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TALENT IS TE KOOP ! 

 

Robert Shaw wilde net zo succesvol zijn als zijn generatiegenoten Sean Connery, Peter 

O`Toole, Albert Finney, Michael Caine, Alan Bates  of Terence Stamp. Hij moest echter 

een langere en zwaardere weg afleggen. En toen het geluk hem eindelijk toelachte, stond 

het noodlot al om de hoek. Robert Shaw was waarschijnlijk talentvoller dan zijn vrienden, 

maar hij kreeg niet vaak de goede rol en hij miste net de uitstraling om op jonge leeftijd al 

een ster te worden. Kijk naar zijn rol in The Caretaker, waarin hij met zijn broer (Alan 

Bates) de indringer (Donald Pleasence ) een Pinteriaans spelletje speelt om na te gaan of 

ze de vreemde man wel van dienst kunnen zijn. Pleasence is ronduit creepy, op een zielige 

manier. Bates is de charme zelf en Shaw is onvoorspelbaar met een verborgen kracht. Dat 

maakte hem uitermate geschikt  om sinistere rollen  te spelen. 

Wat zijn vrienden niet bezaten was zijn schrijftalent waarmee hij zich kon meten met grote 

collega`s als Harold Pinter en John Osborne. Wat ging er mis met Robert Shaw ? 
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FROM RUSSIA WITH LOVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opeens was hij er in 1963; net 

als zijn vriend Sean Connery 

een jaar eerder met Dr.No. De 

verwachtingen ten aanzien van 

deel 2 in de James Bondreeks 

waren hoog. Het begin van dat 

vervolg was spectaculair en 

onverwachts. Een van de beste 

openingen van een film ooit. 

Sean Connery dwaalt met een 

pistool in de hand in een tuin bij 

avond rond. Er is een andere, 

blonde man die er gevaarlijk 

uitziet. Natuurlijk moet 007 van 

deze killer winnen, maar na een 

kort kat en muis spel trekt de 

blonde man een vlijmscherpe 

draad uit zijn horloge en is hij 

klaar voor actie. Als hij toeslaat 

dan gebruikt hij het snoer om 

zijn tegenstander 007 de keel 

door te snijden. Je had in 1963 

in Tuschinski moeten zitten om 

de kreten van ongeloof in de 

grote zaal te horen bij die eerste 

minuten van From Russia with 

love als Sean Connery dood 

neervalt. Dan gaan de grote 

spotlights in de tuin aan en een 

medewerker van SMERSH 

(Walter Gotel) komt naar voren 

en trekt een masker van 

Connery`s hoofd af. Een  ander 

gezicht verschijnt. Het gezicht 

van Connery was alleen maar 

een inspiratie voor zijn 

tegenstander, Red Grant 

(Robert Shaw), om goed te 

presteren als moordenaar. Hij 

voldoet. Een prachtige opening 

van de film en je weet meteen 

waar je aan toen bent met 

Robert Shaw. Op dat moment 

een totale, onbekende voor het 

grote publiek. Later in de film 

wordt de kracht van Red Grant 

nog eens extra onderstreept als 

Rosa Kleb ,medewerkster van 

SMERSH ( Lotte Lenya), Grant 

opnieuw test door hem met een 

boksbeugel in de maag te slaan. 

Hij geeft geen krimp. 

 

 

 

 

 

 

Niemand kende Robert Shaw. 

Men wist niet dat hij een redelijk 

succesvol schrijver en 

toneelacteur was. Met slechts 

een paar kleine filmrollen op zijn 

naam. Altijd op de achtergrond, 

 
Sean Connery en Daniele Bianchi 

ontmoeten Robert Shaw in de 

Orient Express. 

 

Rosa Kleb (Lotte Lenya) inspecteert 

Red Grant (Robert Shaw). 
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altijd somber kijkend als of er 

niets beter voor hem klaar 

stond. Altijd afwachtend. Hij had 

op tv het oorlogsstuk The long 

the short and the tall gedaan, 

maar de goede kritieken gingen 

voornamelijk naar een andere 

jonge acteur ,Peter O`Toole, die 

zou doorbreken met Lawrence 

of Arabia. En toen er twee jaar 

later een filmversie kwam kreeg 

Richard Todd zijn  rol. Hij zat al 

vanaf 1947 in het vak, maar de 

prachtige rol die hem bekend 

zou maken- en nog liever 

beroemd- was er nog niet. Sean 

Connery had Bond, Peter 

O`Toole Lawrence, Albert 

Finney de film Saturday Night 

Sunday Morning en  Stanley 

Baker was al een ster in 1956 

toen Shaw met hem in A hill in 

Korea zat.. 

Robert Shaw was een man van 

de harde competitie. Hij wilde 

altijd de winnaar zijn en dat zie 

je af aan zijn rol van Red Grant. 

Bijna steelt hij From Russia with 

love van Sean Connery met zijn 

drie scenes: De openingsscène  

waarin hij de nep Connery 

doodt, de ontmoeting met Rosa 

Kleb die hem uitdaagt en 

tenslotte de enerverende scene 

in de Orient Express met het 

gevecht op leven en dood 

tussen 007 en Red Grant. Hoe 

Shaw ook rond bazuinde dat hij 

Connery aankon het script 

schreef  nu eenmaal voor dat hij 

van James Bond verloor. Hij 

legde toch het loodje in de film. 

Maar hij was opgemerkt en hij 

had zijn filmcarrière. Voorlopig 

waren daar rollen van 

onsympathieke figuren en het 

zou nog eens twaalf jaar duren 

eer hij definitief naar de top 

doorbrak met een film van een 

jonge regisseur -Steven 

Spielberg genaamd- Jaws, 

waarin hij de haaienexpert Quint 

speelde (een rol die Lee Marvin 

had geweigerd).Het was een 

uitermate moeilijke productie  

met slecht weer en een defecte 

mechanische haai waardoor de 

draaitijd uitliep en het budget 

steeg. Maar het was allemaal de 

moeite waard. Robert Shaw 

excelleerde ( niet eens in de 

hoofdrol) als de haaienjager. 

Moest hij het in de vorige film 

opnemen tegen James Bond, nu 

was zijn tegen stander een 

grote witte haai. 

 

 

 

 

Bovendien kreeg Shaw de kans 

om nog wat dialogen toe te 

voegen (of te veranderen) bij 

zijn indrukwekkend verhaal over 

het oorlogsschip de Mississippi 

die tijdens WO2 getorpedeerd 

werd en waarbij veel 

opvarenden door haaien werden 

opgegeten. 
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JACHT NAAR DE TOP 

De verbeten jacht naar de top 

zat er al van kinds af in. Zijn 

vader was een arts met een 

groot drankprobleem  die in het 

bijzin van zijn gezin zelfmoord 

pleegde. Dat heeft natuurlijk 

diepe indruk op de jonge Robert 

gemaakt. Niet veel later werd 

ook zijn levensstijl gekenmerkt 

door vernietigingsdrang en 

overmatig drank gebruik. Hij 

volgde zijn opleiding aan de 

Royal Academy of Dramatic Art  

en had in 1951 een minuscuul 

rolletje in The Lavender Hill Mob 

met  Alec Guinness die 

gecharmeerd  was van de jonge 

acteur. (waarschijnlijk meer 

vanwege zijn uiterlijk dan acteer 

kwaliteiten). Robert Shaw was 

nooit een vrouwenjager, maar 

hij trouwde jong en hij was 

altijd bezeten geweest van het 

op de wereld zetten van 

kinderen. 

 

 

 

 

 

 

Hij wisselde zijn eerste vrouw 

(Jennifer Bourke) in voor de 

actrice Mary Ure die met 

toneelschrijver John Osborne 

was getrouwd. Hij stal haar 

gewoon onder de ogen van de 

beroemde schrijver vandaan. 

Niet alleen maakte hij Mary 

zwanger terwijl ze nog met 

Osborne getrouwd was, hij 

kreeg  ook nog een kind bij zijn  

ex-vrouw. 

Mary Ure was al een actrice van 

aanzien. Ze had twee 

succesvolle films, Look back in 

Anger (geschreven door 

Osborne) en Sons and lovers. 

Van Robert Shaw had toen nog 

niemand gehoord. Ze viel voor 

de charmes van Robert Shaw en 

ze zou merken dat haar carrière 

ondergeschikt zou raken aan de 

pogingen van haar echtgenoot 

om de ladder van het succes te 

bestijgen. Hij was niet alleen in 

competitie met zijn collega´s  

maar ook met haar. En dat zou 

tot haar ondergang leiden. 

 

 

 

 

 

 

Robert Shaw bleef zichzelf ook 

wijs maken dat het acteren in 

commerciële films alleen maar 

levensonderhoud was om in 

wezen geluk te vinden bij het 

schrijven van filmscenario´s , 

toneelstukken en boeken. 

 

Robert Shaw 

en Mary Ure. 
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Dat was de intellectuele 

uitlaatklep  waardoor hij zich 

probeerde te meten met Harold 

Pinter en John Osborne. En 

tenslotte had hij al van John 

Osborne gewonnen door diens 

aantrekkelijke vrouw in te 

pikken! De Engelse kranten 

reageerden positief op zijn 

boeken. En na From Russia with 

love viel hij ook op als acteur; 

een acteur die ook nog kon 

schrijven. Iets wat collega`s 

Sean Connery, Michael Caine en 

Alan Bates niet konden en ook 

niet ambieerden. Hij was ze dus 

een stapje voor. 

 

 

 

 

 

 

 

In het jaar 1963-van de 

Bondfilm- zat hij ook in de 

verfilming van Harold Pinter’s 

toneelstuk The Caretaker  en 

kreeg hij het ook voor elkaar 

The luck of Ginger Coffy  in 

Canada te maken met zichzelf 

en zijn vrouw in de hoofdrollen. 

Maar die twee artistieke films 

zetten geen zoden aan de dijk 

en leverden hem weinig geld op. 

Met de boevenrol van Red Grant 

had hij bewezen  uitermate 

geschikt te zijn voor het spelen 

van sinistere rollen. Voor 

tankcommandant Kolonel 

Hessler in Battle of the Bulge 

hoefde hij alleen maar opnieuw 

zijn haar blond te verven en 

grimmig te kijken om het 

publiek tevreden te stellen met 

de vertolking van de ultieme, 

perfide Nazi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfs zijn secondant, de Duitse 

acteur Hans Christian Blech  (de 

acteur die in The Longest Day 

als eerste de invasie  

waarneemt) moet hem er op 

wijzen dat hij alleen maar uit is 

op oorlog. Deze film was een 

aanloop tot de Hollywood 

carrière  met rollen van bad 

guys.  Hij werd er niet vrolijk 

van, maar hij had op den duur 

een groot huishouden met acht 

kinderen en hij kon het  geld 

goed gebruiken. 

 
The Caretaker met Donald 
Pleasence, Alan Bates en Robert 
Shaw. 

 

De blonde Nazi in Batle of the Bulge. 
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ARTISTIEKE ERKENNING 

 

 

 

 

 

 

 

Een jaar na Battle of the Bulge, 

in 1966, kreeg hij eindelijk de 

erkenning waar hij zo naar 

verlangde. Het was geen grote, 

maar wel belangrijke rol van 

Hendrik de Achtste in A man for 

all seasons  waarin de kleurloze 

Paul Scofield de hoofdrol had 

van Thomas More, de 

tegenstander van  de 

trouwgrage Koning. Scofield viel 

weg tegen de krachtige Robert 

Shaw (maar kreeg toch een 

Oscar). Zoals More wegviel 

tegenover Hendrik. Robert Shaw 

hield er een Oscar nominatie 

aan over en veel prestige. Maar 

hij was nog steeds jaloers op  

Connery en Caine die  echte 

sterren waren met heel hoge 

gages. De scripts  kwamen nog 

steeds niet met bosjes binnen 

en meestal wilde men hebben  

als  tegenspeler van zo`n ster, 

in een  schurkenrol. 

Robert Shaw creëerde en 

gecompliceerd leven voor 

zichzelf en zijn gezin. Om de 

zware belastingdruk in Engeland 

te ontlopen werkte hij er nog 

maar sporadisch en kon hij niet 

langer dan negentig dagen in 

zijn geboorteland verblijven. Hij 

verhuisde naar Ierland en hij 

filmde meestal in Spanje. Ene 

Virginia de WittJansen (aka Miss 

Jay) werd aangenomen om voor 

de kinderen te zorgen. Zij 

bracht ook een kind mee. En 

toen waren ze met 9 

kinderen.Mary Ure`s instabiliteit 

ten aanzien van haar huwelijk 

met het grote ego werd er 

alleen maar erger door. Ze 

begon allengs te vermoeden- 

terecht of onterecht- dat Robert 

een verhouding had met Miss 

Jay. Shaw`s drankgebruik nam 

in die tijd in hevige mate toe. En 

zijn onverschilligheid groeide 

ook. Er was een incident waarbij 

Mary Ure stomdronken was en 

naakt de badkamer nog maar 

net kon halen waar haar  zoon 

haar vond. Toen Robert Shaw er 

aan kwam hielp hij haar niet, 

maar begon met een recorder 

haar huilbuien en kotsen op te 

nemen. Interessant materiaal 

voor later. Of voor feestjes. 

De keuze van de filmrollen werd 

meestal bepaald door de 

financiële omstandigheden 

waarin het gezin Shaw 

verkeerde. En daarbij kwam dat 

het schrijven natuurlijk nooit 

een lucratieve bezigheid was. 

Ook moest Robert Shaw 

ontdekken dat de verfilmingen 
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van zijn boeken en 

toneelstukken – vaak na heel 

lange tijd- niet het resultaat 

behaalden waar hij zo op had 

gehoopt. Over zijn schrijven zei 

hij: ”Dat is waar het echte 

centrum van mijn integriteit ligt. 

Ik schrijf nooit voor geld. Ik 

acteer alleen voor geld. Ik zou 

nooit bepaalde zinnen schrijven 

die ik in films zeg. Als ik de kans 

krijg verbeter ik vaak de 

dialogen in mijn films. “ Zijn 

succesvolle boek The Hiding 

Place  was jubelend ontvangen. 

Shaw`s interesse in de tweede 

wereld oorlog kwam vooral in 

zijn schrijven tot uiting. The 

Hiding Place  dat  gaat over een 

Nazi-aanhanger die twee Britse 

piloten verbergt en ze niet 

vertelt dat de oorlog voorbij is. 

Pas in 1952, als de Nazi ziek 

wordt, komt de waarheid aan 

het licht. Helaas was de 

verfilming als Situation hopeless 

but not serious  in 1963 

bijzonder matig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alec Guinness was de Nazi. Mike 

Connors ( bekend van de tv 

serie Mannix) en een jonge, 

onbekende  Robert Redford 

(met wie Robert Shaw later The 

Sting zou maken) speelden de 

piloten. Ook The man in the 

Glass Booth  over een Duitse 

Jood die net doet alsof hij een 

oorlogsmisdadiger  is geweest 

(Maximillian Schell) werd een 

niet zo `n geslaagde film. Shaw 

was zo ontevreden dat hij zijn 

naam van de credits wilde  

halen.( maar dat gebeurde niet) 

Na zijn Oscar nominatie had hij 

als acteur genoeg aanzien om in 

grote films belangrijke bijrollen 

te vertolken. Hij was een van de 

vele bekende  gezichten in The 

Battle of Britain en hij speelde 

Winston Churchill`s vader 

Randolph in Young Winston. Een 

rol waarmee hij alom veel lof 

oogstte. 

 

 

 

 

Hoewel in de jaren zeventig de 

meeste Britse films met 

Amerikaans geld werden 

geproduceerd en ook de 

Spaanse films een Amerikaans 

signatuur hadden, lag 

Hollywood-de stad waar je pas 

werkelijk erkenning kreeg-nog 

steeds buiten zijn bereik. 

 

Situation hopeless but not serious 

met Mike Connors, Robert Redford 

en Alec Guinness. 

 

Anne 

Bancroft en 

Robert Shaw 

als de 

ouders van 

Winston 

Churchill. 
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Zo af en toe  was er een project 

waar ook Mary Ure aan mee kon 

doen, hoewel ze veel minder 

geld kreeg dan haar echtgenoot. 

Ze was de vrouw van generaal 

Custer – met Shaw als de 

legendarische Generaal- in 

Custer of the west. En ze 

vertrokken beiden  naar 

Amerika in 1973 voor een kleine 

horror film Reflection of Fear die 

niets deed voor hun carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

GEBREK AAN CHARME 

De waarheid was ook dat Robert 

Shaw de charme van een Sean 

Connery, Alan Bates, Michael 

Caine of Richard Harris miste. 

Geen vrouw zou zich in de 

armen van Shaw storten als ze 

niet een masochiste was. Zo 

kwam hij over en dat beperkte 

de keus in rollen. Als er een 

Nazi of schurk moest komen 

dachten de producers al gauw 

aan Robert Shaw. Ook Custer 

die zijn donkere zijde had werd 

voor het eerst ontluisterd in 

deze Europese  film  als de 

megalomaan die zijn troepen 

tegen de indianen de dood in 

jaagt. Shaw`s  imago was 

moeilijk te doorbreken. 

Terug in Engeland kon hij wel 

weer een intieme kwaliteit film 

doen. The Hireling  over een 

gefrustreerde chauffeur die 

verliefd wordt op een adellijke 

dame (Sarah Miles), maar geen 

enkele kans bij haar heeft. De 

film werd in Cannes 

onderscheiden en was een 

behoorlijk succes. Maar waar 

Shaw meer aan had was een 

uitnodiging van Paul Newman 

om mee te doen aan een film 

die Newman met Robert Redford 

herenigde na Butch Cassidy & 

The Sundance Kid. Paul 

Newman zocht voor The Sting  

een acteur die een louche 

gangster in de jaren dertig kon 

neerzetten. Robert Shaw las het 

script en zag meteen dat de 

combinatie Newman- Redford, 

het onderwerp en George Roy 

Hill die ook Butch Cassidy  had 

geregisseerd een gouden greep 

was, ook al speelde hij weer de 

bad guy. Hij stelde zijn eisen. 

Hij wilde top billing  hebben 

achter de twee hoofdrollen en 

die kreeg hij ook al werd zijn  

portret niet op de poster gezet.  

 

 

 

 

Robert Shaw 

als de 

eigenwijze en 

meedogenloze 

generaal Custer 

die door de 

Indianen 

gedood werd 

bij Little Big 

Horn. 
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Hij kwam Hollywood binnen met 

een film die een grote hit werd. 

Toch tonen interviews uit die 

tijd aan dat Robert Shaw nog 

altijd een gefrustreerde, 

sombere man was die zich in 

een hoek voelde gedrukt. In 

tegenstelling tot Newman en 

Redford die door iedereen 

herkend werden was hij alleen 

maar die acteur die men in het 

beste geval  kon thuisbrengen 

als die blonde killer uit From 

Russia with love. Hij ondervond 

dit toen hij met Paul Newman  

een aantal kroegen afliep die ze 

steeds moesten verlaten omdat 

Newman onder de voet gelopen 

werd door fans. Shaw liep 

mijlen achter bij Newman en 

Redford. Toch zouden de 

producenten van The Sting 

David Brown en Richard Zanuck 

hem niet vergeten toen ze de 

bestseller  Jaws gingen 

verfilmen over een haai die een 

badplaats terroriseert. Ze 

hadden een acteur nodig voor 

de ijzervreter die op haaien 

joeg. Ze kwamen uiteindelijk op 

Robert Shaw uit.1975 zou de 

zomer van de witte haai 

worden. 

 

 

 

 

Jaws  versloeg alle voorgaande 

box office records. Er was een 

nieuw jong publiek dat meer zag 

in Star Wars en Jaws dan in de 

meest succesvolle film 

allertijden van voorgaande jaren 

The Sound of Music. 

 

 

 

Hoewel Bruce de haai de echte 

ster was lukte het Robert Shaw 

toch subtiel zijn tegenspelers 

Roy Scheider en Richard 

Dreyfuss met zijn sarcasme 

naar het tweede plan te 

drukken. Nadat hij zich kenbaar 

had gemaakt ging het eigenlijk 

alleen nog maar om Quint en de 

vernietiging van de haai. Hij had 

die briljante monoloog en een 

gevecht met de haai waarin hij 

wordt opgegeten. Een mooie 

exit. Die zomer van ’75 stonden 

er rijen mensen te wachten om 

Spielberg’s haaien epos te 

aanschouwen. En ze kwamen 

terug om hem weer te zien. En 

als je in die tijd in LA was en op 

het strand terecht kwam dan 

bedacht je je wel twee keer om 

in zee te gaan. Misschien dat 

het Shaw`s geluk was dat hij 

door zijn dood in de film niet 

kon  terugkeren voor de slechte 

vervolgen. Na Jaws  was Robert 

niet alleen maar een bekend 

gezicht, maar ook een echte 

ster met een vet salaris. 

 

Jaws met Robert 

Shaw, Richard 

Dreyfuss en Roy 

Scheider. 
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DE BITTERE SMAAK VAN 

SUCCES 

 

 

 

 

 

Het was een lange weg geweest 

met veel obstakels. Maar het 

was niet alleen  het geluk dat 

hem toelachte. In hetzelfde jaar 

van Jaws  ging Mary Ure ten 

onder aan frustraties, drank en 

medicijnen. Shaw zat voor 

opnamen van zijn nieuwe film 

Diamonds in Londen toen ze 

stierf. De relatie liep al op zijn 

eind. Toen Mary stierf was hij in 

de ochtend in hun huis, maar 

die middag moest hij nog een 

scene draaien voor Diamonds en 

zonder een krimp te geven 

vervulde hij zijn taak. Omdat hij 

nog voor haar dood een hevige 

ruzie met Mary had gehad en 

haar een klap had gegeven was 

hij bang dat het autopsie 

rapport in zijn nadeel zou 

uitvallen, maar het gebeurde 

niet. Hij had een verhouding 

met Miss Jay  die Mary `s plaats 

in zijn leven nu definitief innam. 

Het werd een verstand huwelijk, 

waarbij er niet heel veel 

veranderde aan haar functie. 

Behalve dat ze nog een kind van 

Shaw kreeg ,waarbij de stand 

op tien kinderen kwam. 

Shaw proefde met Jaws  

wel van het succes, maar zou in 

de resterende jaren van zijn 

leven niet meer zo’n goede film 

maken. Hij was altijd laconiek 

als vrienden hem  vroegen 

waarom hij nu weer een 

middelmatig script had 

geaccepteerd: “For money, dear 

boys, for a million dollars”. Dat 

was waar hij op uit was: de ster 

status met zijn naam als eerste 

boven de filmtitel en een hoop 

geld. En hij verklaarde ook zijn 

keuzes met: “Als je vijftig bent 

en tien kinderen hebt ( Miss Jay 

had ook nog een kind van hem 

gekregen) dan vraagt dat om 

een enorme economische 

noodzaak dat me dwingt al die 

dure films te doen, waarin ik 

meestal geen zinnig woord heb 

te zeggen.” Vlak na Jaws deed 

hij nog een keer een karakterrol 

als de Sheriff van Nottingham in 

Robin and Marian  met Sean 

Connery als een oude Robin 

Hood die na twintig jaar 

terugkeert naar Sherwood 

Forrest waar hij Lady Marian 

(Audrey Hepburn in haar lang 

verwachte come-back) 

terugvindt in een klooster en 

waar een kwaadaardige sheriff  

de macht heeft. Robert Shaw op 

bekend terrein. 

 

 

 

 

Diamonds. 
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Knarsetandend moest Shaw 

toezien dat de film  eigenlijk om 

Connery en Hepburn draaide, 

maar hij kreeg het wel voor 

elkaar dat hij als derde boven 

de titel werd genoemd. Daarna 

lukte het hem om enkele rollen 

in Hollywood films te krijgen, al 

waren ze minder succesvol dan 

hij had gehoopt. 

 

 

 

 

 

 

 

In 1976  maakte hij The 

Swashbuckler, een doorsnee 

piratenfilm waarin hij zich kon 

vertonen als een charmante 

schavuit zoals Douglas 

Fairbanks ,Errol Flynn en Burt 

Lancaster hem waren voor 

gegaan. Met zijn 49 jaren was 

hij te oud voor dat soort rollen 

en hij miste de charmante 

uitstraling van zijn voorgangers. 

Het was dus geen succes. Een 

nieuwe Peter Benchley 

verfilming The Deep leek het 

juiste project voor de acteur. In 

de film kon hij een aardige 

versie van Quint spelen. Een 

schatjager/ duiker. Alleen zijn 

drankprobleem en zijn slechter 

wordende conditie maakten het 

onmogelijk voor hem om 

moeilijke onderwater scenes te 

spelen. Die werden dus door 

een stand-in gedaan. In Black 

Sunday speelde hij een 

Israëlisch geheimagent die jaagt 

op Arabische terroristen die een 

Good year ballon boven een 

stadion willen laten exploderen. 

En in 1978 zat hij in het lang 

verwachte vervolg van The Guns 

of Navarone :  Force Ten from 

Navarone , maar het vervangen 

van de originele cast  Gregory 

Peck ,David Niven en Anthony 

Quinn door Robert Shaw, 

Harrison Ford en Edward Fox 

was geen succes. En het hielp 

ook niet dat de man achter de 

eerste film, Carl Foreman, 

gestorven was voordat hij de 

tweede kon produceren. 

 

 

 

 

 

Toch waren deze “mislukte “ 

films bij het publiek behoorlijk 

succesvol. En dan is het 1978. 

Als je Shaw´s laatste actiefilm 

Avalanche Express ziet dan 

beweegt hij zich nauwelijks als 

Russische officier. Andere 

acteurs doen al het werk. Hij 

ziet er opgeblazen uit en hij 

doet niet echt meer mee. Het 

einde was in zicht. 
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De film was een middelmatig 

spionageproduct waarvan men 

dacht dat de combinatie van 

Robert Shaw en Lee Marvin voor 

vuurwerk op het witte doek zou 

zorgen, maar het was slechts 

een klein brandje. Het 

overmatig drankgebruik van 

beide acteurs en hun gedrag 

was spectaculairder dan wat er 

op het witte doek was te zien. 

En de lusteloze regie van de 

bejaarde Hollywood veteraan 

Mark Robson hielp ook niet mee. 

Alles werd nog erger toen 

Robson tijdens de opnamen aan 

een hartaanval overleed. De film 

moest door een ander worden 

afgemaakt. 

In die tijd doken er tv interviews 

op  met eens stom dronken 

Shaw die geen woord kon 

uitbrengen. Niemand was dus 

eigenlijk verbaasd dat hij korte 

tijd later overleed. Had zijn 

vader met een dosis vergif een 

einde aan zijn  leeftijd gemaakt; 

Robert Shaw deed het via de 

fles- al deed hij daar wat langer 

over. Over zijn drinken zei hij :“ 

Ik drink te veel. Kan je me een 

grote acteur noemen die niet te 

veel drinkt? “ Op 28 augustus  

1978 reed hij met Miss Jay in 

een nieuwe witte Range Rover 

op een Ierse landweg. Plotseling 

kreeg hij pijn in de borst. Jay 

stopte de auto en hield andere 

auto`s aan voor hulp. Shaw  zei 

nog: “ Wat gebeurt er met mij? 

Ik ben bang.”  Het duurde wel 

drie kwartier  voordat de 

ambulance arriveerde .Toen was 

hij al gestorven. Hij was net een 

en vijftig geworden. Al die 

mooie boeken en rollen waar hij 

van bleef dromen zouden er 

nooit meer komen. 

 

 

 

  

 

Avalanche express met Linda Evans. 
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Sea fury met Stanley Baker. 
 Reflection of fear met Sally 

Kellerman en Sondra Locke. 
The Valiant met Liam Redmond. 

 

Battle of the Bulge met Charles 

Bronson. 

 

The luck of Ginger Coffy met 

Mary Ure. 

 

The Dam Busters met Richard Todd. 

 
The Birthday Party. 

 

Custer of the West.  

Black Sunday. 
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Force 10 from Navalone 

  
Robin and Marian Swashbuckler 

 

The deep 

 

The hireling 

 
The taking of Pelham 

Figures in a landscape  Der Richter und sein Henler 

 

Black Sunday 
 

A man for all seasons 

 
A town called Bastard Battle of the Bulge 

 



17 
 

 

Door: Thomas Leeflang 

Karl Valentin:  

'Jedes Ding hat drei Seiten, eine 

positive, eine negative und eine 

komische.'  

 

'De wieg van de film stond in 

een kermistent en in die wieg 

lag een komiek.' Aldus Dick van 

Swol, in de jaren vijftig van de 

vorige eeuw; programmeur en 

publiciteitschef van het 

Tuschinski-concern. Al sinds de 

commedia dell'arte, de 

blijspelen van Molière en de 

recentere stukken van Neil 

Simon, verlopen de reacties van 

een publiek op komische 

situaties voorspelbaar. Iedereen 

lacht in principe op hetzelfde 

moment om dezelfde dingen. De  

 

 

filmklucht is dan ook een genre 

dat internationaal goed kon en 

kan worden geëxploiteerd. 

Eskimo's lachen  

 

net zo uitbundig om Chaplin als 

leden van een Nuba-stam in 

Soedan.  

Hebben we het over comedy, 

dan denkt menigeen niet ten 

onrechte meteen aan de 

Amerikaanse komische film. 

Filmcriticus Constant van 

THOMAS LEEFLANG 

 

 

FILM FUN begroet met trots als 

nieuwe medewerker Thomas Leeflang. 

Deze schrijver heeft meer dan 30 

filmboeken geschreven waaronder 

twee over Leni Riefenstahl ; over 

Laurel en Hardy; de Western, Tarzan; 

100 Jaar Cinema; Verboden voor 

Joden: De bioscoop in de oorlog, 

Cinema Nostalgia; Black Hollywood. 

Binnenkort komt zijn nieuwste boek 

Cut and Print, de analoge jaren van 

Hollywood uit. Zijn eerste verhaal in 

Film Fun gaat over de komiek Karl 

Valentin. 

 

KARL VALENTIN  EEN  INSPIRATIEBRON 

VOOR KOMIEKEN 
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Wessem constateerde in 1931 

al: 'De Amerikaanse filmhumor 

is de naïefste, jongensachtigste, 

dolste en flauwste, kortom de 

primitiefste en daarom ook de 

algemeen verstaanbaarste.' Hij 

heeft daarin nog steeds gelijk. 

Al vanaf het begin van de 

twintigste eeuw zijn wij in ons 

deel van Europa overspoeld met 

en filmisch opgevoed door de 

Amerikaanse komische film.  

De eerste filmkomieken kwamen 

uit het vaudeville, een populaire 

theatervorm zonder artistieke 

pretenties die aan het eind van 

de vorige eeuw in Amerika 

hoogtij vierde. Zij drukten een 

stempel op de artistieke 

ontwikkeling van de 

cinematografie. Bekende ex-

'vaud actors' waren W.C. Fields, 

de Drie Stooges, Ole Olsen, 

Eddie Cantor, Walter Catlett, Al 

Jolson en de Marx-broers terwijl 

Charles Chaplin en Stan Laurel 

voortkwamen uit het Britse 

equivalent van het Amerikaanse 

vaudeville, de Music hall.  

 

 

 

 

 

 

In de jaren tachtig en negentig 

woonde ik tal van hoorcolleges 

en retrospectieve voorstellingen 

bij met thema's als 'de 

avantgardistische komische film' 

of 'de vrouwonvriendelijke rollen 

in de films van Alfred Hitchcock'. 

Altijd drukbezocht, altijd 

interessant en altijd meer dan 

leuk. Wijlen dr. Nico Brederoo 

beleed op een inspirerende 

manier aan de Universiteit van 

Amsterdam zijn liefde voor de 

Franse filmregisseur en komiek 

Jacques Tati (1908-1982). Er 

bestond immers méér dan al dat 

Hollywood-spul.  

Tati liet een klein oeuvre na 

waarin hij als een lange 

zwijgende slungel, buigend en 

wippend, op z'n tenen lopend en 

pijprokend, doorheen scharrelt. 

Jacques Tatischeff, zijn volledige 

naam, was een eigenzinnig man 

die zijn carrière begon als 

mimespeler in Parijse cabarets. 

Volgens Tati was visuele humor 

de meest directe; hij hechtte 

veel waarde aan 'lichaamstaal'. 

In zijn films komen dan ook 

weinig close-ups voor en er 

wordt nauwelijks iets in gezegd 

dat te begrijpen is.  

Het perfectionistische van Tati 

had veel weg van autisme. Zo 

wilde hij alleen opnamen maken 

met Amerikaanse Mitchell-

camera's en dan nog van een 
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Les vacances de Monsieur Hulot 

bepaald type. Waren er in de 

studio om welke reden dan ook 

slechts Arriflex-camera's 

beschikbaar, dan kon de hele 

crew naar huis tot ergens de 

juiste Mitchells gehuurd waren.  

 

 

 

 

 

 

 

Eddy van den Enden was Tati's 

camerman bij Trafic. In een 

interview met Hans Schoots 

typeert Van der Enden Jacques 

Tati's werkwijze: 'Bijvoorbeeld: 

een scène met een man die zit 

te eten aan een tafeltje Hij eet 

een spiegelei op een tafelkleed 

met gele cirkels die lijken op het 

geel van spiegeleieren. Hij prikt 

dus mis. Op dat moment moet 

er een kat over de tafel lopen. 

Die kat wilde niet lopen zoals 

Tati wilde. Dan riep hij: "We 

can't shoot!" Dan moest die kat 

eerst maar getraind worden…'  

En er werd dagenlang niets 

gedraaid tot de kat zich hield 

aan wat Tati voor ogen stond. 

Alles en iedereen moest zich 

aanpassen, tot het triviaalste 

detail naar wens was van de 

regisseur/hoofdrolspeler. Zo 

werkt de ware kunstenaar. 

Tati's bekendste films Jour de 

Fête (1949), Les vacances de 

Monsieur Hulot (1952), Mon 

oncle (1958), Play-Time (1967) 

en Trafic (1971) zouden volgens 

dr. Brederoo verplicht moeten 

behoren tot de repertoirekennis 

van elke filmregisseur en 

filmacteur.  

Iedere Franse recensie van een 

Tati-film vormde destijds een 

'critique amoureuse'. Frankrijk 

telde heel wat 'Huloten', Renault 

noemde een automodel Trafic, 

naar de gelijknamige film. In 

het buitenland sprak de 

vervreemdende humor van Tati- 

zo anders dan die van zijn 

vroegere Hollywood-collega's- 

aanvankelijk nauwelijks aan. 

Het heeft tot de recente 

eeuwwisseling geduurd voor 

daarin langzaam maar zeker 

verandering kwam. De huidige 

generatie dweept haast met 

Tati's bijna grafisch 

vormgegeven films, die op dvd 

in menige privé-filmotheek 

terecht kwamen.  

Jacques Tati liet zich in het 

openbaar zelden uit over 

Langdon, Chaplin en Keaton. 

Toen de journaliste Geneviève 
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Agel hem in 1955 voor haar 

boek Hulot parmi nous naar zijn 

mening vroeg over de films van 

die beroemde komieken, was 

zijn korte antwoord: 'Aardig, 

heel aardig... '  

 

 

 

 

 

 

 

Over de jonge Franse 

pantomimespeler Marcel 

Marceau, die een nieuwe 

Pierrot-figuur creëerde, sprak 

Tati uitvoeriger: 'Wat Marcel op 

het podium doet met een 

denkbeeldige vlinder, ach, dan 

staat je nog maar één ding te 

doen: stoppen.' De Nederlandse 

decorontwerper Massimo Götz 

werkte met Tati samen tijdens 

de productie van de film Trafic. 

Götz: 'Tati was geen 

slapstickman. Hij vertelde me 

dat hij vooral de korte films 

W.C. Fields waardeerde.'  

 

 

 

 

 

 

Een ander hoorcollege dat me 

nog bijstaat werd in Utrecht 

gegeven door dr. Helmut J. 

Lethen. Ik ben hem er nog 

steeds dankbaar voor dat hij op 

24 maart 1992 in Utrecht de 

Duitse theater- en filmkomiek  - 

en regisseur  - Ludwig Fey 'Karl' 

Valentin (1882-1948), kortweg 

Karl Valentin, bij zijn studenten 

introduceerde. Van 1913 tot aan 

zijn dood vormden Karl Valentin 

en Liesl Karlstadt (1892-1960) 

een komisch duo, aanvankelijk 

in cabarets en op toneel, maar 

al gauw ook in korte 

filmkluchten. Valentin was een 

lange broodmagere man, 

Karlstadt een corpulente 

soubrette. Alleen al dat fysieke 

contrast werkte menigeen op de 

lachspieren.  

Valentin & Karlstadt deden 

als Münchener humoristen 

van 1913 tot 1939 mee in 

ruim vijftig filmkluchten, 

waarvan er negenentwintig 

zijn geconserveerd. De 

eerste twee, onder regie 

van de Duitse filmpionier 

Peter Ostermayr (1882-

1967), waren Karl Valentins 

Hochzeit en Der neue 

Schreibtisch; lang geleden  

- nog in de zwart/wit-

periode  - uitgezonden door de 

VPRO, samen met de langere 

film Mysterien eines 

Frisiersalons, geregisseerd door 

Bertolt Brecht en Erich Engel.  
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Tijdens dr. Lethens college in 

Utrecht werden vier Valentin & 

Karlstadt-films vertoond: Der 

neue Schreibtisch (1913/1914), 

Orchesterprobe (1933), Der 

Firmling (1934) en Die Erbschaft 

(1936). Tijdens de discussie na 

de voorstelling kwamen de 

studenten tot de conclusie dat 

Valentin & Karlstadt als 

filmhumoristen niet onderdeden 

voor Laurel & Hardy en evenmin 

voor Charles Chaplin, Buster 

Keaton en Harold Lloyd. 

Sommigen meenden in hun 

enthousiasme dat Valentin 

leuker is dan Chaplin.  

In Der neue Schreibtisch zaagt 

Valentin, ernstig metend en 

observerend telkens iets teveel 

van de poten van zijn 

wiebelende schrijftafel af. Aan 

het eind van de tweeakter zit 

Valentin op de grond, op zijn 

lange magere benen rust het 

tafelblad, de zitting van de stoel 

(waarvan hij de poten ook maar 

afzaagde) ligt ook op de vloer. 

Het hele door Valentin 

veroorzaakte aftakelingsproces 

van tafel en stoel is hilarisch. De 

toeschouwer krijgt de neiging 

hem de zaag af te pakken opdat 

de hele onderneming niet verder 

escaleert.  

 

 

 

 

 

 

Twintig jaar later maakt 

Valentin Orchesterprobe. Daarin 

is hij een eigenzinnig orkestlid 

dat het aan de stok krijgt met 

de dirigent. Een Spike Jones- en 

Marx Brothers-achtig uiterst 

komisch geheel waaruit blijkt 

dat Valentin ook overweg kon 

met het nieuwe medium 

geluidsfilm. In Der Firmling 

bezoeken Valentin & Karlstadt 

als vader en zoon, de 

'vormeling' Pepperl, een 

restaurant. Daar gaat alles mis 

en er worden absurde 

gesprekken gevoerd met de 

ober en de andere bezoekers.  

In Der Erbschaft erven Valentin 

& Karlstadt een 

slaapkamerameublement. Zij 

gooien met opgewekt gemoed 

alvast al hun oude spullen 

 

Karl Valentin en Liesl Karlstadt 
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driehoog het raam uit. Als het 

nieuwe bed, de stoelen en de 

tafel arriveren, blijkt het een 

ameublement voor dwergen te 

zijn. Tragi-komisch is de scène 

waarin Valentin, armoedig 

gekleed maar wel met bolhoed 

op, probeert of hij misschien 

toch in het bedje past.  

 

 

 

 

 

Op de Viktualienmarkt in 

München staan standbeelden 

van Valentin & Karlstadt waarbij 

door fans elke dag verse 

bloemen worden gelegd. In de 

Isarturm in München is het 

Valentin-museum gevestigd. 

Een toegangsbewijs geeft recht 

het museum 'von 11.01 bis 

17.29 Uhr ununterbrochen zu 

besichtigen'. En: '99-jährige in 

Begleitung ihrer Eltern haben 

freien Einritt im Valentin-

Musäum!'  

In het museum zijn attributen 

van Karl Valentin, foto's van zijn 

optredens als salonhumorist, 

fragmenten uit de Valentin & 

Karstadt-films, brieven en 

scenario's, enzovoorts te zien. 

Een prachtige hier van harte 

aanbevolen expositie, komieken 

als Valentin & Karlstadt waardig. 

Behalve visueel zijn de 

filmkluchten van Valentin & 

Karlstadt ook heel origineel door 

Karl Valentin’s teksten.  

Die hebben een hoog 

absurdistisch gehalte. Zoals: 

'Toilettenfrau, die gut bürgerlich 

kochen kann, zum 

Kegelaufsetzen gesucht. Kaution 

kann gestellt werden.' 

('Gevraagd, een toiletjuffrouw, 

die een goede burgerpot kan 

koken voor het opzetten van 

kegels. Een waarborg kan 

worden verlangd.') Brecht 

schreef over Karl Valentin: 'Ik 

zie niet in, waarom Karl Valentin 

niet aan de grote Chaplin 

gelijkwaardig zou zijn. Tenzij 

men er teveel gewicht aan hecht 

dat hij Duitser is.'  

De gedigitaliseerde Valentin-

films zijn op dvd verkrijgbaar en 

op YouTube zijn gratis 

fragmenten van Valentin-films 

te zien. Gelet op het grote 

aantal 'bezoekers' bestaat er 

veel belangstelling voor. In 

Duitsland wordt, bij het bekijken 

van vroege kluchten van Buster 

Keaton, Charles Chaplin, Harold 

Lloyd en W.C. Fields nogal eens 

opgemerkt: 'Das hat man ja 

dem Valentin geklaut!'.  

Karl Valentin. Zelfs Toon 

Hermans is schatplichtig aan 

hem. Hermans' biograaf Jacques 

Klöters: 'Valentin’s monologen 

brachten Toon op ideeën, maar 

vooral zijn uiterlijk, zijn bizarre 

gestalte intrigeerde hem.'  

Er bestaat geen schoonheid 

zonder wat eigenaardigs in de 
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proporties. Dat gaat op voor 

Valentin’s fysiek en ook voor 

diens Amerikaanse collega en 

tijdgenoot Harry 'Baby face' 

Langdon (1884-1944). Een qua 

gestalte jongensachtige 

filmkomiek en 'gag writer' die 

dertig jaar na zijn dood door 

filmvorsers 'de Carl Dreyer 

onder de clowns' werd 

genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 Langdon had een bol 

babygezicht dat hij wit 

schminkte en à la Buster Keaton 

onder alle omstandigheden 

strak hield. Het was alsof hij een 

Japanse Noh-masker droeg 

waarachter z'n echte gezicht 

schuil ging. Vandaar dat bij 

Harry Langdon meer leegte 

heerst dan bijvoorbeeld bij 

Buster Keaton, die uiteindelijk 

nog zijn 'sprekende' gazelleogen 

had. 

Aan Harry Langdon was niet 

veel af te zien, hij deed in zijn 

films eigenlijk niets, een saai 

maar kwetsbaar mannetje. Het 

lijkt of de dingen om hem heen 

geen indruk maken maar zo zit 

het niet. Alles grijpt hem juist 

zeer aan. Het duurt echter even 

voor het tot hem doordringt, hij 

reageert als het ware vertraagd, 

zoals het in de volksmond heet 

'het kwartje moet eerst vallen'. 

Er vallen bij Harry uiteindelijk 

zoveel kwartjes, dat hij niet in 

staat is zijn emoties te uiten.  

   Wie naar Langdon kijkt ziet 

een schijnbaar passieve acteur, 

een geniaal pantomimespeler 

met een meer dan trage 

'comedy'-stijl. Op het doek vindt 

zo goed als niets plaats, dat zijn 

films als 'komisch' werden en 

worden ervaren is op de keper 

beschouwd onterecht. Het is 

vergaand leedvermaak, de 

droefenis druipt er vanaf, er 

wordt toegekeken hoe een man 

met 'een verstandelijke 

beperking' in de voor hem 

verwarrende wereld moet zien 

te overleven.  

Kan het wreder?!  
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FAVORIETE FOTO VAN DE MAAND 

In 2005 nodigde Warner Home Video Patricia Routledge uit om naar 

Amsterdam te komen. Dit was voor de promotie van haar populaire TV 

serie Keeping up appearances te promoten voor de video verkoop. Thys 

bracht een paar dagen met haar door met een bezoek aan het Van Gogh 

museum en rondvaart door de grachten. 

 

Foto Thys Ockersen 
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CLAIRE GORDON 

(Cambridge,16-1-1941---13-4-

2015, Londen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mooie blondine ( met de 

bijnaam Mrs. Mouse) die al jong 

werd ontdekt en een rolletje 

kreeg in de film I only arsked. 

Daarna op haar zeventiende zat 

ze in het toneelstuk Meet the 

cousin  met het echtpaar Cecily 

Courtnedge en Jack Hulbert. Ze 

bleef films maken en had zelfs 

twee cult films Konga en Beat 

Girl. Ze bleef ook toneelspelen 

en zat tegenover Michael 

Crawford in de eerste Neil 

Simon komedie  Come blow 

your horn. Maar haar carrière 

bleef beperkt tot  de sexy 

meisje rollen: Pin up girl in de 

Cliff Richardfilm The Young 

Ones, receptioniste in Seks 

Farm, gangster moll in Two 

escape from Sing Sing, etc. Ze 

stopte met acteren in 1974 en 

had nog een optreden in 1984 in 

een tv film. Ze stierf aan een 

hersentumor. 

 

 

 

 

 

 

 

RICHARD CORLISS 

(Philadelphia,6-3-1944--23-4-

2015, NY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmcriticus van Time Magazine 

met een voorliefde  voor de 

fantasy films. Hij besprak meer 

dan 1000 films. Hij schreef ook 

over musicals en tv. Tussen 

1970 en 1982  was hij de 

In Memoriam 
 

 

 
 

Konga 



26 
 

hoofdredacteur van Film 

Comment. Zat jarenlang in het 

selectie comité van het New 

York Film festival. Over 

Hollywood zei hij: “Hollywood is 

schizofreen geboren. Vijf en 

zeventig jaar lang was het een 

stad en een state of mind; een 

industrie en een kunst vorm. 

PAUL ALMOND 

(Montreal,26-4-1931---9-4-

2015, Beverly Hills) 

 

 

 

 

 

 

 

Canadees schrijver, regisseur en 

producer van films en tv. 

Probeerde in de jaren zestig in 

Canada kunstfilms te 

introduceren met : Isabel; The 

act of heart en Journey (met 

zijn toenmalige vrouw 

Genevieve Bujold). Werkte ook 

veel in Engeland. Later 

publiceerde hij acht romans. 

Zijn laatste film was The dance 

goes on  in 1991 met Genevieve 

Bujold en hun zoon Matthew 

Almond. In 2007 kreeg hij een 

Life Achievement Award van de 

Directors Guild of Canada. 

Overleden aan hart problemen. 

 

 

 

NINA COMPANEEZ  

(Nina Kompaneitzeff,Boulogne-

Billancourt,26-8-1937---  9-4-

2015, Parijs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijfster, regisseur . Dochter 

van de uit Rusland gevluchte 

scenarist Jacques Companeez  

die een mooie carrière in 

Duitsland had ,maar daar weer 

moest vluchten in 1936 voor het 

opkomend antisemitisme naar 

Parijs. Nina begon als editor van 

films in 1956. Ze hielp Michel 

Deville met zijn scenario voor 

diens debuut in 1961: Ce soir ou 

jamais. Ze werd diens vaste co-

scenariste voor diens 

fantasierijke komedies. Ze 

debuteerde in 1971 als 

regisseur met Faustine et le bel 

ete dat een aardig succes was. 

Dat leidde tot de laatste Brigitte 

Bardot film L’histoire tres bonne 

et tres joyeuse de  Colinot 

Trousse chemise die flopte. Ze 

maakte nog een paar films, 

maar ging met meer succes 

voor de tv films en series 

maken.  
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Haar zuster is operazangeres 

Irene Companeez en haar 

dochter is de actrice Valentine 

Valera. Ze overleed aan kanker. 

 

 

 

 

 

 

JAYNE MEADOWS 

(Jayne Meadows Cotter, China, 

27-9-1919---26-4-2015, LA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochter van een missionaris die 

in China werkte. Leerde pas in 

Amerika Engels te spreken en 

leerde toen ook de Chinese taal. 

Begon in 1941 te acteren op 

Broadway en had haar eerste 

filmrol in 1946 in Undercurrent, 

een film  met Katherine 

Hepburn en Robert Taylor. 

Daarna had ze rollen in bekende 

films als Lady in the lake, Song 

of the thin man, The luck of the 

Irish en David and Bathseba. Ze  

ging  veel tv werk doen. Haar 

leven veranderde compleet toen 

ze de komiek  Steve Allen 

ontmoette en met hem trouwde 

in 1954 ( ze was al eerder 

getrouwd met schrijver/acteur 

Steve Krims van 1948-

1954).Terwijl haar kansen 

eerder niet erg groot waren om 

zich te ontplooien lukte dat wel 

met haar echtgenoot met wie ze 

veel optrad. Tegelijkertijd 

schreef ze boeken , 

toneelstukken, tv films en 

kolommen. Ze had dezelfde  

geestigheid als Steve Allen met 

wie ze 46 jaar  samen was tot 

aan zijn dood in 2000. Ze kreeg 

drie Emmy nominaties voor 

optredens voor tv.Haar jongere 

zuster was Audrey Meadows, 

bekend van de Jackie Gleason 

show The Honeymooners. 

ANDREW LESNIE 

(Sydney, 1956---27-4-2015, 

Sydney) 

 

 

 

 

 

 

 

Australische  cameraman met 

een lange carrière ( vanaf  1979 

met de tv serie Wonder world). 

Kreeg in 1995 bekendheid met 

de  film Babe, gevolgd door 

Babe, pig in the city. Peter 

Jackson gebruikte hem voor zijn 

trilogie The lord of the rings 

 

BB in Colinot. 
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waarmee hij voor deel twee The 

Fellowship een Oscar won. Hij 

ging met Jackson naar 

Hollywood voor King Kong  en 

maakte daar ook I am Legend 

en Rise of the Planet of the 

Apes. Zijn recente werk was The 

Hobbit  trilogie. Inspannende 

klussen waarover hij zei: “Ik 

raad iedereen af om aan 

trilogieën te werken”. Zijn 

laatste film was Russell Crowe`s  

regie debuut The Water Diviner. 

Hij overleed na een hartziekte 

die zes maanden duurde. 

 

 

 

 

 

RUTH  RENDELL. 

(Ruth Grasemann,Londen, 17-2-

1930---2-5-2015, Londen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succesvol detective schrijfster  

sinds 1964. Ze schreef  meer 

dan 60 psychlogische misdaad 

romans. Ze begon te  schrijven 

als journaliste voor de Essex 

krant. De Ruth Rendell 

Mysteries werden op tv 

vertoond en in 1993 was 

Gallowglas  een tv miniserie. In 

Frankrijk was ze ook pupulair. 

Claude Chabrol verfilmde in 

1995 La ceremonie  waarin twee 

jonge vrouwen (Isabelle 

Huppert en Sandrine Bonnaire) 

een welgesteld gezin 

uitmoorden. Carne Tremula 

(Live flesh)  werd een jaar later 

door Pedro Almodovar verfilmd. 

Chabrol verfilmde in 2004 La 

demoiselle d`honneur (The 

bridesmaid).In 2014 werden 

twee van haar romans in 

Franrijk verfilmd Une bouvelle 

amie (the new girlfriend)  van 

Francois Ozon en  Velantin 

Valentin (the Tiger Lilly´s 

orchid). Ze overleed aan de 

gevolgen van een beroerte die 

ze een tijd geleden kreeg. 
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MICHAEL BLAKE  

( North Carolina ,5-7-1945---2-

5-2015, Tucson) 

 

 

 

 

 

 

 

Midden jaren tachtig had hij een 

zwervend bestaan. Hij sliep in 

zijn auto en bij vrienden en 

schreef de roman Dances with 

wolves. Hij werkte als 

bordenwasser in Arizona in een 

Chinees restaurant  toen zijn 

roman gepubliceerd werd. Hij 

had maar een scenario aan 

Hollywood verkocht waar Kevin 

Cosnter inspeelde: Stacy`s 

Nights. Het was Kevin Costner 

die hem vroeg naar LA terug te 

komen om een script van zijn 

roman Dances with wolves te 

maken. Het werd een 

monumentale film en hij kreeg 

er uiteindelijk een Oscar voor 

het script. Hij schreef nog een 

script Winding stair, die hij zelf 

regisseerde. Zat verder 

voornamelijk in documentaires 

als western expert. Hij is 

getrouwd geweest met de 

Deense actrice Marianne 

Mortensen. Gestorven na een 

lange ziekte. 

 

 

 

GRACE LEE WHITNEY 

(Mary Ann Chase, Michigan, 1-

4-1930---1-5-2015,Ca). 

 

 

 

 

 

 

 

Zanger/actrice  de optrad met 

Billie Holliday en Buddy Rich. En 

ze toerde met de Spike Jones 

band. Ze had veel kleine 

rolletjes op tv waarbij vaak haar 

naam op de credits niet 

voorkwam. Ze was een brunette 

in Strange lady in town; een lid 

van de band (naast Marilyn 

Monroe) in Some like it hot; een 

meisje in een droom scène in 

the Naked and the dead; een 

gevangene in Women`s prison, 

etc. Maar in 1966 was ze 

Yeoman Janice Rand in Star 

Trek afleveringen en later ook in 

een paar Star Trek films. Haar 

bijnaam was Amazing  Grace 

Gracie. Ze stierf een natuurlijke 

dood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Star Trek 
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DON MANKIEWICZ 

(Berlijn, 20-1-1922—25-4-2015, 

Ca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoon van Herman J.Mankiewicz, 

de co-schrijver van Citizen 

Kane. Neef van de beroemde 

schrijver/regisseur  Joseph 

L.Mankiewicz. Zijn zoon John 

Mankiewicz is scenarioschrijver/ 

producer.Don was een schrijver 

van voornamelijk tv scenario’s : 

o.a. McMillan and wife, Ironside, 

Profiles in courage, Hawk, Star 

Trek. Hij schreef  tot op hoge 

leeftijd want hij had het geld 

hard nodig zei hij. Hij deed ook 

een paar filmscripts: House of 

Numbers, I want to live, The 

Chapman Report, Sanctuary of 

fear. Die films waren behoorlijks 

succesvol maar leidden toch niet 

tot meer filmscenario`s. Voor I 

want to live kreeg hij een Oscar 

nominatie. Overleden aan een 

hartstilstand. 

 

 

 

 

ELIZABETH WILSON 

Michigan,4-4-1921---9-5-

2015,Connecticut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakter actrice die vaak 

sympathieke echtgenotes en 

liefhebbende moeders vertolkte. 

Debuteerde in 1945 als vrouw 

op feestje in Alfred Hitchcock´s 

Notorious. Speelde kleine rollen 

in veel belangrijke films als  

Picnic, The Goddes, The Birds, 

The Graduate (als moeder van 

Dustin Hoffman), Catch 22, The 

prisoner of 2vd Avenue  en 9 to 

5. Haar laatste film was toen ze 

een en negentig was in 2012 in 

Hyde Park on the Hudson. Weer 

in een moederrol namelijk die 

van president Roosevelt  

gespeeld door Bill Murray. 

 

 

  

 

 

Susan Hayworth in I want to live. 

 

 

 

Als moeder van 

Dustin Hoffman in The 

Graduate. 

Als moeder van Bill 

Murray (President 

Roosevelt) in New 

York on the Hudson. 
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“Hier dragen ze allemaal een 

hoedje “ zeg ik als we een bord  

zien met Condom 2 km. 

“Bespaar me je flauwe 

grappen!” zegt mijn vriendin als 

we in 1993 het Franse plaatsje 

Condom binnenrijden. 

“Kijk, vanavond is er een feest, 

Une grande fete de 

Musquetaires” zeg ik en wijs op 

een affiche langs de kant van de 

weg. ”Het is toch niet iets 

literairs, Jan, nee toch?” vraagt 

ze zuchtend. 

“Nee, nee, dit is Feest van de 

Musketiers, maar het heeft 

waarschijnlijk niets met dat 

boek van Alexander Dumas te 

maken. Dit gebied , de 

Gascogne , heeft trouwens een 

grote literaire traditie; daarvoor 

moeten we iets verder 

doorrijden, naar Ocitanie. Ernst 

van Altena heeft daar  prachtig 

over geschreven in…kom hoe 

heet dat ook al weer? “ 

Vermoeid draait ze haar hoofd 

weg en zegt:  “Zullen we gaan 

eten, boekverkopertje! Dat feest 

van die Musketiers begint pas 

om tien uur vanavond.”  

 

 

Tijdens het diner blijkt de ober 

een gepassioneerde 

belangstelling te hebben voor 

het decolleté van mijn vriendin, 

wat mij tijdens zijn inschenken 

van de wijn een natte broek 

oplevert. 

“C`est rien, pas de probleme” 

zeg ik tegen hem en praat  

vrolijk verder. ”Ach ja, die 

Gasconjers, ruwe bolster, 

blanke pit. Zoals d`Artagnan. 

De vierde musketier. Weet je 

dat Dumas die figuur gebaseerd 

heeft op de dagboeken van ene 

Comte de Bats, een Gasconjer 

die hier in de buurt geboren is. “ 

 

 

 

 

 

 

 

De ober is nu bezig  alle  

broodkruimels  van de tafel op 

mijn natte broek te vegen. Mijn 

vriendin en de ober zijn  

DOOR JAN MENG 

 
Comte de Bats 



32 
 

inmiddels verwikkeld in een 

spannend  oog-gebroei. De 

uitkomst niet afwachtend zeg ik 

“ De oude Franse filmster Jean 

Marais komt ook op dat 

Musketiersfeest  vanavond.” Ik 

win haar belangstelling terug. 

“Is dat niet die Franse  Errol 

Flynn die al die schermfilms 

heeft gemaakt? “ vraagt ze. 

 

 

 

 

 

 

“Precies, en hij heeft net een 

boek geschreven over zijn 

vriend, de schrijver/schilder 

Jean Cocteau.” zeg ik verguld 

met haar aandacht. De ober uit 

Condom legt heel voorzichtig en 

met veel liefde de 

ganzenlevertjes een voor een op 

haar bord. Wat er overblijft op 

de schaal laat hij van grote 

hoogte op mijn bord vallen. 

“Zal ik hem  uitdagen voor een 

duel ?”  vraag ik lacherig . “Doe 

niet zo gek Jan, het is een heel 

aardige jongen, alleen een 

beetje onbehouwen. “ antwoordt  

ze dromerig. 

“Wist je trouwens dat die Comte 

de Bats , die  d`Artagnan dus, 

een echte vrouwenliefhebber 

was en dat na zijn dood  in de 

17e eeuw zijn vriendinnen een 

standbeeld voor hem hebben 

opgericht dat staat in Auch, de 

hoofdstad van de Gascogne.” 

vertel ik onverdroten verder. 

“Hou toch eens op met al die 

onzininformatie, je bent geen 

boekverkoper meer.” zegt ze 

bits.  

De ober masseert  ondertussen  

zachtjes de wijn in haar glas. Ik 

vraag hem of hij ook naar Jean 

Marais  gaat kijken vanavond. 

Hij trekt een wenkbrauw op en 

loopt  weg. Even later komt hij 

terug  met de Paris Match van 

die week. Jean Marais  siert de 

cover. En in grote letters staat 

er boven: Eindelijk kan ik 

uitkomen voor mijn 

homoseksualiteit en mijn relatie 

met Cocteau. 

 

 

 

 

 

Zonder iets te zeggen loopt de 

ober weg, de Paris Match 

veelzeggend op onze tafel 

achterlatend.  

“Een Gasconjer is een klein 

mannetje met korte beentjes, 

zwart haar en een klote 

humeur, omdat hij vindt dat hij 
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te weinig neukt.” citeer ik  vrij 

Yvonne Kroonenberg. 

“Ach, je bent gewoon jaloers “, 

zegt mijn vriendin tevreden. Als 

we ´s avonds op het Feest van 

de Musketiers de stoute 

schoenen aantrekken en Jean 

Marais  aanspreken en met hem 

praten over   Jean Cocteau, 

liefde, homoseksualiteit, jaloezie 

en hoe je dat moet opschrijven . 

Ik vertel hem nog dat ik hem in 

1975 in het Maison des Cartes 

in Amsterdam heb ontmoet toen 

zijn autobiografie uitkwam. En 

ik voeg hem om zijn 

handtekening. “En heb ik die 

gegeven zegt.” Jean Marais 

minzaam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nee, dat kwam er niet van 

“antwoord ik “Omdat de Franse 

ambassadeur  er tussen kwam.” 

Marais : “Wilt u dan nu een 

handtekening in Condom? “  

Vanaf dat moment kwamen wij 

te spreken over Jean Cocteau  

en dat hij met een bio over zijn 

vriend  bezig was en dat ik 

vanaf dat moment  zijn culturele 

attache in les Pays Bas was. En 

dat hij graag bij een eventuele 

vertaling in het Nederlands naar 

Amsterdam wilde komen. Ik heb 

hem toen het adres en telefoon 

nummer van Michel Vassalucci 

gegeven, die uitgever was , en 

in Amsterdam woonde in het 

huis van vrienden van mij die 

met mij samen in Condom 

waren. Jean Marais was 

trouwens gekleed in een 

Musketiers uniform met degen. 

Na zijn  swashbuckling optreden 

in het Chateau de Condom 

hebben we nog over Jean 

Cocteau gesproken en dat 

Amsterdam zo´ n 

homovriendelijke stad was. En 

dat het toneelstuk van Cocteau 

misschien opgevoerd zou 

kunnen worden in Amsterdam: 

La voix humaine. Ik gaf hem 

mijn adres en telefoonnummer , 

maar ik heb jammer genoeg 

nooit meer wat gehoord en 

Michel ook niet. We hebben nog 

het glas geheven en afscheid 

genomen. Niet nadat hij 

Rousseau gedragen heeft 

geciteerd: “ Tout sentiment 

penible coute a imaginer. “  

 “Dat had je tegen die ober 

moeten zeggen.” zegt mijn 

vriendin  tegen mij als we diep 

in de nacht Condom uitrijden. ” 

In Condom heeft iedereen een 

hoedje op.” zeg ik. Ze zucht en 

kijkt de donkere nacht in. 
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VOLGENDE MAAND IN FILM FUN 18: 

DE VERGETEN MAN 

 


