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   | Inleiding

In Salzburg werd in 2006 de driehonderdste geboortedag van Mozart 
herdacht. Het stadsbestuur pakte groots uit: kosten noch moeite wer-
den gespaard om de nagedachtenis van de grote componist te eren. In 
theaters werden zijn concerten ten gehore gebracht naast de opvoe-
ring van al zijn opera’s. De stad wemelde van toeristen die in groten 
getale de muzikale evenementen bezochten of door de kamers dwaal-
den van zijn geboortehuis. De toeristenindustrie voer er wel bij: cafés, 
restaurants en hotels deden goede zaken. In winkels zag men behalve 
de beroemde Mozartkugeln, allerlei snuisterijen met afbeeldingen van 
het muzikale genie. 

Om enige variatie aan te brengen in dit wel zeer eenzijdige beeld 
was men in de rijke Oostenrijkse geschiedenis gedoken om het voor-
malige Habsburgse keizerrijk weer nieuw leven in te blazen. De aan-
dacht ging vooral uit naar de tot de fantasie sprekende regeringsperi-
ode van keizer Franz Josef II. Het leven van de keizer en vooral van zijn 
mooie vrouw Elisabeth, liefkozend Sisi (dus niet Sissi) genoemd, had 
door de jaren heen al veel schrijvers en filmmakers geïnspireerd. 

Vele actrices hadden de rol van de intelligente, excentrieke prinses 
al gespeeld in toneelstukken en films, maar geen van hen sprak zo tot 
de verbeelding en werd internationaal zo beroemd als de in 1938 in 
Wenen geboren Rosemarie Albach, beter bekend als Romy Schneider. 
In de jaren vijftig speelde ze de vorstin in een drietal geromantiseerde 
films waarmee ze zo’n ongekende populariteit vergaarde dat ze uit-
groeide tot een idool. De suikerzoete Sissi-trilogie van de hand van de 
Weense regisseur Ernst Marischka wordt nog regelmatig over de hele 
wereld op de televisie vertoond en is nog steeds in de handel als video 
of dvd-box.

Profiterend van die bekendheid hadden porseleinfabrieken met het 
oog op het Mozart-jaar dan ook niet gekozen voor de beeltenis van de 
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oorspronkelijke keizerin Elisabeth, maar voor niemand minder dan 
Romy Schneider, die in haar rol als Sisi op kopjes, borden, koffie- en 
theekannen prijkte.

De quasihistorische films van Marischka zijn niet veel meer dan ge-
filmde prentenboeken die een geromantiseerd en verdraaid beeld ge-
ven, ver verwijderd van het werkelijke leven van de echte Elisabeth.

Romy, telg uit een theaterdynastie, die later een succesvolle interna-
tionale carrière zou maken als talentvol actrice, haatte de Sissi-films. 
Toch zou het Sisi-imago haar gedurende haar leven en zelfs na haar 
dood achtervolgen. Toen ze in 1982 overleed, opende een Franse krant 
met de kop: ‘Sisi is dood!’ 

Het feit is dat er zeker overeenkomsten zijn tussen Romy en de 
echte Sisi. Beiden groeiden op in de landelijke omgeving van Beieren: 
Elisabeth op het kasteel Possenhofen, dat zich bevindt op 25 kilometer 
van München. Romy in de het royale chalet Mariengrund in Berchtes-
gaden-Schönau.

Hertog Albrecht, Elisabeths vader, was een bon-vivant die als virtu-
oos citerspeler bekend stond als Zither-Max. Met dochter Sisi mengde 
hij zich graag onder de bevolking om tijdens boerenbruiloften vrolijk 
mee te feesten. Aangezien het huwelijk van Sisi’s ouders niet hecht 
was, stortte hertog Albrecht zich vol overgave in talrijke buitenech-
telijke avontuurtjes. De innige band tussen vader en dochter en hun 
ongedwongen uitstapjes kwamen abrupt tot een einde toen de jonge 
Elisabeth keizer Franz Josef in Wenen trouwde. Daar moest ze zich 
onderwerpen aan het strenge protocol van het Habsburgse hof.

Ook Romy’s vader, de Weense acteur Wolf Albach-Retty, zwierf graag 
met de kleine Romy door de bossen en velden rond Mariengrund. 
Doordat Wolf, evenals Sisi’s vader, een rokkenjager was, liep het hu-
welijk met Romy’s moeder al snel op de klippen. Romy, die haar vader 
adoreerde, miste hem na de scheiding enorm.

Elisabeths vrije geest kon niet wennen aan het leven van het stijve 
Habsburgse hof. Haar schoonmoeder, die tevens haar tante was, maak-
te haar jarenlang het leven zuur. De twee vrouwen haatten elkaar. 

Ook aan Romy’s onbezorgde leven in de Beierse natuur kwam na 
de scheiding van haar ouders een einde. Ze werd in Salzburg op een 
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troosteloos nonneninternaat geplaatst. In deze liefdeloze omgeving 
moest zij zich onderwerpen aan de strenge regels van de kloosterzus-
ters. Toen ze uiteindelijk het internaat mocht verlaten, werd ze gema-
nipuleerd door een dominante moeder en een op geld beluste stiefva-
der. Voor die stiefvader koesterde ze geen enkele sympathie. 

Beide vrouwen rebelleerden tegen het keurslijf waarin ze opge-
sloten zaten. Elisabeth verliet Wenen en zwierf door Europa. Romy 
ontvluchtte haar bedillerige moeder, stiefvader en het preutse Ade-
nauer-Duitsland. Ze koos voor een leven in Parijs, waar ze eindelijk 
de artistieke vrijheid vond om haar talent volledig tot ontplooiing te 
brengen. 

Zowel Elisabeth als Romy groeide op in een onrustig Europa. Het 
einde van de negentiende eeuw werd gekenmerkt door tal van con-
flicten. Elisabeth was onder andere getuige van de Balkanoorlog en de 
Italiaanse vrijheidsstrijd. 

Romy werd kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
geboren aan de voet van Hitlers adelaarsnest op de Obersalzberg. Ze 
maakte daarna zowel de bezetting, de tweedeling van Duitsland als de 
bouw van de Berlijnse Muur mee. In Frankrijk werd ze eerst gecon-
fronteerd met aanslagen van oas die zich verzette tegen een zelfstan-
dig Algerije en later de studentenopstand van 1968.

Het doorzettingsvermogen van beide vrouwen was enorm. Elisabeth 
gooide zich met overgave op het leren van de moeilijke Hongaarse taal 
en Romy oefende urenlang om de Franse taal zo perfect mogelijk te 
beheersen.

Zowel Elisabeth als Romy maakte gebruik van drugs. Elisabeth in-
jecteerde zich met cocaïne. Romy begon met het slikken van Optali-
don in combinatie met alcohol, maar ging later over tot het gebruik 
van geestverruimende middelen als marihuana en cocaïne. 

Niet alleen Elisabeth maar ook Romy werd getroffen door het nood-
lot. Elisabeths zoon, troonopvolger Rudolf, pleegde in 1889 samen met 
zijn minnares Marie Vetsera zelfmoord in het jachtslot Mayerling.

Romy’s veertienjarige zoon werd slachtoffer van een afschuwelijk 
dodelijk ongeluk. 

Elisabeth werd in 1898 met een dolkstoot vermoord door de Italiaanse 
anarchist Luigi Lucheni.
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Romy’s dood in 1982 is omgeven door raadsels. Speculaties waren 
toentertijd niet van de lucht. Had ze na het verlies van haar kind haar 
levensvreugde verloren en daarom een einde aan haar leven gemaakt? 
Hoewel geen autopsie werd verricht, wijzen de combinatie van een 
zwakke gezondheid ten gevolge van een zware operatie, naast een im-
mens verdriet op de werkelijke reden van haar plotselinge dood. Alain 
Delon verklaarde: ‘Men kan over haar slechte gezondheid spreken 
maar in werkelijkheid is Romy gestorven aan een gebroken hart.’

Tijdens haar leven wilde Romy bewust afrekenen met het eeuwige 
Sisi-imago dat haar almaar achtervolgde. Daarom accepteerde ze in 
1972 nog eenmaal de rol van Elisabeth in Visconti’s film Ludwig. Om 
voor eens en altijd verlost te worden van het zoete Sisi-sprookje wilde 
ze de keizerin vertolken als een vrouw van vlees en bloed. 

Het mocht niet baten: ze bleef bij velen in herinnering als de fon-
dante Sisi uit Ernst Marischka’s trilogie. Toen een kelner in een res-
taurant haar onverwachts aansprak met Sisi antwoordde ze geërgerd: 
‘Nee, ik ben Sisi niet, ik heet Romy Schneider!’
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1  | De komst van de geluidsfilm

In de jaren twintig van de twintigste eeuw kreeg de Amerikaanse 
stommefilm plotseling concurrentie van een nieuwe uitvinding: de 
radio. Het nieuwe medium genoot binnen korte tijd een enorme po-
pulariteit. Hele families zaten ’s avonds gekluisterd aan het apparaat 
om programma’s te beluisteren van hun favoriete artiesten. Dat had 
tot gevolg dat ook de grammofoonplatenindustrie zich in rap tempo 
ontwikkelde. Het medium film bleef echter nog enige tijd achter. Tot 
ver in de jaren twintig waren films nog zwijgend, hoewel men nu ook 
begon te denken aan de ontwikkeling van geluidsfilm. Er ontstonden 
al korte filmpjes, meestal van zangers die werden begeleid met een 
synchroon mee spelende plaat van de artiest die op het witte doek 
verscheen. Het geluid was duidelijk in opmars en er werd al danig ge-
experimenteerd om de acteurs eindelijk eens een stem te geven. 

De eersten die zich realiseerden dat men stappen moest onderne-
men, waren de gebroeders Warner. Op 6 oktober 1927 ging in New 
York hun film The Jazz Singer in première met in de hoofdrol de be-
faamde zanger en entertainer Al Jolson. De film was geen geluidsfilm 
in de zin van het woord, maar een stommefilm waaraan een aantal 
geluidsfragmenten was toegevoegd. Ofschoon het aanvankelijk in de 
bedoeling lag dat er alleen maar drie liedjes door Jolson ten gehore 
zouden worden gebracht, nam hij tijdens de opnamen de regie over 
en improviseerde zoals hij gewoonlijk op de bühne deed. Op het mo-
ment dat de orkestleider de musici het teken wilde geven om te be-
ginnen met spelen, interrumpeerde Jolson hem en sprak de legenda-
rische woorden: ‘Wait a minute, you ain’t heard nothing yet, wait a 
minute, I tell yer. You wanna hear “Toot, Toot, Tootsie?” All right, hold 
on.’ Daarna riep hij orkestleider Lou Silvers toe: ‘Lou, listen, you play 
“Toot, Toot, Tootsie”. Three choruses, you understand, and in the third 
chorus I whistle. Now give it t’em hard and heavy. Go right ahead...’ 
(Amerikaanse slang.)
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Omdat geen scenarioschrijver zo’n tekst had kunnen bedenken, lie-
ten de producenten het dan ook in de film zitten, waarmee ze filmge-
schiedenis schreven. De geluidsfilm was geboren en er was nu geen 
weg meer terug.

In Hollywood sloeg de première van de The Jazz Singer in als een 
bom. Jack Warner schreef in zijn memoires: ‘Er ontstond een totale 
paniek, alsof het land was getroffen door een pestepidemie.’ Het zou 
de filmindustrie in het hart raken. De gevolgen bleven niet uit: het 
stemgeluid van sommige idolen van de stommefilm leende zich niet 
voor geluidsregistratie. Ze hadden vaak zware Slavische accenten of 
spraken een lokaal dialect. Daarbij kwam nog dat stoere filmhelden 
door de mand vielen doordat ze hoge piepstemmen hadden, die niet 
bij hun fysiek pasten. Filmstudio’s waren soms contractueel verplicht 
nog jarenlang hoge gages te betalen aan acteurs die ze niet meer kon-
den gebruiken. Een andere grote kostenpost was het verbouwen en 
inrichten van geluidsstudio’s en het aanpassen van bioscopen aan het 
nieuwe systeem. 

De songs van Jolson waren de start van een geheel nieuw genre: 
de show- en muziekfilm. Men kon nu in de hele wereld genieten van 
de beroemde Broadway-musicals. Toneelacteurs en zangers verleg-
den hun activiteiten naar Hollywood om de voorstelling die ze soms 
honderden keren hadden gespeeld nu vast te leggen op celluloid om 
daarmee een miljoenenpubliek te bereiken en uit te groeien tot in-
ternationale idolen. Tussen 1929 en 1930 werden in Hollywood tal 
van succesvolle Broadway-musicals verfilmd, waaronder; Vagabond 
King, The Desert Song, Sunny, Sally, Golden Dawn, Viennese Nights, 
Showboat, Gold Diggers of Broadway, Song of the Flame en New Moon. 
Aanvankelijk probeerde men voor de export ook films te maken in de 
taal van het betreffende land, met name Spaanse of Duitse versies van 
Amerikaanse films. Het Spaanse taalgebied betrof niet alleen Spanje 
maar tevens een groot deel van Zuid-Amerika. Ook het gedeelte van 
Europa waar Duits werd gesproken, was financieel interessant. Omdat 
dit procédé echter te kostbaar werd, stapte men algauw over op syn-
chronisatie. 

Ook in Berlijn werd The Jazz Singer met enthousiasme ontvangen: 
wekenlang stonden lange rijen voor de bioscoop van mensen die een 
kaartje wilden bemachtigen. Filmmaatschappijen realiseerden zich nu 
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terdege dat ook in Duitsland het geluidssysteem ingevoerd zou moe-
ten worden. Aan de installatie zaten echter heel wat haken en ogen 
en vooral veel juridisch getouwtrek over patenten, vergunningen en 
vergoedingen. 

De invoering van geluid had in Amerika tot gevolg dat de import 
van Duitse stommefilms nu definitief van de baan was. Bovenop deze 
financiële strop kwam nog eens de Amerikaanse beurskrach van 1929, 
die ook in Europa grote gevolgen had. Kleine filmmaatschappijen die 
het hoofd niet meer boven water konden houden, gingen failliet. Ook 
de machtige Duitse Ufa was in de rode cijfers beland, met name door 
de productie van enkele geldverslindende projecten zoals de door Fritz 
Lang geregisseerde stommefilm Metropolis. Lang had voor deze film 
36 duizend figuranten laten opdraven waaronder 750 kinderen, hon-
derd negers en elfhonderd kaalkoppen en verschoot 1,3 miljoen meter 
film. Hoewel de kostbare productie prachtige kritieken kreeg en de 
predikaten Volksbindend en Künstlerisch, bleef het publiek weg. Om-
dat hierdoor een schuld van zo’n 50 miljoen mark was ontstaan, was 
de Ufa genoodzaakt te fuseren met de Amerikaanse maatschappijen 
Paramount en Metro onder de naam Parfumet. De Amerikanen eisten 
dat 70 procent van de in de Ufa-theaters vertoonde films Amerikaanse 
films zou zijn. 

De hele affaire had tot gevolg dat productiechef Erich Pommer zijn 
ontslag kreeg en naar Amerika vertrok, waar hij voor Paramount twee 
films produceerde met de Poolse diva Pola Negri.

In 1926 had de Scherlgroep van de schatrijke mediummagnaat Al-
fred Hugenberg Ufa overgenomen en Ludwig Klitzsch tot directeur 
benoemd. Een van de eerste besluiten van Klitzsch was Erich Pom-
mer uit Amerika terug te halen. Pommer had in Hollywood al enige 
ervaring opgedaan met geluidsfilms. Hij was zodoende de aangewe-
zen persoon om in Duitsland de productie van de eerste geluidsfilms 
op de rails te zetten. Nadat men in 1929 tot een vergelijk met Tobis 
en Klangfilm was gekomen, werden de Ufa-studio’s in Neubabelsberg 
van geluidsapparatuur voorzien. Nog in hetzelfde jaar ging de eerste 
avondvullende geluidsfilm Melodie des Herzens in première, een jaar 
later gevolgd door de befaamde Der blaue Engel, die hoofdrolspeelster 
Marlene Dietrich een Hollywood-contract opleverde.

In navolging van Hollywood ging ook Pommer over tot het pro-
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duceren van muziekfilms. Omdat hem er alles aan gelegen was goed 
voor de dag te komen, zocht hij voor zijn eerste filmoperette naar een 
veelzijdige artieste. Ze moest kunnen dansen en zingen. Zijn oog viel 
op de blonde Lilian Harvey die onder contract stond bij Richard Eich-
berg en met succes in een aantal luchtige stommefilmkomedies had 
gespeeld. 

De in Londen geboren Lilian Pape had een Engelse moeder en een 
Duitse vader. Ze had haar artiestennaam Harvey van haar grootmoe-
der geleend. Toen Eichberg na twee processen en een geldbedrag van 
75 duizend rijksmark toegaf, kwam Lilian onder contract bij Ufa. 

In 1930 maakte ze daar haar eerste geluidsfilm Liebeswalzer met als 
partner de acteur Willy Fritsch. Doordat het tussen de twee hoofdrol-
spelers klikte, werd de film een succes maar de grote doorbraak kwam 
kort daarna toen beiden in de filmoperette Die Drei von der Tankstelle 
speelden. Daarmee werd het duo Harvey-Fritsch het liefdespaar van een 
reeks populaire Duitse films. Omdat Lilian naast het Duits zowel het 
Engels als Frans beheerste, speelde ze in enkele Franse en Engelse ver-
sies van haar films. In de Franse versie werd Fritsch’ rol overgenomen 
door Henri Garat, die daarmee een idool werd in zijn geboorteland. 

Lilian Harvey behoorde in haar tijd tot de populairste en best be-
taalde sterren van haar tijd. Ze was zo ambitieus dat ze, ondanks haar 
Europese successen, een wereldster wilde worden. Die kans kwam 
toen de Amerikaanse Fox haar een contract aanbood. Nadat ze in het 
voorjaar van 1932 had ondertekend, vertrok ze op 6 januari 1933 naar 
Hollywood. Nog net op tijd, want vier weken later benoemde presi-
dent Hindenburg Adolf Hitler tot rijkskanselier. De gevolgen waren 
groot, want nog geen maand later stond de Reichstag in lichterlaaie en 
grepen de nazi’s de totale macht.

|  Van stenotypiste tot filmster

Hoewel Hollywood weliswaar gebruik kon maken van het grote aantal 
musicals dat in de loop der jaren met succes op Broadway was ver-
toond, hadden Duitsland en Oostenrijk daarentegen een grote tradi-
tie op het gebied van operettes. Ze beschikten over gerenommeerde 
componisten en tekstschrijvers die ook voor eigentijdse muziekfilms 
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schlagers wisten te componeren. Velen hadden, voordat ze voor de 
film gingen werken, hun sporen al verdiend bij de revue en het caba-
ret. Onder hen bevond zich onder anderen componist Werner Richard 
Heymann, die een reeks populaire schlagers voor de films van Lilian 
Harvey en Willy Fritsch maakte. En dan was er Friedrich Holländer, 
zoon van operettecomponist Victor Holländer, die onder andere de 
liedjes schreef die Marlene Dietrich in Der blaue Engel zong. Een an-
dere talentvolle schlagerschrijver was ongetwijfeld Micha Spoliansky, 
die zowel voor revues als films componeerde en als pianist de beroem-
de tenor Richard Tauber bij zijn platenopnamen begeleidde. En niet 
te vergeten Ralph Benatzky, die een groot aantal melodieën voor de 
operette Im weissen Rössl componeerde. Op Benatzky na waren alle 
genoemde componisten en tekstschrijvers joden die bij de komst van 
Hitler uitweken naar Engeland en Amerika, waar ze met veel succes 
filmmuziek componeerden. Benatzky, die echter nog tot 1940 bleef, 

Kort na de komst van 
de geluidsfilm speel-
den Lilian Harvey en 
Willy Fritsch in een 
reeks muzikale films 
een romantisch lief-
despaar.
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hield het uiteindelijk ook voor gezien. Hij maakte de overtocht naar 
Amerika, waar zijn stijl echter niet aansloeg en hij moeite had zijn 
hoofd boven water te houden. Ook de joodse operettecomponisten 
Paul Abraham, Emmerich Kálmán en de niet-joodse Robert Stolz we-
ken uit naar de Verenigde Staten van Amerika.

Evenals in Amerika heerste in het Europa van de jaren dertig grote 
werkloosheid die gepaard ging met veel armoede en ellende. Om aan 
de dagelijkse misère enkele uren te kunnen ontsnappen, was film een 
probaat middel. Producenten speelden daar handig op in. De flinter-
dunne romantische verhaaltjes hadden dikwijls dezelfde strekking: 
‘Het arme meisje dat verliefd wordt op een jongeman die zich blijkt 
te ontpoppen als de erfgenaam van een gigantisch fortuin’. De hoofd-
rolspelers barstten daarbij te pas en te onpas in zingen uit met lekker 
in het gehoorliggende melodietjes. Ook het kantoormeisje dat ervan 
droomt een grote ster te worden en na hard keihard werken haar doel 
bereikt, ging er in die tijd in als koek.

Maar in het dagelijkse leven kon blijkbaar evengoed zo’n gelukje 
op iemands weg komen. Een mooi voorbeeld daarvan is ongetwijfeld 
de carrière van de jonge Magda Schneider, dochter van een elektro-
installateur in het Zuid-Duitse Augsburg. Het uit een eenvoudig ka-
tholiek gezin komende meisje blonk op school al uit tijdens toneel-
opvoeringen. Ze beschikte over een mooie zangstem en droomde er-
van zangeres te worden. Toen haar wens helaas niet direct uitkwam, 
verdiende ze, na het doorlopen van de middelbare school, de kost als 
typiste en telefoniste bij een graanhandel. Ze werd wel lid van een 
amateur-zangvereniging die onder leiding stond van de koordirigent 
van het Stadstheater van Augsburg. Toen op een dag een soliste van 
het theater plotseling wegens ziekte uitviel, stelde de dirigent voor dat 
Magda haar plaats zou innemen. Ze was opgetogen, maar haar vader 
lag dwars en gaf zijn dochter geen toestemming. Omdat hij na een 
gesprek met de leiding echter toch akkoord ging, kreeg Magda de gast-
rol op voorwaarde dat ze haar kantoorbaan niet zou opzeggen. Haar 
optreden werd zo’n succes dat haar vader haar zelfs toestemming gaf 
zang- en danslessen te volgen aan het conservatorium. Helaas kwam 
daar plotseling een eind aan doordat het bedrijfje van haar vader fail-
liet ging, waardoor hij de lessen niet meer kon betalen. Maar Magda 
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was nu op de goede weg en verdiende sowieso wat geld met het spe-
len van kleine rolletjes in operettes. Haar grote doorbraak kwam toen 
ze met een zwart geschminkt gezicht een negerinnetje speelde in Die 
Afrikaner. Vanwege dat succes kreeg ze prompt een vaste aanstelling 
bij het Stadstheater van Augsburg. Na er enige tijd aan te zijn ver-
bonden geweest, nam ze een engagement aan bij een theater in Mün-
chen. In 1930 maakte ze haar filmdebuut en speelde ze kleine rollen in 
een paar matige films. Tijdens een gastoptreden in Wenen, waarbij ze 
mooie kritieken kreeg, viel ze op bij regisseur-producent Joe May. Hij 
was onder de indruk van haar talent en vroeg haar een proefopname 
te maken voor de op stapel staande film Zwei in einem Auto. 

De joodse May, die in Wenen was geboren als Julius Mandln, kwam 
uit een welgestelde familie. Zijn neef Fritz, eigenaar van de Hirtenber-
ger munitiefabriek, werd de Oostenrijkse Krupp genoemd. May was 
bij toeval in de filmwereld terechtgekomen. Hij werd gevraagd een 
pauzefilmpje te maken voor een revue waarin zijn vrouw speelde, de 
operettezangeres Hermine Pfleger die optrad onder het pseudoniem 
Maria Angelot. Het resultaat was zo goed dat hij een aanbieding kreeg 
om meer films te maken. Onder het pseudoniem Joe May maakte hij 
opgang als regisseur en producent. Na enige tijd had hij genoeg kapi-
taal om zijn eigen productiemaatschappij op te richten. Hoewel Ufa in 
1918 zijn bedrijf voor een miljoen mark overnam, kocht hij het later 
weer terug. May produceerde met name detectivefilms, melodrama’s 
en massaspektakels waarin meestal zijn vrouw als Mia May en doch-
ter als Eva May de hoofdrollen speelden. Beroepshalve was het leven 
van de May’s een succes maar privé waren er veel problemen. Oorzaak 
was dochter Eva, een nymfomane die nauwelijks 22 jaar oud, al drie 
mislukte huwelijken achter de rug had. In 1924 wilde ze haar neef 
Fritz Mandl trouwen, erfgename van de Oostenrijkse wapenfabrieken. 
Omdat Joe en Mia zich hevig verzetten tegen het huwelijk, joeg Eva in 
de nacht van 9 naar 10 september 1924 in Baden, bij Wenen een kogel 
door haar hoofd. Mia zou daarna nooit meer filmen. 

Hoewel gebroken door dit tragische verlies, zette May echter zijn 
filmwerk als regisseur en producent voort. Met de komst van de ge-
luidsfilms was hij de eerste die overging op synchronisatie. 

Voor de rol in Zwei in einem Auto had hij eigenlijk een meisje van 
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een jaar of zeventien in gedachte. Magda was echter de twintig al ge-
passeerd. Omdat ze klein en superslank was, leek ze veel jonger. Er 
werden proefopnamen gemaakt die goed uitvielen en ze kreeg de rol. 
May vond echter de gewone en veel voorkomende naam Schneider 
(Kleermaker) ongeschikt om carrière bij de film te maken en drong 
aan op een pseudoniem. Maar Magda weigerde en hield voet bij stuk. 
Ze stelde als voorbeeld de succesvolle jonge filmactrice Renate Müller. 
In Duitsland kwam Müller evenveel voor als De Vries en Jansen in Ne-
derland, maar desondanks was Renate uitgegroeid tot een grote ster. 
Iemand stelde nog voor om er dan Maggie Schneider van te maken. 
Maar omdat ze daar ook niets voor voelde, bleef het uiteindelijk bij 
Magda Schneider.

De film, die op 8 maart 1932 in première ging in het Berlijnse Gloria-
Palast, werd een succes.

Het zou Magda’s enige samenwerking worden met May doordat een 
jaar later Adolf Hitler aan de macht kwam. De joodse regisseur week 
met zijn vrouw uit naar Parijs en later naar Hollywood. 

Op 13 maart 1933 benoemde Hitler Josef Goebbels tot Reichsminis-
ter für Volksaufklärung und Propaganda, waaronder ook film en thea-
ter vielen. Alle prominenten uit de filmwereld werden 28 maart door 
het ministerie uitgenodigd voor een bijeenkomst in hotel Kaiserhof, 
waar Goebbels met het oog op de veranderingen in de filmindustrie, 
de aanwezigen zijn plannen zou toelichten. Tijdens zijn rede zou het 
overduidelijk worden dat er voor joden geen plaats meer zou zijn bij 
de film noch bij het theater. 

|  Liebelei

Na haar eerste succesvolle film had Magda toch nog twijfels. Ze nam 
zich voor dat ze, in het geval haar geen rollen meer zouden worden 
aangeboden, terug zou gaan naar het theater. Maar ze had geluk omdat 
ze nog hetzelfde jaar een aanbieding kreeg van de Oekraïense regis-
seur Anatole Litvak om naast de beroemde Poolse tenor Jan Kiepura 
een rol te spelen in Das Lied einer Nacht, van welke film ook Franse 
en Engelse versies werden gemaakt. Haar grootste succesrol speelde 
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ze echter in 1932, kort voor de machtsovername door de nazi’s, in Max 
Ophuls’ Liebelei naar het toneelstuk uit 1896 van de beroemde Weens-
joodse schrijver Arthur Schnitzler. Het melodrama speelt zich af in het 
Wenen van keizer Franz Josef van vóór de Eerste Wereldoorlog.

Tijdens een feestelijke opvoering in de Hofopera leren de officieren 
Theo Kaiser en Fritz Lobheimer de twee knappe Weense meisjes Chris-
tine Weiring en Mizzi Schlager kennen. Tijdens de tweede akte verlaat 
Fritz heimelijk het theater omdat hij een afspraak heeft met baronesse 
Eggersdorf, met wie hij een liefdesrelatie heeft. Het gekozen tijdstip 
schijnt gunstig omdat haar echtgenoot zich ook in het operatheater 
bevindt. Eigenlijk wil Fritz, uit angst ontdekt te worden, de relatie lie-
ver verbreken, maar daar wil de barones niets van weten. Uit angst 
ontdekt te worden in haar huis geeft hij haar de sleutel van zijn eigen 
woning zodat ze ongestoord de liefde kunnen bedrijven. Tijdens zijn 
verblijf in de opera krijgt de baron echter argwaan en keert vroegtijdig 
terug naar huis. Met grote moeite weet Fritz ongezien te ontkomen.

Tijdens een romantisch sleereisje met de twee meisjes wordt Fritz 

Scène uit Max Ophuls Liebelei met welke film Magda Schneider beroemd 
werd.
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verliefd op Christine en Theo voelt zich aangetrokken tot Mizzi. Ze 
besluiten naar Fritz’ woning te gaan om feest te vieren. Dan gaat plot-
seling de deur open en verschijnt de baron met de sleutel in zijn hand. 
Hij beschuldigt Fritz van overspel met zijn vrouw en, om zijn eer te 
redden, daagt hij hem uit tot een duel. Fritz is radeloos. Hij is verliefd 
op Christine en wordt nu achterhaald door een verleden waar hij een 
punt achter had willen zetten. Theo weet dat baron Eggersdorf een 
uitstekend schutter is. Als hij hem bezoekt met het verzoek van het 
duel af te zien, is de baron dat niet van plan omdat als officier zijn eer 
op het spel staat. 

De volgende ochtend vindt het duel plaats, waarbij Fritz dodelijk 
wordt getroffen. Christine is ten einde raad als ze hoort dat Fritz moest 
sterven voor een andere vrouw. Haar leven heeft voor haar geen zin 
meer en ze pleegt zelfmoord.

Alhoewel het aanvankelijk de bedoeling was dat Magda de rol van 
het vrolijke meisje Mizzi zou spelen en Luise Ullrich de melancho-
lieke Christine, wisselden ze uiteindelijk. In haar boek vertelt Magda 
Schneider dat de dames zelf de rollen hadden omgeruild, maar dat 
is niet juist. Het was Ophuls zelf die tot deze beslissing kwam na-
dat hij proefopnamen van Magda had gezien. Hij had aanvankelijk 
twijfels omdat Magda daarvoor uitsluitend soubrettes in lichte amu-
sementfilms had gespeeld en nooit een dramatisch rol. Maar na het 
zien van de proefopnames was hij overtuigd dat Magda degene was 
die de rol van Christine zou moeten spelen. Voor Magda werd de film 
een enorm succes, de beste en nooit meer geëvenaarde van haar lange 
carrière. Fritz werd gespeeld door Wolfgang Liebeneiner. Hij zou in 
nog negentien speelfilms elegante jongemannen uit gegoede families 
spelen, totdat hij door Goebbels werd benoemd tot hoofd van de Film-
kamer, onderdeel van de Kultuurkamer. Van 1942-1945 was hij zelfs 
directeur van de Ufa.

Willy Eichberger, die verbonden was aan het Weense Burgtheater, 
speelde de rol van Theo. In 1937 vertrok hij naar Engeland, waar hij 
een rol aangeboden had gekregen in April Blossoms, waarin de half-
joodse uitgeweken tenor Richard Tauber de rol van Schubert speelde. 
Omdat hij opviel, kreeg hij een contract aangeboden van het Ameri-
kaanse MGM waar hij onder het pseudoniem Carl Esmond prachtige 
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karakterrollen speelde in Hollywood-films.
De auteur van het boek, de joodse Arthur Schnitzler, was twee jaar 

voor de productie van de film overleden.
Liebelei ging op 24 februari 1933 in Wenen in première en een 

maand later in Leipzig en Berlijn. Hoewel de film in nazi-Duitsland 
niet werd verboden, waren de namen van zowel de regisseur, de au-
teur als de andere joodse medewerkers van de titelrol verwijderd. Zo-
wel Ophuls als de anderen bevonden zich toen al in het buitenland. 
Nadat hij zich in Parijs had gevestigd, maakte hij er een Franse ver-
sie van, waarin gedeelten van de Duitse film waren verwerkt. Enkele 
rollen werden overgenomen door Franse acteurs. Goebbels legde de 
Duitse acteurs die aan de Franse versie meewerkten, wonder boven 
wonder geen strobreed in de weg. 

Ophuls kon bij de inval van de Duitse troepen nog net naar het zui-
den vluchten en wist later een visum voor Amerika te bemachtigen. 
Daar zette hij zijn werk voort.

Marlene Dietrich en Kurt Gerron in Der blaue Engel, 1930.
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Henriette von Schirach en haar echtgenoot, leider van de Hitlerjugend 
Baldur von Schirach, behoorden beiden tot de intieme kring van Hit-
ler. Ze vertelde dat Hitler Liebelei had gezien en zo onder de indruk 
was van de zinloze dood van de jonge officier, dat hij elk duel in de SA 
of SS verbood. 

Na haar doorbraak met Liebelei speelde Magda in Kind, ich freu mich 
auf Dein Kommen onder regie van Kurt Gerron. Haar tegenspeler was 
de knappe Weense acteur Wolf Albach-Retty.

Gerron was tussen 1920-1930 een veelgevraagd acteur en regisseur. 
Hij speelde onder andere in Duponts Variété en maakte vooral indruk 
als de goochelaar Kiepert, tevens directeur van een derderangs amuse-
mentsgroepje in Der blaue Engel. Op het moment dat Gerron Magda 
en de andere spelers regisseerde, stormde een groep SS’ers de studio 
binnen, die met opgeheven hand de Hitlergroet brachten en het Horst 
Wessellied zongen. Er zat voor de spelers niets anders op dan hun 
voorbeeld te volgen.

Op 1 april 1933 vond een georganiseerde boycot plaats, waarbij de 
ruiten van joodse winkels werden beklad en eigenaars en klanten wer-
den uitgescholden en gemolesteerd. SA-horden trokken door de straten 
en scandeerden leuzen als ‘Deutsche wehrt euch, kauf nicht bei Juden’ 
en ‘Deutschland erwache, Juda verrecke’. Het was juist het moment 
dat in de Ufa-studio’s de productie van Kind, ich freu mich auf Dein 
Kommen in volle gang was. Onverwacht kwam tijdens de opnamen 
de productieleider binnen om te verkondigen: ‘Wie hier niet Arisch 
is dient te vertrekken.’ Gerron verliet daarna bevend en huilend de 
studio. De regie werd overgenomen door Erich von Neusser. Gerron 
reisde met zijn vrouw Olly naar Nederland en vandaaruit naar Parijs, 
waar hij tijdelijk werk vond. De regie van een Oostenrijkse film ging 
niet door omdat films waaraan joden meewerkten in Duitsland verbo-
den waren. Gerron vertrok vervolgens naar Den Haag, waar producent 
Loet Barnstijn hem in 1935 contracteerde voor de films Het mysterie 
van de Mondscheinsonate en Merijntje Gijzen’s jeugd. Hij trad tevens 
op bij het cabaret van de uitgeweken revuekoning Rudolf Nelson en 
maakte een korte documentaire voor de AVRO. In 1943 zou hij met zijn 
vrouw geïnterneerd worden in het kamp Westerbork en een jaar later 
overgebracht naar Theresienstadt, waar hij op bevel van Reichsführer 
SS Heinrich Himmler een film over het kampleven moest maken. De 
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Magda Schneider, 1935.
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film moest de wereld doen geloven hoe goed de joden in concentratie-
kampen leefden. Toen Der Führer schenkt den Juden eine Stadt gereed 
was, werd Gerron overgebracht naar Auschwitz, waar hij direct na aan-
komst werd vergast.

In haar memoires vertelt Magda Schneider over de wijze waarop Ger-
ron in 1933 tijdens de opnames werd ontslagen en hoe hij over zijn 
hele lichaam trilde. Deze film waarin Magda Schneider en Wolf Al-
bach-Retty voor de eerste keer samen speelden, behoorde tot het genre 
film dat duidelijk geïnspireerd was op de romantische komedie zoals 
ze in Hollywood tijdens de depressie aan de lopende band werden 
gemaakt. Het was precies het positieve geluid dat de mensen in de be-
ginperiode van het nationaalsocialisme wilden zien nadat het land ge-
durende de Weimar-republiek jarenlang geteisterd was geweest door 
inflatie en massale werkloosheid.

Magda Schneider en Wolf Albach-Retty werden in de jaren dertig zowel in 
de film als privé een liefdespaar.
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