekend. ‘Ik ben Mick Jagger niet,’
zei ze verontwaardigd. Kort hierna hadden Dorna en ik in het Dock’s Café in Antwerpen een
lunch met Hugo en Veerle Claus. Hugo raadde
mij aan om een steak tartare te bestellen, omdat
Topor die altijd at bij La Palette. Daar kon je de
lekkerste steaks tartare krijgen, en het Dock’s
Café serveerde de op één na lekkerste, wist
Hugo. Toen ik hem over de voorgenomen scène
in het Carlton vertelde, was hij er zeer mee ingenomen. ‘Het zou heel goed zo gegaan kunnen
zijn,’ aldus Hugo. Toen ik vroeg of hij bezwaar
maakte, zei hij: ‘Integendeel. Het is een verbeterde versie van de werkelijkheid. Daar kan ik
nooit op tegen zijn.’ Na kennisname van zijn autorisatie stemde Sylvia in.

EX-DIVA
De scène in het Carlton Hotel behoorde tot de
eerste scènes die geanimeerd werden, en op dat
moment was Topor et Moi haar voornaamste
onderdeel op de agenda geworden. Zij kwam
terug uit het ziekenhuis en had de diagnose van
een rotziekte gekregen. Ze kreeg te horen acuut
te moeten stoppen met roken. Drinken mocht
nog wel. Uit solidariteit besloten Dorna en ik
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eveneens met roken te stoppen. Ik
zou de enige zijn die het volhield,
maar dit terzijde. Topor et Moi was
voor Sylvia tot dat moment een aardige verstrooiing geweest. Ten tijde
van An Amsterdam Tale en Lijmen/
Het Been kon zij zich soms gedragen
zoals Norma Desmond in Sunset
Boulevard: de verongelijkte ex-diva.
Haar filmleven was niet meer wat het
ooit geweest was. Het geniale aan de
tekenfilm was dat haar fysiek of leeftijd geen rol speelden: zij speelde opnieuw Emmanuelle voor de tekenaars
alsof de tijd had stilgestaan.

Sylvia op haar gemak met haar Amerikaanse agente Elaine Rich

Door haar ziekte kreeg het wonder van de animatiefilm een nieuwe dimensie en veranderde
Topor et Moi in een therapeutische bezigheid.
Nu zij ziek was en niet kon werken, vond zij
soelaas in de tekenfilm. Er is weleens gezegd dat
zij eraan begon omdat ze geen ander werk kon
doen. Dit klopt niet, het betrof een gelukkige timing, die ervoor zorgde dat zij er meer energie
en aandacht aan schonk dan anders wellicht het
geval was geweest. Wekelijks kwamen we samen
en liet ik haar op een laptop de vorderingen van
de animatie zien. De animatieregie voerde ik
namens haar uit. Wij werkten in twee studio’s,
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waarvan een in de Amsterdamse Stadsschouwburg, waar zij de kamer kreeg die ooit aan Guus
Oster had toebehoord. Op de verdieping daaronder werd de animatie ingekleurd onder leiding van Linda Verholt. Op deze plek was Sylvia
het meest te vinden, om correcties op het kleurgebruik aan te geven, en ook omdat ze het werken met de ‘inking girls’ het leukst vond. Over
de lijntekeningen heeft ze zelden iets gezegd
en de supervisie liet zij aan mij over. Ongeveer
maandelijks kwamen we samen met tekenaar
Juan de Graaf, en soms waren Milan Hulsing of
Dick Briel van de partij. Dit gebeurde in restau-
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rants, waaronder Pastini, Yakitori,
A Tavola, Bark en Américain. Aan
tafel werden de tekeningen bekeken
en de vergezichten besproken. Een
beproefde werkwijze die eveneens
werd toegepast door Roland Topor
en door regisseurs als Hitchcock. In
Nederland werd er onwennig tegen
aangekeken. In een publicatie stond
het bijschrift: ‘Sylvia Kristel zwoegt
aan haar tekenfilm’, onder een foto
waarop Dorna haar een glas wijn
aanreikt. Een tendentieuze weergave
omdat dit haar eerste glas was die
dag, en omdat Sylvia zelden meer
dan twee glazen dronk in het bijzijn
van Dorna. Een enkele keer kwam haar Amerikaanse agente Elaine Rich langs en dan schakelde Sylvia over op spa rood om te bewijzen dat
ze ook volledig zonder drank kon. In haar periode die gekenmerkt werd door drank en drugs
ben ik in Hollywood bij haar thuis geweest en
was zij na inname van twee flesjes import-Heineken al tipsy, waarna ze met dubbele tong plat
Utrechts begon te praten. Ik geloof dat Sylvia
Kristel vooral niet goed bestand was tegen middelen waardoor ze minder helder werd. Tijdens
Topor et Moi was ze op ieder moment buitengewoon scherp en to the point. Sylvia vond dat ze
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discipline nodig had en zocht graag houvast bij
Dorna of Elaine, Margarete van Dam, en haar
latere vriendin Irene de Niet. De discipline die
noodzakelijk is om animaties tot een goed eind
te brengen en het monnikenwerk om de duizenden tekeningen volgens planning af te maken,
waren bij uitstek zaken die haar aantrokken. En
ze gaven haar regelmaat in een periode van grote onzekerheid. Het was een unieke ervaring om
een tekenfilm te zien ontstaan terwijl de hoofdpersoon hierover zelf de scepter zwaaide en de
eindredactie bepaalde.

van Wim Verstappen. Nu was híj het die kanker had. Kort daarna kwam Freddy de Vree
te overlijden aan een hartstilstand. Freddy en
Wim hebben de première niet kunnen beleven.
Ondanks deze donkere momenten zijn het de
positieve herinneringen die overheersen. Tijdens een maakproces dat meerdere jaren in
beslag neemt behoren trouwerijen, geboorten,
verhuizingen en overlijdens tot de basale verschijnselen. Het werken aan Topor et Moi verliep
los hiervan vrolijker dan bij de gemiddelde film.
Door mijzelf wordt dit plezier gemeten in wat ik

Duckstad-momenten noem. De term ontstond
doordat Dorna naar een tv-programma keek
waar een filmkwis in te zien was. Zij wist het
antwoord, belde op naar de studio en won een
vakantiereis naar de zon. De scène deed denken
aan een Carl Barks-strip van Donald Duck. ‘Zoiets overkomt je toch alleen in Duckstad?’ zei
ik. In korte tijd volgden nog vele andere Duckstad-momenten. Het begon al bij de Japanse
filmploeg met showhost Mamiko Mise die speciaal kwam overvliegen om een item te maken
over de anime Topor et Moi. Een geëxalteerde

DUCKSTAD
Ongeveer een halfjaar voordat de animaties
voltooid waren, kreeg Sylvia positief nieuws.
Ze was volledig genezen verklaard. Desondanks
roepen sommige scènes nog steeds de herinnering op aan gevechten tegen onheil. Ik ging
met Hugo Claus champagne drinken in het
Marriott Hotel, waarna wij beiden ziek werden,
waarschijnlijk van een geserveerde amuse waar
salmonella aan kleefde. Hij herstelde niet meer
en bij een volgende gelegenheid had hij moeite om Sylvia te herkennen. Ik liep een zware
longontsteking op, waardoor het werk enkele
maanden stil kwam te liggen. Op de dag dat
we een werkkopie bekeken met de gevorderde
animatie kreeg Sylvia op haar gsm een bericht
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Showhost Mamiko
Mise kwam speciaal uit
Japan overvliegen met
haar team voor tv-item
over de opnamen van
Topor et Moi . Naast
Sylvia werden ook Ruud
den Drijver, Juan de
Graaf en Milan Hulsing
geïnterviewd (zie
screenshots)
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reportage over Sylvia, waarin ook ikzelf, Juan
en Milan voor de camera mochten verschijnen. De Japanse voice-over riep opgewonden
dat de tekenfilm met Emmanuelle binnenkort
in Japan werd uitgebracht. Dit terwijl we pas
halverwege waren en er nog minstens een jaar
getekend moest worden. Nooit eerder was er
al zo vroeg belangstelling getoond. Er volgden
vergelijkbare items op itv in Engeland, cbs in
Amerika, op de Russische, Finse en Portugese
televisie. Het Japanse item werd overtroffen
toen we in het Israëlische tv-journaal te zien
waren naast Benjamin Netanyahu. De politicus
woonde een gala-avond bij waar Sylvia een prijs
kreeg uitgereikt voor Topor et Moi. Sylvia droeg
een shirt dat tot hoog in haar nek gesloten was,
maar omdat het een religieuze feestdag betrof,
oogstte Netanyahu een publicitair effect dat
amper onderdeed voor de Saoedische koning
naast haar ontblote borsten. ‘It’s getting better
and better,’ hoorde ik mezelf zeggen in een vette
close-up, tot grote hilariteit van de overige aanwezigen. Op de luchthaven van Tel Aviv was een
honderdprocentcontrole vanwege scudaanvallen eerder die week. Sylvia moest gefouilleerd
worden door een gewapende vrouwelijke douanier in een gevechtstenue. Haar bagage werd
omgeploegd, waarna de douanier de trofee uit
haar koffer tilde. Voordat Sylvia iets kon uitleg-
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gen zei de rechtshandhaafster met een glimlach:
‘Is this the award you got for Topor and Me?
Congratulations!’ Het leek alsof iemand haar de
tekst ingefluisterd had, maar het was de nuchtere realiteit van alledag. Vergelijkbare taferelen
speelden zich af in New York, toen daar plotseling Robert De Niro, Elvis Costello en Lou Reed
bij een voorstelling opdoken, in gezelschap van
Laurence Fishburne, Julia Stiles en Gayle King,
de hoofdredactrice van O Magazine van Oprah Winfrey. Zij was zo vol lof dat ik dacht dat
ze over een andere film sprak. Dat Lou Reed,
ooit met Velvet Underground onderdeel van de
Factory van Andy Warhol, de film ‘very authentic’ noemde, was de grootste erkenning tot dat
moment. Anderen spraken over ‘a little masterpiece’, al mogen Amerikanen graag overdrijven.
Minstens zo verbluffend was het feit dat Alamo
Drafthouse de klassieker La Planète sauvage opnieuw uitbracht in Amerikaanse theaters onder
de titel Fantastic Planet. Na de promotie door
het Tribeca Institute werd Topor and Me gekozen als voorfilm. Zoals Sylvia Kristel al gewend
was sinds haar doorbraak met Emmanuelle, vermengden feiten en fantasie zich met elkaar. Een
van de merkwaardigste Duckstad-momenten
leverde Roman Polanski. Tijdens de opnamen
van de Cannes-scènes zochten we contact met
Polanski en met Gérard Depardieu, we wilden
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ze om hun instemming vragen. Depardieu liet
via zijn agentschap beleefd weten dat hij geen
tijd had omdat hij in het buitenland verbleef.
Later bleek dit Rusland te zijn. Polanski daarentegen reageerde met een persoonlijke e-mail
aan Sylvia. Hij was gevleid dat ze hem portretteerde als tekenfilmfiguur samen met Topor, en
hij liet weten zelf een korte film te zullen maken
als hommage aan haar. Dit aangezien hij Emmanuelle de meest erotische filmbelevenis ooit
had gevonden. Het klonk als een grap. Sylvia
belde het telefoonnummer dat erbij stond en
kreeg een assistente van rp Film aan de lijn, die
bevestigde dat de e-mail inderdaad van Roman
Polanski himself afkomstig was. Enige tijd later
stuurde hij de dvd naar haar op, en het bleek te
gaan om zijn bijdrage aan Chacun son cinéma ou
Ce petit coup au coeur quand la lumière s’éteint
et que le film commence, waarin Sylvia als amour
déesse werd verheerlijkt. Ik vond zijn segment,
Cinéma Erotique, erg goed. Een ouderwets geslaagde Polanski. Maar Sylvia en Dorna dachten
er volstrekt anders over. ‘De seksistische fantasie van een gefrustreerde macho,’ zo typeerden
zij het. Om de zaak niet op het spits te drijven,
schreef Sylvia een cryptisch bedankbriefje,
maar gevleid door zijn aubade was ze niet. Toen
vervolgens de Amerikaanse autoriteiten om de
uitlevering van Polanski vroegen, hebben we de
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petitie ondertekend om hem te steunen. Sylvia
aarzelde omdat ze er een statement mee afgaf,
maar stond erachter omdat Polanski zijn straf
had willen ondergaan. In haar ogen was hij geen
grotere sexual predator dan de meeste heren in
de Parijse filmscene. Zij overleed ruim voor de
Me Too-beweging ontstond, en helaas kunnen
we haar niet meer vragen hoe ze hierover denkt.
Ik las dat Natalie Portman, die met ons de petitie
tekende, daar achteraf spijt van heeft. De vraag is
of voor Sylvia hetzelfde zou gelden. Vermoedelijk
wel, maar we zullen het nooit zeker weten. Sylvia
was ook niet iemand die met recalcitrante opvattingen te koop liep, maar voegde zich naar de
situatie. Of liever gezegd: ze wist deze situaties te
ontwijken.
Het grootste verschil van inzicht bij Topor et Moi
betrof de eindtekst, nadat zij zegt: ‘Topor bevrijdde mij van de dwang van het academische.’
De tekst was nodig omdat niet hij, maar Hugo
Claus haar leerde schilderen. Omdat ik die zin
wat mager vond als punchline, voegde ik eraan
toe: ‘En nu durf ik alles.’ Sylvia had hier moeite
mee, zoals ze vertelde aan Karolien Knols in de
Volkskrant. Ze sprak het met tegenzin uit en in
de Franse versie wilde zij de eindtekst veranderd
hebben. Het werd: ‘Et aujourd’hui j’ose m’exprimer
dans une langue qui est la mienne.’ Zij kon zich
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uitdrukken in een taal die de hare was. Een dubbelzinnige uitleg, waarmee beter werd weergegeven wat zij zelf voelde. Omdat Sylvia hierover
zo stellig was, is vervolgens alleen nog de Franse
versie vertoond. De voice-over wijkt af van mijn
oorspronkelijke script, dat minder monologen
bevatte. Sylvia heeft enkele oneliners toegevoegd;
sommige teksten, zoals dat zij na te zijn geflopt
in Amerika als liefdesgodin gewoon weer met
het openbaar vervoer kon, zijn door executive
producer Dorna van Nieuwaal geschreven. Dit
gebeurde toen de film eigenlijk al klaar was, maar
deze op sommige momenten te impressionistisch
of te muzikaal bleek. Er wordt vaak gehamerd op
het belang van een scenario, maar uiteindelijk
ontstaat een geslaagde tekenfilm pas tijdens het
maakproces.

DE VERNIETIGING VAN EEN KUNSTWERK
Een van de vooraanstaande fans van Topor et Moi
is Allan Rich, een zwaargewicht in de Amerikaanse kunstwereld omdat hij ooit Salvador Dalí
naar New York haalde. Verder is hij natuurlijk
bekend van zijn intense scènes als de openbare
aanklager met Al Pacino in Serpico. Toen Sylvia
opnieuw ziek werd, was lange tijd onduidelijk
hoe lang zij nog te gaan had. Dorna en ik waren
uitgenodigd op een bijeenkomst van het American Film Institute in Los Angeles, en op de
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ochtend van ons vertrek liet haar zus Marianne
Kristel weten dat Sylvia was overleden. Marianne was zo goed om de begrafenis uit te stellen
tot wij terug zouden zijn. In Hollywood namen
we enkele videoboodschappen op van Sylvia’s
oude vrienden. Dorna monteerde hieruit een
kort eerbetoon dat op de begrafenis zou worden
vertoond. Zij interviewde Fran Drescher en Elaine Rich, en ik Allan Rich. Hij toonde zich zeer
geëmotioneerd en hield duidelijk zielsveel van
Sylvia. Naar aanleiding van de Cannes-scène in
Topor et Moi zei Rich plotseling: ‘Sylvia maakte
een tekening op de muur van haar hotelkamer
en ik verbood het personeel om die weg te halen.
Ik zei: jullie mogen een kunstwerk niet vernietigen.’ Omdat Sylvia stellig vertelde dat ze nooit
op de muur van een hotelkamer getekend had,
wist ik dat het waarschijnlijk een apocrief verhaal was. Ik liet zijn uitspraak, die indringend en
emotioneel was, in het interview, als correctie
op de werkelijkheid. Het veroorzaakte rillingen
bij mij toen hij tijdens de plechtigheid, die in
een Utrechtse kerk gehouden werd, in beeld
verscheen. Adrian Brine zat naast mij, en ik
vertelde hem dat de opmerking verwees naar
de anekdote die hij me ooit verteld had. Brine
fluisterde: ‘Dat ging niet over Sylvia. Ik had het
over Monica Vitti.’ In de jaren zestig was Brine
bevriend met Joseph Losey en werkte hij mee
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aan Modesty Blaise. Tijdens de opnamen van
deze film zou het zich hebben afgespeeld.
De vermenging van Dichtung und Wahrheit
in een film ontstaat vanzelf, ook als deze
documentair is bedoeld. Enkele maanden
later hield het Institut Néerlandais in Parijs een hommagevoorstelling over Sylvia
Kristel en daar wilden ze uiteraard ook Topor et Moi graag vertonen. Verontwaardigd
werd gevraagd waar het motto van de film
‘Et maintenant j’ose tout’ was gebleven. Dit
stond al in de folder die verspreid was. ‘J’ose
m’exprimer dans une langue qui est la mienne’
vonden deze kunstliefhebbers compleet ruk.
Voor het eerst werd daarom in Frankrijk de
Nederlandse versie vertoond, met Engelse
ondertitels, op 35mm. Geen wonder dat een
deel van de bezoekers in het Parijse theater
niet begreep waar de film over ging. Het originele negatief werd hierna dankzij Bessel
Kok – een longtime friend van Sylvia – gerestaureerd. Een prachtige herkansing voor
de Franse versie volgde in 2017, toen Topor
et Moi geselecteerd werd voor een speciaal programma in Annecy. Het was zeer de
vraag of de film, bijna twintig jaar nadat eraan was begonnen, nog overeind zou blijven.
In de decennia die waren verstreken, waren
de technieken veranderd, al had Topor et
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In Topor et Moi heeft Sylvia Kristel in Cannes een ontmoeting
met Roman Polanski, Hugo Claus, Gérard Depardieu en
Roland Topor.
De authentieke situatie is gemodelleerd naar een cartoon van
Topor
© Cineventura, Amsterdam

Moi als getekende biopic ook veel navolging
gekend. Tijdens het evenement in Annecy
werd hij geprogrammeerd tussen de beste
animatiefilms die de wereld te bieden heeft,
smaakvolle topfilms, waaronder Le banquet
et la concubine van Hefang Wei. Hij werd
vertoond in de grote zaal van Pathé, geheel
uitverkocht en hoofdzakelijk gevuld met
jongeren. Tot onze grote opluchting – ik was
erbij aanwezig met Juan en Dorna – volgde
een applaus dat minstens even luid was als
bij de moderne films. In de aankondiging
had de Canadese host dan ook benadrukt dat
Sylvia Kristel een Franse filmlegende was.
Bij haar overlijden publiceerde Paris Match
een in memoriam van vele pagina’s. Het tijdschrift voelde zich gevleid dat het een grote
rol gespeeld had bij haar lancering als mediapersoonlijkheid. In de Los Angeles Times
werd een halve pagina voor Sylvia ingeruimd
en werd ook Topor et Moi genoemd. Afgelopen jaar werd de Franse versie opgenomen
in de episodefilm Bouillabaisse, en aangevuld
met het segment L.A. Kristel, waarin het
statement is verbeeld dat Sylvia fijngemalen
wordt door de filmfabriek van Hollywood.
Een ultrakorte animatie die zij nog voor haar
dood heeft geautoriseerd.
—Ruud den Drijver
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LS KIND was ik een groot bewonderaar van
Willem Parel, Dorus, Walden en Muyselaar,
Johnny en Rijk ,Laurel & Hardy, Charlie
Chaplin, Abbott & Costello, Norman Wisdom
en Jerry Lewis. Ik zat aan de radio gekluisterd
voor Koek en Ei en Mimosa. De Nederlandse komieken deed ik na en ik zong hun liedjes. Toen
ik in de zesde klas van de Hannie Schaftschool
zat was er voor het afscheid een eenakter met
een schoenmaker die zo graag een pannenkoek
wilde eten. Ik had die hoofdrol, maar toen ik die
pannenkoek kreeg was hij ijskoud en was er niet
veel voor nodig om gekke bekken te trekken bij
het verorberen van mijn lang verwachte maaltijd.
Groot succes. Iedereen lachte zich rot. Toen we
naar huis reden in de auto van de buurman zei
hij: “Je moet aan het toneel gaan, je hebt talent.”
Talent voor wat? Gek doen of acteren? Ik vond
gewoon acteren ook leuk. Toen we in 1958 televisie kregen zat ik aan het beeldscherm gekluisterd.
De eerste avond zag ik Carmen (drie uur lang) en
ik vond het prachtig. Een paar dagen later werd
Cosi Fan Tutte uitgezonden en ik keek weer. Donderdagavond was de toneelavond. Die hebben
mij kennis van toneel bijgebracht. Korte stukken,
lange stukken (bv Arturo Ui; Die Dreigroschen
Oper; Requiem voor een zwaargewicht; Troilus en
Cressida, etc). Mijn andere, nog grotere interesse
was de cinema. Ik zag de ene film na de andere,
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in bioscopen en op tv. Toen ik op het Coornhert
Lyceum kwam wilde ik zo snel mogelijk meedoen
aan de toneellessen in de hoop op het toneel te
komen staan. Dat kon pas toen ik in de vierde
klas kwam. Op die lessen kwam ik o.a. Rudolf Lucieer, Boudewijn de Groot en Helmert Woudenberg tegen. Wat tegelijkertijd gebeurde, was dat
ik van een klasgenoot, zoon van een bollen boer
met veel geld, een 8 mm camera in handen kreeg
waarmee ik mijn eigen films kon maken. Alsof ik
de cinematografie had uitgevonden! Dagen lang
zat ik op mijn kamertje steeds weer naar mijn
speelfilmopnamen te kijken.
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Ik wilde nog steeds acteur worden. Iets anders
kon ik niet bedenken, maar ik zag wel dat Rudolf
Lucieer en Helmert Woudenberg echte toneeldieren waren en veel beter acteerden dan ik. Als ik al
iets met film wilde dan wilde ik in Engeland aan
het werk. Ik zag veel Engelse films die ik prachtig
vond. En toen gebeurde er iets wat ik nooit had
voorzien. Boudewijn de Groot, die een klas hoger zat en eerder eindexamen deed, ging naar de
Nederlandse Film Academie in Amsterdam (die
in 1960 was opgericht). Dat was dus een mogelijkheid om in de filmwereld terecht te komen.
Ik vond het een vanzelfsprekendheid dat ik naar
die opleiding ging. Ik had trouwens nog twee
opties. Ik wou dus graag in Engeland bij de film
werken, maar die kans scheen wel heel klein. Ze
zaten daar niet op me te wachten. En ik had een
heel ver familielid die Joop Geesink kende. Als
het niks met de NFA werd dan kon ik daar werken. Dat regelde hij wel. Wat moest ik bij Geesink
waar ze animatiefilms maakten?
Ik was meteen klaar met het idee om acteur te
worden. Ik maakte al 8mm-films, had op school
een filmclub en had al een enorme kennis van
films en filmsterren. Ik liet me steeds informeren
door Boudewijn de Groot die me afleveringen
van Skoop bracht; het nieuwe revolutionaire
filmblad (gemodelleerd naar het Franse Cahiers
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du Cinema), opgericht door ex-studenten van
de NFA: Pim de la Parra, Wim Verstappen, Gied
Jaspers en Nikolai van der Heijde). Zij wilden een
nieuw filmklimaat in ons land en bekritiseerden
de critici en filmmakers van de oude garde.
Ik zag een klein gedeelte van de moderne internationale cinema in de Studiobioscoop in Haarlem,
maar ook de reguliere programma’s in alle andere bioscopen en de meeste van de Nederlandse
films die uitkwamen. Ik had mijn eigen filmclub
op school met een filmblad en daarin probeerde
ik net zo progressief te zijn als de Skoop-jongens.
Kortom het was allemaal film bij mij.

TOELATINGSEXAMEN NFA
Ik kreeg een uitnodiging om aan het toelatingsexamen voor de NFA deel te nemen. Het enige
dat ik van tevoren had opgestuurd was mijn laatste 8mm-film waarover ik zelf zeer tevreden was:
Als het feest voorbij is, die ik met mijn klasgenoten in de hoofdrollen had gemaakt. Het was een
charmant verhaal over hoe ze na een feestje in de
nacht op diverse locaties terecht kwamen. Het
leek erg op de Franse cinema van de jaren zestig
(Truffaut, Rohmer, Rivette, Godard), maar veel
onschuldiger. Ik had zelf de camera gedaan met
rolletjes film die heel gevoelig waren en dat leverde prachtige opnamen in de nacht op. Dat had
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De filmacademie was gevestigd in het Oost-Indisch
Huis aan de Oude Hoogstraat in Amsterdam.

weer wat weg van het werk van Raoul Coutard,
Sacha Vierny, Nestor Almendros. Het vrolijke
feest filmde ik in kleur.
Op naar Amsterdam naar de Oude Hoogstraat
waar de NFA gezeteld was in een oud gebouw van
de Vereenigde Oostindische Compagnie (V.O.C).
Nu zat de douane in het voorste gedeelte, moest
je een lange marmeren gang door en daarna een
paar trappen op en ergens onder het dak zat dan
die NFA. Verspreid over een paar verdiepingen:
klassen, een kantine, een directeurskamer en een
studio. Als je dan zo’n moderne school als het
Coornhert Lyceum gewend bent, sta je raar te
kijken.
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De NFA had jarenlang dezelfde toelatingsprocedure. Je levert wat in zodat de toelatingscommissie kan zien dat je talent in filmen, schrijven
of fotograferen hebt. Je gaat naar een lokaal waar
andere kandidaten zitten met wie je naar een stuk
film kijkt en je beantwoordt schriftelijk vragen of
je inzicht in zo’n filmfragment hebt. Vervolgens
word je tijdens het beantwoorden van nog meer
vragen uit de klas gehaald om met een commissie
te praten. In mijn geval heb ik met twee commissies gepraat. Bij de ene ging het om mijn filmpje,
bij de andere over film in het algemeen. Van die
commissieleden herinner ik me alleen Anton
Koolhaas omdat die bekend was. Hij was leraar
scenarioschrijven op de NFA. Hij wilde weten
waarom een deel van mijn film in kleur was en de
rest in zwart wit. Ik zei dat Ik het feest in kleur
wilde laten zien als iets vrolijks en de scènes in
de nacht in zwart wit als iets melancholieks/
dramatisch. Hij vond het heel plausibel. En toen
zei ik lachend dat het ook was dat ik me niet kon
veroorloven om de hele film in kleur te maken
(want dat was te duur) en bovendien dat je met
ongevoelig kleurmateriaal absoluut niet ’s avonds
op straat mooie realistische beelden kon maken;
je moest dan lampen op de ‘acteurs’ zetten. Ik
weet niet meer wat ik verder heb gezegd en wat ik
heb opgeschreven, maar ik weet wel dat mijn film
doorslaggevend voor mijn toelating is geweest.
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Van de tachtig kandidaten waren er een aantal die
wat hadden meegenomen om zich te presenteren.
De rest moest het van de babbel hebben. Toen
ik later de leerlingen leerde kennen (27 van de
tachtig werden toegelaten) was ik verbaasd dat er
bij waren die pas op een laatste moment hadden
besloten om zich bij de NFA aan te melden en
dat ze daarvoor nauwelijks iets met film te maken
hadden gehad. In 1965 lag de toelatingslat niet
hoog. Wat ik me ook nog herinner was dat we
een papiertje overhandigd kregen waarop stond
dat de opleiding vanaf onze klas vier jaar ging duren in plaats van de twee jaar daarvoor.
In juli kwam de brief waarin stond dat ik was toegelaten voorde NFA. Ik moest me op maandag 6
september om 9 uur ’s ochtends op de NFA melden om het lesrooster te ontvangen. Ik was dolblij. Stel je voor dat ik niet werd toegelaten, dan
sloeg ik een modderfiguur ten opzichte van mijn
vrienden. Ik stond nu met een been in de Nederlandse filmwereld.
DE NEDERLANDSE FILM
Maar wat stelde die Nederlandse film eigenlijk
voor? Voor de oorlog werden er al speelfilms
gemaakt, voornamelijk oubollige komedies ontleend aan het Amsterdamse volkstoneel; maar
zeer succesvol bij het grote publiek: De Jantjes,
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Dr. Jan-Marie Lambrecht Peters,
eerste directeur van de N.F.A.

Bleke Bet, Oranje Hein en wat serieuzer Op hoop
van Zegen. Ik had wel eens wat stukken van die
films gezien in het tv-programma van Simon van
Collem, De Oude Draaidoos. Na de oorlog gingen
ze op dezelfde voet verder — tot grote ergernis
van de serieuze critici — met Een Koninkrijk voor
een Huis, Het wonderlijke leven van Willem Parel, Moutarde van Sonansee en Kleren maken de
Man. Net voordat er betere films kwamen met
o.m. Dorp aan de rivier en Makkers staakt uw
wilde geraas van Fons Rademakers en De overval
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van Paul Rotha, had de Nederlandse Bioscoop
Bond besloten om een Filmacademie in het leven
te roepen zodat er via een opleiding betere films
in ons land zouden komen. Gemaakt door echte
filmmakers. De directeur van de filmacademie,
J.M.L. Peters, hoopte dat gevestigde schrijvers
als bijvoorbeeld Hugo Claus en Harry Mulisch
en misschien wat tv-regisseurs, zoals Willy van
Hemert en Walter van der Kamp, de incidentele
lessen kwamen volgen om iets meer van het medium film te begrijpen (in het begin van de NFA
waren er maar een paar dagen lessen). In ieder
geval was de hautaine J.M.L Peters duidelijk gefrustreerd dat hij in plaats van hooggeschoolde
artiesten van naam, een zootje gajes kreeg: hippies die iets in films wilden doen. Toen hij in 1967
aftrad als directeur was hij nog altijd docent op
een universiteit waar hij beter op zijn plaats was.
Want daar waren geen lastige leerlingen die beter
wisten waar je de camera moest neerzetten. Daar
waren gewoon studenten die niets van films wisten en alles geloofden wat hij ze voorschotelde.
DE EERSTE SCHOOLDAG
Die eerste dag dat ik in het NFA-gebouw was, liep
ik in de kantine tegen Lennaert Nijgh aan die me
verbaasd aankeek en zei: “Jij ook al hier?” (Ik was
de derde Coornhert-leerling na hem en Boudewijn de Groot). Hij vervolgde : “Het gaat hier om
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God en Art” (waarmee hij Goddard bedoelde).
Hij was nog even in het gebouw om wat spullen
op te halen. Hij had in juli eindexamen gedaan. Ik
kwam voor het lesrooster en kon meteen blijven
voor de lessen. Ik kwam in een klas met 27 leerlingen. De helft daarvan waren groentjes zoals
ik van 18, 19 jaar; de andere helft was een stuk
ouder. Ze hadden al gestudeerd , gewerkt, of hadden een gezin. Het was duidelijk dat in de klas de
jongeren tegen de ouderen moesten opboksen.
Bij latere examens — toen ik zelf in de toelating
commissie zat — had men besloten dat er geen
oudere leerlingen meer werden toegelaten (ze
kregen trouwens geen studiebeurzen meer). Die
jonge studenten moesten wel een klein beetje levenservaring hebben, dus niet meteen van school
naar de filmacademie.
De eerste les die we meteen kregen was van directeur J.M.L. Peters die het over beeldtaal had,
met een mooi woord ‘filmesthetiek’ genoemd. Hij
begon uit te leggen dat je niet zomaar de camera ergens zet, maar dat dit een bedoeling heeft.
In vroegere tijden — zoals bij Charlie Chaplin
— werd de camera gewoon voor de acteurs geplaatst en dan speelden ze hun scene. Als je iets
of iemand beter wilde zien, werd er een nabijopname van het object of die persoon gemaak , de
zgn. close-up. Door de jaren heen werd filmtaal
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merkte dat je het toch ook op een andere manier
met camerastandpunten kon vertellen, werd hij
kwaad. Wat ook opvallend was dat de voorbeelden die hij gebruikte scènes van oude films waren. Klaarblijkelijk had hij al jaren geen moderne
film meer gezien.

Rein Bloem

bedacht door pioniers als D.W. Griffith voor het
uitkiezen van de juiste shots en uitsneden van
het beeld en Sergei Eisenstein, de uivinder van
de montage. Als amateurfilmer werkte ik vanuit mijn instinct, maar toen ik Peters’ lessen had
gekregen ging ik meer overwogen mijn shots
uitkiezen. Omdat Peters zoals gezegd een nogal
hautaine man was, liet hij ons duidelijk blijken
dat we absoluut onkundig waren en nog veel te
leren hadden. Als hij een opstelling van shots op
het bord tekende van hoe een scene er uit zag
dan was dat heilig. Als een van de leerlingen op-
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Een andere leraar waar ik mee te maken kreeg
was Rein Bloem. Een heel ander mens dan J.M.L.
Peters. Hij was primair dichter, maar had ambities om filmer te worden. Hij was ook verbonden
aan de Skoop-groep. Rein Bloem was geïnteresseerd in de lagen die een film had. Ik was gewend
aan films die maar één laag hadden. De simpele
verhalen van de Roy Rogers-films, Eddie Constantine, James Bond, etc. Kortom, als ik een wat
moeilijker film zag, waar in het reguliere verhaal
meer onderlagen zaten, dan nam ik die niet waar.
Zowel Peters als Bloem opende een Pandora’s
Box waardoor je anders naar films ging kijken. Bij
Peters naar wat de techniek je te vertellen had en
bij Bloem wat er in het verhaal verborgen zat. In
principe genoot je bij het kijken van een film in
eerste instantie van het verhaal en daarna keek
je naar de onderliggende lagen. Vanaf hun lessen
keek ik nooit meer op dezelfde manier naar een
film.
De derde interessante docent was schrijver Anton
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Koolhaas die scenariolessen gaf. Ik kan het woord
scenarioschrijven niet gebruiken, want Koolhaas
had geen sjoege van het schrijven van een scenario. Hij had in een ver verleden eens een scenario
geschreven dat hij zelf had verfilmd: De Dijk is
Dicht, een eerste grote Nederlandse speelfilm
over Walcheren dat leeft met de naweeën van de
Tweede Wereldoorlog. De critici waren te spreken over het verhaal, maar vonden de structuur
(dus het scenario) slecht. De film was een flop al
was er weer belangstellig voor toen de watersnoodramp zich voordeed in 1953.
Koolhaas keek voornamelijk of je een leuk origineel verhaal bedacht (maar dan heb je nog geen
goed script). Hij werd later vervangen door Wim
Verstappen die geen goed boek kon schrijven,
maar wel perfect kon aangeven hoe een filmscript
geschreven moest worden. Bij Koolhaas had je
alle tijd om een scenario in te leveren. Dat was
zo’n beetje de gemakkelijke sfeer van de school.
Speelfilms maken had niets professioneels. Toen
ik in begin jaren zeventig op de University of Southern California als gast kwam in de klas van Jim
Boyle die scenarioles gaf, waren er strikte regels.
Je leverde je script op tijd af, zo niet dan kon je
opdonderen. Je kreeg een korte afgepaste tijd om
je script ten opzichte van de medeleerlingen te
verdedigen. Zo ging het ook in 1980 toen ik zag
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toe een film te zien. Ik was een echte dorpsjongen, hoewel ik in hart en nieren een Amsterdammer bleef. Ik zou nooit een Zandvoorter worden,
ook niet nadat ik naar Zandvoort terugkeerde in
1985 en in het huis van mijn overleden ouders
ging wonen.

Anton Koolhaas

wat de werkwijze was van de drie AFI-scenarioleraren op het scenarioseminar in het Filmmuseum. In Amerika is films maken een business. In
Nederland een hobby. Koolhaas was zelf een gedisciplineerd schrijver. In de zomer ging hij naar
Zeeland voor drie of vier weken en schreef dan
een roman.
DE OVERGANG VAN DE HBS NAAR DE NFA
Die overgang was enorm. Niet alleen de school,
maar ook Amsterdam. Ik was met mijn zesde jaar
naar Zandvoort verhuisd en kwam alleen naar
Amsterdam om familie te bezoeken en om af en
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Ik was ook niet erg street smart. Ik bezocht toen
ik vijftien of zestien was voor het eerst een ‘kroeg’
in Haarlem, De Grot. Meer een jeugdhonk. Ik
maakte kennis met een echte kroeg in Zandvoort,
de Oase Bar, waar mijn vriend Ben Fijma ging
werken. En daar kwam ik toen tegelmatig, vooral
omdat ik niet de hele avond thuis wilde zitten bij
mijn oude ouders. In Amsterdam durfde ik nog
geen café in te gaan. Alles moest wennen en dat
ging natuurlijk snel.
Het Coornhert Lyceum waar ik op was geweest,
was een keurige Heemsteedse school. Er was
maar één leerling met lang haar, dat was Boudewijn de Groot, en dat werd eigenlijk getolereerd
omdat hij artistiek was. De jongens op school
liepen allemaal in nette kleding met een das. Boudewijn zag er ‘anders’ uit. Als ik naar de foto’s van
mij kijk uit mijn filmacademietijd dan heb ik nog
lang die nette kleding gedragen, maar mijn haar
werd wel langer, geïnspireerd door o.a. The Beatles. De oude leraren van de NFA waren ouder-

April 2020

INHOUD
in kamertje voor die van Peters. Zij schermde
hem af van lastige leerlingen en tegelijkertijd had
ze de vinger in de pap over de dagelijkse gang
van zaken waar Peters geen zin in had. Ze was
vroeger in het leger verpleegster geweest en ze
was een echte matrone. Ze deed me denken aan
Hattie Jacques als hoofdverpleegster in de Carry
On-films. Vooral toen Peters het later zwaar te
verduren kreeg toen leerlingen in navolging van
de opstanden op de universiteiten een dialoog
met hem wilden aangaan en hij zich op zijn kamer had verschanst.
LINKS: conciërge Bunjes, Roy Logger op latere leeftijd en secretaresse Boet van Rossum

wets gekleed, de jongere leraren waren modern
gekleed en gekapt. Rein Bloem droeg meestal een
trui en had een volle baard. Fons Elders had een
extreem lange baard en heel lang haar.
Ik kwam van een modern schoolgebouw in een
geïmproviseerd gemaakte academie in een oud
gebouw. De klaslokalen waren op de eerste verdieping en er was een ruimte onder het dak dat
gebruikt werd als kantine en studio. In de kantine
maakte een tweedejaarsleerling voor weinig geld
koffie en thee. We zaten ver van de straat dus zijn
‘koffieshop’ was welkom. Toen hij de academie
verliet, werd er een koffiemachine gekocht. Mijn
klasgenoten staken meteen al in de les een sigaret
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op. Sommige leraren waarschijnlijk ook (er waren
geen leraressen). De jongere leraren werd met
jij en jou aangesproken, de ouderen nog gewoon
met ‘u’. Eén leerling, Roy Logger, kwam vaak te
laat. Hij stapte slaperig de klas binnen op blote
voeten en ging zitten. Daar werd niets over gezegd. Vele jaren later toen ik bevriend met hem
was geraakt, vertelde hij dat hij niet te laat was,
maar te vroeg. Hij was de hele nacht doorgezakt
en ging dan naar de NFA, waar conciërge Bunjes
hem binnenliet. Hij ging onder de kapstok op wat
achtergebleven jassen slapen en werd dan te laat
wakker.
Een andere vaste medewerkster van de NFA was
de secretaresse Boetje van Rossum. Zij zat in een
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ENKELE OPVALLENDE LEERLINGEN
Een aparte leerling was Marcus van Hoorn: een
wildebras. Hij zette een keer een brandblusapparaat aan in de studio, vlak voordat we daar een
tentamen moesten doen. De hele studio onder
het schuim!
Er was een korte film die door Otto Jongerius
werd gemaakt in het gebouw van de Stichting
Film en Wetenschap (vermoedelijk geen NFAfilm), waar Jongerius zelf in voor kwam met een
jongedame. Wat voor film het was en waar het
over ging, ik weet het niet, maar ik heb drie foto’s
in handen gekregen waarop je ziet hoe Marcus
zich op het meisje stort en al vallend woest haar
kleren uittrekt. Het waren trouwens de jaren van
de seksuele revolutie. Ik kwam een keer in de
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ochtend op de NFA aan en zag Cox Habbema
naakt in de studio in bed liggen. Cox had zich
toen al bloot gemanifesteerd in de korte film
Heart Beat Fresco van Pim & Wim die met veel
succes in de voorprogramma’s van de bioscopen
draaide.
Ik ben technisch een onbenul. Ik kan niet repareren en ook geen camera bedienen of een film
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ik wel filmen, snijden en plakken. Toen mede
leerling Tom van Leer mij de camera wilde laten
doen van zijn filmoefening was dat een verkeerde
keuze. Ik weet nog niet waarom ik het gedaan
heb. Waar het over ging weet ik niet meer, maar
we gingen naar het Miranda-bad om te filmen en
ik kon absoluut niet met de camera omgaan. Ik
wist niet wat voor diafragma ik moest gebruiken
en ik deed dus maar wat. Intussen liet Tom van
Leer zijn onkunde zien door eindeloos te ouwehoeren over zijn bedoelingen. Het resultaat was
waarschijnlijk niet goed. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit het resultaat zag, maar toen ik op
een ochtend vroeg alleen in het lokaal zat, kwam
hij kwaad binnen en greep me bij mijn stropdas
BOVEN: Minou Kaan in 8mm-film die hij steeds strakker aantrok. Dus hij was me
Crazy Love van Thys Ockersen.
aan het wurgen en wanhopig keek ik om me heen
MIDDEN: Marcus van Hoorn in
8mm-film van Thys Oase Dazen.
of er al andere klasgenoten waren die me konden
LINKS: Marcus van Hoorn
vergrijpt zich aan jongedame in
helpen. Of een leraar. Mijn redding is geweest
film van Otto Jongerius.
dat Bunjes de toeter liet gaan voor het begin van
monteren. Maar ik kan wel kijken. Ik kan zien hoe de lessen en leerlingen de klas binnen kwamen
je een interessant of mooi shot kan maken, Ik kan lopen. Tom liet mijn das los terwijl ik naar adem
ook zien hoe je iets goed in elkaar zet in de mon- snakte. En dat allemaal om een filmoefening.
tage. Voor die werkzaamheden heb je dus een
cameraman en een cutter nodig waarvan je hoopt Minou Kaan was het mooiste meisje van de klas.
dat ze dan in jouw geest jouw visie overbrengen.
(er waren er maar drie). Ik gaf haar meteen een
Ik heb op de NFA nooit geleerd om de camera te
kleine rol in mijn 8mm-film Crazy Love. Ze was
bedienen en de films te snijden en plakken. Bij de erg aardig, maar voelde zich helemaal niet op
eenvoudige 8mm-films die ik vroeger maakte kon haar gemak op de NFA met al die moeilijke les-
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sen. De toelatingscommissie was ongetwijfeld
voor haar charmes gezwicht en had haar toegelaten. Ze verdween al snel naar de tv waar ze scriptgirl werd.
Een andere opmerkelijke figuur was Ab van Ieperen die er uit zag als een professor in een net
pak met sik en snor. Ab kende Rein Bloem en
schreef al over film. Hij wist net als ik veel van
films en sterren. Ik was gespecialiseerd in de Britse en Amerikaanse cinema; hij in de Franse en
Italiaanse. We hadden allebei de onaangename
gewoonte om sommige leraren te corrigeren. Ik
vond hem heel irritant, maar dat was pure jaloezie. Op een keer noemde Willem de Vogel een
verkeerde regisseur bij een film. We corrigeerden

Ab van Ieperen
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LINKS: De Maaltijd met Jan Res als restaurantbezoeker. Thys achter de camera om het shot te cotroleren.
RECHTS: Film van Tom van Leer. Thys rust uit in de zon op de vloer van het lege zwembad.

hem. Willem de Vogel was een vreemde vogel die
van de Stichting Film en Wetenschap kwam waar
educatieve films werden gemaakt en hij liet vaak
aardige documentaires zien, tot hij een keer om
onduidelijke redenen kwaad op de klas was. De
aardige film die hij ons beloofd had, vertoonde
hij niet, maar wel een film over een hartoperatie
die begon met een jongen die over zijn hele borst
werd opengesneden waarna zijn hart er werd uitgelicht. We zaten verstijfd in onze stoel.
Van september tot en met december maakten we
alleen maar enkele vingeroefeningen. Ik was betrokken bij drie van die kleine filmpjes. En alleen
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van het filmpje dat ik zelf maakte, De maaltijd,
herinner ik me waar het over ging. Man komt
in restaurant en vindt in zijn maaltijd een spin.
Maakt stampij om niet te betalen (misschien
heeft hij die spin er zelf in gestopt). Bij de andere
twee filmpjes was ik inhoudelijk niet betrokken
en werd ik er waarschijnlijk in een laat stadium
bij gehaald. Filmpje twee was dus van Tom van
Leer en filmpje drie was iets dat Otto Jongerius
en Roy Logger binnen de academie op de trappen
konden filmen. Of ik de lampen kon verplaatsen.
Ik weet de titels niet meer en ook de inhoud niet.
Zo ben je op je eigen werk gefixeerd.
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Toen ik naar de NFA ging hoopte ik op het voordurend bezig zijn met filmpjes te maken. We
werden overstelpt met lessen maar niet met het
maken van films. Toen de kerstvakantie aanbrak
waren er zes leerlingen vertrokken: Minou Kaan
(ze ging dus naar de tv); Rob Schiff (reden onbekend); Clamy Os (ze had vooraf aan de NFA bij
Jan Vrijman gewerkt. Ongetwijfeld ging ze terug
naar de praktijk); Erik van Zuylen (reden onbekend, maar was ook al in de praktijk bezig); Ab
van Ieperen (was al filmcriticus en kon niets leren
op de NFA daarover) en Tom van Leer (reden onbekend, maar hoefde zich financieel geen zorgen
te maken zijn vader was van de Van Leers-vatenfabriek).
Voordat we op kerstvakantie gingen werden we
getrakteerd op een schriftelijk tentamen van Kees
van de Groep, een man die over de filmapparatuur ging. Hij was oud-leerling die in de NFA was
blijven hangen. Introvert en niet sympathiek.
De klas was niet in de stemming voor een tentamen. De jonge leerlingen hadden net hun middelbare schooltijd achter de rug en de oudere
leerlingen waren een schoolsysteem ontwend.
Het overvolle lespakket viel al niet goed, maar
een tentamen was de druppel die de emmer liet
overlopen. Kees van de Groep had een boekje gemaakt waarin je bij tekeningen van de filmappa-
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ratuur moest neerzetten wat het merk was. Who
gives a shit! Kees voelde de bui al hangen dat dit
slecht viel en liet het tentamen afnemen door Jef
Nassenstein, leraar geluid, ook oud-leerling, maar
veel sympathieker.
Het tentamen werd in de studio afgenomen
waar Marcus van Hoorn in een rebels protest
ons vooraf had verrast met het leegspuiten van
het brandblusapparaat (te vertalen als ‘ik pis op
dat tentamen’). Het tentamen was nog maar net
begonnen of Kees Kuiper (een aardig persoon)
stond op, liep naar de tafel van Jef, gooide het
boekwerkje voor hem neer en zei: “Hier doe ik
niet aan mee”. En hij liep weg.
De andere leerlingen bleven zitten na dit protest.
We waren erg brave leerlingen, maar we begonnen onder de ogen van Jef enorm te spieken. Het
liet Jef koud. Waarschijnlijk mocht hij Kees niet
en zelf was hij niet zo gek geweest om van de
geluidsapparatuur een boek te maken. Later zou
Kees het nooit meer over zijn apparatuurboek
hebben.
Het gedrag van Marcus en Kees waren twee protesten tegen het gezag van de NFA. 1966 zou het
jaar worden van de grote protesten in de stad
waar de NFA ook bij betrokken werd.

Kees Kuiper (rechts) met Niek Goedbloed

—Thys Ockersen
(wordt vervolgd)
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IN MEMORIAM
Lucia Bose
U Milaan, 28-1-1931 9 ? 22-3-2020, Spanje
Won in 1947 de Miss Italië
schoonheidswedstrijden en
ging, zoals dat in Italië met
schoonheden gaat, in films
spelen. Ze debuteerde in
1950 in de neorealistische
film Non ce pace tra gli
ulivi (Geen vrede onder de
olijfboom) van Giuseppe de
Santis. Haar tegenspeler was
Raf Vallone als de jongeman die uit de oorlog terugkomt, op wie ze verliefd wordt terwijl ze getrouwd
is met Folco Lulli die een brute profiteur van de
oorlog speelt. Lucia Bose zou de grote actrice worden van de neorealistische films. Ze werkte met
bekende regisseurs uit Italië en Spanje. Ze deed
Cronaca di un Amore (1953) voor Michelangelo
Antonio, Muerte de un ciclista (1955) voor Juan
Bardem en Cela s’appelle l’Aurore voor Luis Buñuel.
In tegenstelling tot andere voormalige schoonheidskoninginnen zat ze nauwelijks in oppervlakkige
amusementsfilms. Klaarblijkelijk was ze als serieus
actrice een natuurtalent. Haar acteren kwam tot
stilstand toen de met de Spaanse toreador Luis Miguel Dominguin trouwde met wie ze drie kinderen
kreeg. Toen het huwelijk voorbij was keerde ze in
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1968 terug naar filmrollen. Ze
ging voor een nieuwe generatie filmers werken: Federico
Fellini, de gebroeders Taviani,
Liliane Cavani, Francesco Rosi,
Mauro Bolognini. Vanaf de
jaren negentig was ze nog incidenteel in films te zien. Overleden aan een longontsteking.

Peter van Bueren
U Amstrdam, 19-3-1942 ? 26-3-2020
Hij begon als filmcriticus
bij De Tijd in 1963 en
stapte in 1976 over naar
De Volkskrant als opvolger van Bob Bertina.
Hij was een heel andere
criticus dan Bertina. Bob
Bertina moest vaak niet
zoveel van de moderne
films hebben (hoewel
hij later dan weer zijn oordeel bijstelde), Peter
was alleen maar in de moderne en kunstzinnige
cinema geïnteresseerd. Entertainment films —
vooral uit Hollywood— vond hij helemaal niets en
kregen altijd slechte recensies tot woede van de
distributeurs. Niettemin was hij een heel integere
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filmcriticus. Het was daarom merkwaardig dat hij
deel uitmaakte van de redactie van Film Fan. waar
alleen maar over populaire films en filmsterren
werd geschreven. Misschien omat hij goede vrienden was met Fred van Doorn. Hoewel dat later ook
weer ontspoorde omdat Fred zich realiseerde dat ze
niet erg gelijk gestemd waren. Op het (artistieke)
Internationale Film Festival Rotterdam kreeg hij in
2002 een Lifetime Achievement Award en in 2014
de Louis Hartlooper Oeuvre-prijs voor de journalistiek. Aan het einde van zijn leven moest hij toch
constateren dat hij te kortzichtig had geoordeeld
over bijvoorbeeld films van John Ford of Howard
Hawks die iemand als John Wayne een hoofdrol
gaven waardoor het leek dat hun films alleen maar
entertainment waren. Overleden aan kanker.

Barbara Rütting
U Berlijn, Waltraut Irmgard Goltz, 21-11-1927
? 28-3-2020, Beieren
Ze groeide op in Berlijn en
Brandenburg en verhuisde
met haar familie naar Denemarken om de oorlog te
ontlopen. Daar werkte ze als
kamermeisje, bibliothecaresse en tolk. Na de oorlog ging
Barbara drama studeren. Ze
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maakte haar filmdebuut in 1952 in de komedie
Postlagernd Turtlertaube. Barbara Rütting zou
carrière maken als het gewone meisje in veel
Duitse films. Ze was een goede actrice, maar voor
de glamour moest je bij andere dames zijn (Nadja Tiller,Maria Schell, Hildegard Kneff, Liselotte
Pulver). In de roddelrubrieken zag je haar niet
verschijnen, ze was een hardwerkende actrice die
geen spectaculair leven leidde en vaak nogal tuttig overkwam. Op den duur wist ze zich aan die
truttigheid te onttrekken door vanaf de jaren zestig interessantere rollen te vertolken, zoals een
foute verslaggeefster van een roddelblad in Town
without pity en in Die Schatten werden langer
waarin ze een tehuis voor moeilijk opvoedbare
meisjes runde. Vanaf de jaren zeventig was ze
nauwelijks meer in een filmrol te zien. Ze schreef
kinder- en kookboeken, was een fervent supporter voor dierenrechten en kwam voor de Groene
Partij in het Beiers parlement terecht. Ze droeg
de naam van haar eerste man Hans Rütting. Haar

Barbara Rütting met
Kirk Douglas in
Time without pity

tweede man was journalist, socialistisch politicus
en ex- oorlogsvlieger Heinrich von Einsiedel.
Suzy Delair
U Parijs, 31-12-1917 ? 25-3-2020, Parijs
Actrice, danseres en zangeres. Ze had haar opleiding als
hoedenverkoopster in een
atelier in Parijs, maar begon
figurantenrolletjes in het
theater en in films te spelen. Maar in het variété had
ze haar eerste successen.
In 1943 nam ze haar eerste
grammofoonplaat op. Als
actrice werd ze gecast als het ondeugende meisje.
Ze werd ontdekt door Henri-George Clouzot die
haar in drie memorabele thrillers zette: Le dernier
six (1941). L’assassin habite au 21 (1942) en Quay
des Orfèvres (1947). Aan hun samenwerking
kwam een eind toen hun relatie eindigde. . Qua
filmrollen waren dit de hoogtepunten in haar
filmcarrière. Ze moest altijd kiezen tussen films
en cabaret. Het werd het cabaret. Ze deed nog
wat goed werk in Pattes blanches (1949) van Jean
Gremillon, Gervaise (1956) van René Clement als
rivale van Maria Schell die Gervaise speelde, en
Rocco en zijn broers (1960 ) van Luchino Visconti.
Suzy Delair had ook een belangrijke rol in de
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laatste film van Laurel
& Hardy, Atoll K. die in
1950/51 werd opgenomen in Marseille en aan
de Riviera. Háar laatste
film was met Louis de
Funès: De avonturen
van Rabbi Jacob, als
vrouw van De Funès.
Bekende liedjes van
haar waren: Avec son tra la la en C’est si bon.
Stuart Gordon
U Chicago, 11-8-1947 ? 24-3-2020, LA
Omdat Stuart Gordon
niet in een filmfaculteit
terecht kon komen, koos
hij voor een theateropleiding. In 1968 regisseerde
hij een psychedelische
versie van Peter Pan als
een politieke satire, wat
opzien baarde want hij
werd gearresteerd met
aanklachten dat de voorstelling obsceen was. Hij verliet de Universiteit
en richtte met zijn vrouw The Organic Theater
op. Een van hun producties was een nieuw stuk
van David Mammet Bleacher Bums dat door
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producer Norman Lear tot een tv-serie werd getransformeerd, waaraan Gordon deels als regisseur
meewerkte. Hij had ook Mammets Sexual perversity in Chicago op het repertoire staan. Hij kreeg
ontzettend veel Joseph Jeffersonprijzen voor zijn toneelwerk. Hij vormde met Brian Yuzna en Charles
Band Empire Films en regisseerde in 1985 het H.P.
Lovecraft-griezelverhaal Re-Animator waarmee
hij opzien baarde en dat een groot succes werd.
Hij ontving in Cannes met deze film de Prijs van
de Kritiek en maakte in 1986 meteen een vervolg:
From Beyond. Voor de tv deed hij ander werk. Hij
schreef twee jaar aan ER (1984-1985), oorspronkelijk een toneelstuk bij The Organic Theater en als
speelfilm voor de kinderen het originele verhaal van
Honey I shrunk the Kids. Zijn hele leven stond in
het teken van de horrorfilms. Opnieuw Lovecraft
met Dagon (2001), maar ook Edgar Allan Poe met
The Pit and the Pendulum (gewelddadiger dan de
Corman-film). Hij moet een sarcastisch gevoel voor
humor gehad hebben want hij zette vaak zijn vrouw
Carolyn Purdy Gordon in zijn films waarin ze dan
op gewelddadige wijze werd vermoord.

JACK ELAM
From beyond
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