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DE JONGEN MET DE UKELELE 

 
 

    Door Thomas Leeflang    

 

Op 7 maart 1961 ontbrak in geen 

Engelse krant de kop: 'Ukelele King 

Formby Dies!' De BBC zond via radio 

en televisie een uitgebreid en door heel 

Groot-Brittannië beluisterde en bekeken 

In Memoriam uit. Tien weken vóór zijn 

zevenenvijftigste verjaardag overleed de 

populaire theater- en filmentertainer 

George Formby aan de gevolgen van een 

hartaanval. Tijdens zijn bijzetting op 

Warrington Cemetry hadden bobbies 

moeite de menigte in bedwang te 

houden. Naar schatting kwamen 

vijftigduizend mensen George Formby 

de laatste eer bewijzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groot-Brittannië kent nog steeds legio 

George Formby fanclubs, verenigd in de 

al een halve eeuw bestaande George 

Formby Society. Ook in het buitenland 

was George Formby in zijn gloriedagen 

mateloos populair. Direct na de oorlog 

werden bioscopen in de grotere 

Russische steden waar zijn films 

draaiden goed bezocht. In 1943 en 1944 

werd George Formby zelfs  

onderscheiden met de Stalin-prijs en de 

Orde van Lenin.  

Internet biedt momenteel veel, heel veel 

informatie over leven en werk van 

George Formby. Een onvoorstelbare 

informatiestroom, geen trivialiteit wordt 

te licht bevonden. Het is 

hartverwarmend te zien hoe vooral 

Britse George Formby-fans elkaar 

treffen op nostalgische conventies waar 

gesigneerde foto's, filmclips, sound 

tracks, affiches, sigarettenkaartjes met 

George's portret, 78-toerenplaten en LP's 

worden bekeken, geruild, gekocht en 

verkocht. 
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Er is zelfs een branchevreemde categorie 

doorgedrongen tot de Formby-cultus: 

People With Ukes. Teweten foto's van 

sterren die incidenteel, al was het maar 

een minuut, in films op een ukelele (ook 

geschreven als ukulele) hebben gespeeld, 

zoals Marylin Monroe, Cliff Edwards, 

Clara Bow, Ramon Navarro, Shirey 

Temple, enzovoorts.  

Zijn ukelele, die volgens kenners 

eigenlijk een banjolele was, noemde 

George liefdevol zijn 'little Strad', zijn 

'Stradivariusje'. Hij had er zes maar in 

films speelde hij het liefst op de Abbott 

Monarch-bonjolele. Voor 'live' optredens 

nam hij steevast de met goud belegde 

Dallas E-banjolele mee die hij in 1930 

van de Dallas-instrumentmakers cadeau 

kreeg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Formby introduceerde een paar 

blijvende 'catchphraes' in de Engelse taal 

als 'Gangway! (Opzij!') en 'Turned out 

nice again, hasn't it?' ('Goed afgelopen, 

niet soms?!'). Elke Brit die er, al dan niet 

vergezeld van een knipoog, gebruik van 

maakt is schatplichtig aan George 

Formby en erkent dat ook van harte. Dat 

doet en deed zeker de generatie Brits 

komisch tv- en filmtalent dat na George 

Formby furore maakte. Tweten John 

Cleese, Rowan 'Mr. Bean' Atkionson, 

Arthur Lowe, Tommy Cooper, Terry 

Thomas enzovoorts.  

In tegenstelling tot het werk van legio 

Britse music-hall- en filmkomieken uit 

de jaren dertig van de vorige eeuw is dat 

van George Formby in Engeland zeker 

niet in de vergetelheid geraakt. In 

Nederland zegt de naam George Formby 

nog maar weinig mensen iets. Toch was 

hij in de jaren dertig en veertig een echte 

'publiekstrekker', een groot vriend van 

bioscoopexploitanten die met hem 

steevast goede zaken deden.  

Zelfs de radio besteedde aandacht aan 

'een nieuwe Formby'. Het Nieuw 

Weekblad voor de Cinematografie van 

10 mei 1940 liet weten: 'Luistert op 

Zaterdag 11 mei aanstaande, 14.00 uur, 

naar het Filmpraatje van de VARA door 

den Heer M. Sluyser over George 

Formby's fenomenale succes. 

Vijfentwintig theaters in Nederland 

vertonen één zijner films in hun 

Pinksterprogramma!'  

Zo kon het gebeuren dat tijdens de eerste 

maand van de bezetting George Formby 

in vijfentwintig Hollandse bioscopen 

zichzelf op het witte doek stond te 

begeleiden op zijn ukelele. Terwijl de 

Duitsers hier een begin maakten met 'de 

nieuwe orde' klonken in de Hollandse 

 

De George Formby society in 1962. 
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bioscopen vrolijke Britse liedjes als 

Baby You Are My Sweetheart, Why Don't 

Women Love Me en het populaire When 

I'm Cleaning Windows. Op 10 mei 1940 

ging Keep Your Seats Please onder de 

titel Vooruit met de geit in première in 

City in Amsterdam, Lumière in 

Rotterdam, City in Den Haag en City in 

Utrecht. In de bioscopen van het City-

concern werd die film nog op 5 juli 

1940(!) voor de negende week 

geprolongeerd, waarna het voorlopig 

afgelopen was met George en hij 

plaatsmaakte voor z'n Duitse collega 

Heinz Rühmann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een jaar eerder, op 5 mei 1939, beleefde 

Formby's Het zit in de lucht (sic!) nog 

een feestelijke première in een vol 

Tuschinski in Amsterdam, waar de film 

week na week voor en uitverkocht huis 

bleef draaien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug nu naar het Verenigd Koninkrijk. 

Daar stond en staat George Formby 

bekend als de 'ukelele-playing north-

country idiot' en de 'toothy ukelele 

music-hall entertainer'. Hij werd op 26 

mei 1904 in Wigan in het noorden van 

Engeland 'met de helm' geboren als 

George Booth. Zijn vader was een graag 

geziene variété-artiest, een 'Edwardian 

music-hall comedian' die als 'stage name' 

George Formby koos en sprak en zong 

met een zwaar overdreven Lancashire-

accent. Nog steeds zijn in Engeland zijn 

'happy-go-lucky'-liedjes bekend, songs 

als I'm Such a Hit with the Girls, One of 

the Boys en Since I Parted My Hair in 

the Middle, deuntjes vol 

dubbelzinnigheden ('music & lyrics' van 

Formby en medewerkers) die vrijwel 

iedereen nog kan meezingen.  

Formby-senior verwierf zich het respect 

en de sympathie van beroemde Britse 

collega's als Dan Leno, George Robey, 

Vesta Tilly en Little Tich, artiesten die 

stuk voor stuk een zekere artistieke 

invloed hebben gehad op de uit 

Engeland afkomstige beroemde 

filmkomieken Charles Chaplin en Stan 

Laurel. Marie Lloyd, tussen 1910 en 

1920 de ongekroonde koningin van het 

Londense variété en in die tijd voor 

miljoenen Britten 'Our Marie', heeft in 
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februari 1921 bij de begrafenis van 

George Formby-senior, die op 44-jarige 

leeftijd aan een beroerte overleed, 

gezegd dat ze in haar vak slechts twee 

rivalen kende: Dan Leno en George 

Booth, alias George Formby. Krap een 

jaar later verwisselde Marie Lloyd zelf, 

vijfenvijftig jaar oud, het tijdelijke voor 

het eeuwige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Booth-junior was voorbestemd 

het beroep van z'n opa in Newmarket 

over te nemen: hij zou jockey moeten 

worden. Een school bezocht hij 

nauwelijks, op z'n tiende heette George 

'de jongste professionele jockey' en deed 

hij met succes mee aan legio 

paardenraces. Dat George-junior er 

aanleg en talent voor had, stond vast. 

Zijn vader zag hij nooit aan het werk ('I 

never saw Dad on the stage. He wouldn't 

let me. He used to say, One fool in the 

family's enough.'). Vrienden uit de 

showbusiness waarschuwde George-

junior dat ene Tommy Dixon in het 

Victoria Palace in Londen als 'comedian' 

goede sier maakte met het materiaal van 

George-senior. Ze adviseerden hem als 

professioneel artiest de planken op te 

gaan en alsnog in de voetsporen van 

George Formby-senior te treden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind april 1921 stond George als George 

Hoy (de achternaam van zijn moeder 

Eliza Hoy nam hij als artiestennaam) in 

het Hippodrome in Earlestown in een 

'cine-variety'-programma. Op zijn beurt 

probeerde de zeventienjarige George nu 

teksten en sketches van zijn vader te 

presenteren, een onuitvoerbare taak want 

hij had zijn grote voorbeeld immers 

nooit zien optreden. Eerder genoemde 

Tommy Dixon deed het waarschijnlijk 

stukken beter. Trouwe fans van George 

Formby-senior wierpen onbarmhartig 

geldstukken op het toneel als George 

Hoy cq. Formby-junior voor het 

voetlicht verscheen, een Britse variant 

op het met rotte eieren en overrijpe 

tomaten gooien naar teleurstellende 

artiesten zoals dat in Nederland lang 

opgang maakte. Ruim drie jaar reisde 

George Hoy als aankomend komiek door 

Engeland en schaafde, met steun en hulp 

van zijn vaders collega's, aan z'n acts.  

Op die manier doorliep hij een perfecte 

leerschool, een voor een jong artiest 

benijdenswaardige opleiding. Hij leerde 

wat 'timing' wil zeggen, de kunst van het 

doseren, hoe props gebruikt moesten 

worden, welke teksten het wel en welke 

het niet doen en hij leerde zichzelf een 

oude, voor tien pond gekochte 'banjolele' 

 

 



7 
 

te bespelen. Het niveau van de voor 

bruiloften en partijen in te huren 

gangmaker ontsteeg hij al snel. Zijn 

inzet, werklust en natuurlijke aanleg 

werden uiteindelijk bekroond met een 

succesrijk optreden in een uitgelaten 

Alhambra Theater aan Leicester Square 

in Londen. Op de 'billboards' stond hij 

voor het eerst vermeld onder de 

artiestennaam van zijn vader: George 

Formby.  

Steeds vaker voegde George eigen 

repertoire toe aan zijn optredens. Het 

lukte hem op eigen kracht, als 

verpersoonlijking van de gewone 

burgerman met een simpel wereldbeeld, 

het publiek voor zich te winnen. In zijn 

conférènces zaten nooit dubbele bodems 

of maatschappijkritische tirades, ze 

gingen over de kleine herkenbare dingen 

van alledag. Afgewisseld door welkome 

bedekt-pikante liedjes waaraan de 

music-hall van weleer zo rijk was. 

Cultuurbeschouwer Clive James 

analyseerde in 1988 voor de BBC-tv 

George Formby's werk: 'The secret of 

Formby's art rested in its apparent 

artlessness.' 

 

ARTLESSNESS 

Dat geldt ook voor zijn films. Op dvd 

zijn die 'features', althans in het 

Verenigd Koninkrijk, weliswaar nog 

steeds 'good sellers'; in Nederland 

werden Formby's zwart/wit-films niet 

eens uitgebracht op videocassette, laat 

staan op dvd. Ze missen in Nederlandse 

ogen het charmante, het droog-komische 

dat de Britten er nog steeds wel in zien 

en hogelijk waarderen. In een interview 

met het programmablad Radio Times zei 

George Formby er zelf over: 'I wasn't 

very good, but I had something the 

public seemed to want.'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1923 ontmoette George tijdens een 

voorstelling in Castleford Beryl, de helft 

van het 'sister team' The Two Violets dat 

een tapdansnummer uitvoerde. In 1924 

trouwden George en Beryl. Het is al 

gauw een publiek geheim dat de 

dominante Beryl zich niet alleen 

ontpopte als de zakelijkste van het 

echtpaar maar ook als impresario en 

raadsvrouw van George. Beryl regelde 

alles, de optredens, de honoraria, de 

tournees en zij creëerde de George 

Formby zoals we hem nu nog kennen: 

een Brylcream-hoofd met een 

ontwapenend onnozele grijns, zijn banjo 

of ukelele steeds binnen handbereik om 

er een vlot wijsje uit te halen voor bij 

zijn met een Noord Engelse tongval 

gezongen licht-pikante liedjes.  
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Beryl Booth, zoals zij als vrouw van 

George officieel heette, hield het 

allemaal scherp in de gaten. Contracten 

met platen- en filmstudio's werden door 

haar gelezen en van commentaar 

voorzien. Wat Beryl George voorlegde, 

tekende hij ongezien. Volgens de 

verhalen die in Engeland over George 

Formby nog steeds de ronde doen, kreeg 

George zelfs toen hij al behoorde tot de 

tien bestbetaalde platen-, theater- en 

filmartiesten in het Verenigd Koninkrijk, 

van zijn vrouw wekelijks een klein 

bedrag aan zakgeld. Terwijl er jaarlijks 

een bedrag van 20.000 pond aan 

honoraria binnenkwam moest George 

Formby het zuinig-aan doen. Harry 

Scott, die bijna dertig jaar Formby's 

huisknecht is geweest, vertelde in een 

interview voor BBC Radio dat hij zich 

niet kon herinneren dat hij George, zelf 

een stevige roker, iemand ooit een 

sigaret heeft zien aanbieden.  

Beryl en George werden in 

showbusinesskringen als vrij gierige 

collega's ervaren. Toen George als 

filmkomiek en 'recording star' eenmaal 

beroemd was geworden en fans hem om 

een foto met handtekening vroegen, 

kwam Beryl bits tussenbeide met de 

opmerking: 'Dat is dan twee shilling!' 

Dat George Formby het als ongeschoold 

variété-artiest zover bracht, is geen 

wonder. In Amerika was het in het begin 

van deze eeuw voor een beetje ambitieus 

type uit de amusementsindustrie niet zo 

moeilijk de overstap te maken van het 

vaudeville of de showboat naar de 

kluchtfilm. In het Verenigd Koninkrijk 

lag dat al niet anders. Ook voor de Britse 

komische cinema werden destijds de 

protagonisten gerekruteerd uit de music-

hall en later uit de radiostudio. Zo'n 

achtergrond hadden bijvoorbeeld de 

bekende Gracie Fields en Will Fyffe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Formby was tien jaar toen hij als 

jockey-jochie meedeed aan de korte 

'zwijgende' film By the Shortest of Heads 

(1914), geregisseerd en geproduceerd 

door de latere Ealing-pionier Will 

Barker. Twintig jaar later, in 1934, 

speelde George met zijn vrouw Beryl in 

wat later is omschreven als een 'quota-

quickie' Boots, Boots!  - eveneens door 

Will Barker gemaakt, nu in een als 

studio ingerichte garage in Albany Street 

in Londen. In het noorden van Engeland, 

waar George populair was als entertainer 

in theaters en als opkomend 

platenartiest, sloeg de film ondanks het 

duidelijk waarneembare 'low budget'-

karakter, meteen aan.  

   Een tweede film, Off the Dole 

bezorgde hem een contract bij de Ealing-

studio in (west-)Londen. De eerste twee 

Ealing-films van en met George Formby, 

No Limit (1935) en Keep Your Seats 

Please (1936) werden geregisseerd door 

routinier Monty Banks, die overigens als 

Mario Bianchi in 1914 vanuit Italië naar 

Amerika emigreerde en daar onder meer 

samenwerkte met de trieste komiek 

Roscoe 'Fatty' Arbuckle.  

 

George en Beryl in Boots! Boots! Uit 1939. 
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Tot ongenoegen van de jaloerse Beryl 

had George in No Limit en Keep Your 

Seats Please de revue-actrice en -

danseres Florence Desmond ('the 

greatest Lancashire Lass of Them All!') 

als tegenspeelster. Desmond zou volgens 

regisseur Monty Banks met haar 

moeilijk te negeren sex appeal het slome 

imago van George versterken en zo zijn 

komische uitstraling ondersteunen. Dat 

pakte inderdaad zo uit maar tegelijkertijd 

kreeg George naast de mooie Florence 

Desmonds iets kwetsbaars dat hem voor 

vrouwen juist weer sympathiek en 

aantrekkelijk maakte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In andere films kreeg George Formby 

eveneens nogal frivool ogende actrices 

tegenover zich: Kay Walsh, Googie 

Withers en Phylis Calvert. In de 

contracten tussen Ealing en George 

Formby liet Beryl de clausule opnemen 

dat George zijn tegenspeelsters niet 

hoefde te kussen. Wat nogal lastig moet 

zijn geweest, want de filmverhalen 

eisten dat George verliefd werd en bleef 

op de dames in kwestie. Uit zijn films 

kwam George Formby naar voren als 

een goedmoedige serieuze sukkel die 

constant probeerde zijn betrekking te 

houden en Het Meisje te krijgen. 

Schrijver en tekenaar Peter van Straaten 

zei het al eens in Het Parool: 'Het leuke 

van de ware humorist is zijn ernst!'  

En ernstig was George Formby. Als hij 

het een keer niet meer wist, greep hij zijn 

ukelele, banjo, gitaar, mandoline of een 

ander klein tokkelinstrument en 

verklaarde de vrouw waarop hij een 

oogje had muzikaal zijn liefde. Met zijn 

Amerikaanse collega en concurrent in 

het méier Joe E. Brown had hij een brede 

mond vol tanden gemeen waarmee hij, 

als daar aanleiding toe bestond, een vaste 

kreet uitsloeg. Die van George Formby 

was: 'Ooooh Mother!'  

De Formby-films eindigden 

traditiegetrouw in dolle achtervolgingen 

op motorfietsen, in auto's en vliegtuigen 

of op de rug van een paard. Vlak voor de 

titel 'The End - An Ealing Picture' 

kregen George en Zij elkaar en bleek 

onze held gelukkig niet zo stom als hij er 

uit ziet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Keep Your Seats Please heeft een geit 

(Hippie) de inhoud van een stoelzitting 

geconsumeerd waarin waardevolle 

spullen waren verborgen, de bewijzen 

van een erfenis voor George. George 

vermomt het dier als hond en neemt hem 

mee in een autobus om in het ziekenhuis 

 

George en Florence Desmond in Keep your 

seats, please. 

 

No Limit. 
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röntgenfoto's van het dier te laten maken. 

Het assisteren van George bij het maken 

van die medische foto (waarop later 

alleen scharen, een blikopener en wat 

knopen zichtbaar zijn) is heel grappig en 

heeft iets van de sfeer van ouderwets 

puike Amerikaanse 'comedies', gefilmd 

in zwart/wit (de 'kleur' van vroeger) en 

niet al te artistiek gemonteerd.  

Ook al is George in Keep Your Seats 

Please (1936) een busconducteur, in 

Come On George (1940) een jockey, in 

It's In the Air (1939) een stuntelige RAF-

rekruut en in Spare a Copper (1941) een 

pseudo-politieagent, George bleef 

George. George Formby maakte George 

Formby-films en had gerust in elke film 

George Formby genoemd kunnen 

worden, en niet George Shuttleworth, 

zoals in No Limit of George Withers 

zoals in Keep Your Seats Please. 

Toegegeven, veel zou het niet hebben 

uitgemaakt voor de inhoud van zijn 

curriculum vitae.  

Turned Out Nice Again (1941), onder 

regie van Marcel Varnel, was de laatste 

film die George Formby bij de Ealing-

studio maakte. Ealing, 'the Preface to the 

Best Screen Entertainment', had een 

naam op te houden als comedy-studio en 

was uitgekeken op de Formby-films en 

schakelde over op meer intelligentere 

'lachfilms'. Regisseurs als Charles 

Crichton (Passport to Pimlico, The 

Lavender Hill Mob, The Titfield 

Thunderbolt) en Alexander Mackendrick 

legden een stevige basis voor een reeks 

Britse filmkomedies waarin op een 

ingehouden manier Engelse humor werd 

beoefend. Mackendrick leverde films af 

als Whisky Galore (1949), The Man in 

the White Suit (1951), Mandy (1952), 

The Maggie (1953) en The Lady Killers 

(1955). Daarbij verbleekten de kluchten 

van George Formby al gauw tot B-films, 

wat het qua productietijd en -kosten in 

wezen ook waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet voor niets bood Ealing de Formby-

films in de jaren vijftig aan als 'double 

bill features' en konden Britse 

bioscoopexploitanten, voorafgaande aan 

een 'echte' A-film, een gezellige George 

Formby draaien. George Formby vond 

na zijn vertrek bij Ealing onderdak bij 

Columbia-British, waar van 1942 tot 

1946 nog zes Formby's werden 

geproduceerd die beduidend minder 

geslaagd uitvielen dan die van de Ealing-

studio: South American George, She 

Snoops to Conquer, I Didn't Do It, 

Remember the Unicorn, Bell Bottom 

George en George in Civvy Street. 

Columbia bracht de films ook in de VS 

uit, waar ze geen publiek trokken. 

George Formby moest het in de na-

oorlogse jaren met zijn music-hall-

verleden en achterhaalde komische stijl 

afleggen tegen de 'jetsers of the silver 

screen' als de Marx Brothers, Danny 

Kaye, Abbott & Costello, Red Skelton 

en de Drie Stooges.  

 

Ealing regisseur Alexander Mackendrick. 
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Sir Michael Balcon, producent van de 

Ealing-studio waar George Formby elf 

van zijn beste films maakte, voorvoelde 

dat waarschijnlijk. Na de zoveelste 'trade 

show' van hoogtepunten uit Formby-

films die tot doel hadden de 

Amerikaanse markt te interesseren voor 

'the guy with the banjulele' concludeerde 

hij terecht: 'Een Lancashire-accent is in 

Amerika niet te verkopen!'  

Dat klopte niet helemaal. De Brit Stan 

Laurel heeft in de VS nooit last gehad 

van het Noord Engelse korstje op z'n 

stembanden. Integendeel zelfs. Alleen 

met It's in the Air kreeg George Formby 

het voor elkaar het Amerikaanse 

bioscooppubliek aan het lachen te 

maken: als 'second feature', als 'voorafje' 

bij een hoofdfilm, rouleerde die 

ouderwetse luchtmacht klucht onder de 

titel George Takes the Air met redelijk 

succes in Amerikaanse cinema's.  

Na achttien hoofdfilms was het direct na 

de Tweede Wereldoorlog eigenlijk 

gedaan met de filmcarrière van George 

Formby, eens de hoeksteen van de 

Ealing-studio, die hem in 1941 verving 

door de van de Gainsborough-studio 

afkomstige komiek Will Hay. De relatie 

tussen George Formby en Will Hay leed 

daar echter niet onder: George was niet 

rancuneus van aard, er bestond tussen 

hem en Hay een zekere 'sympathie de 

métier'. In de strenge winter van 1939 op 

1940 vermaakte Formby, met Hay als 

partner en begeleid door de orkesten van 

Joe Loss en Billy Cotton, de Britse 

troepen. In augustus 1944 deed hij 

hetzelfde met Vera Lynn en Gracie 

Fields in Normandië. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de oorlog maakte George Formby 

met zijn manager/echtgenote Beryl 

tournees door Australië, Nieuw-Zeeland, 

Canada, Zuid-Afrika en de 

Scandinavische landen, waar hij steeds 

enthousiast werd ontvangen door 

mensen die van zijn films hadden 

genoten.  

 

In Toronto kreeg hij in 1948 een staande 

ovatie na de openingszin: 'Danny Kaye 

en Frank Sinatra hebben hier voor veel 

geld opgetreden. Ik kwam naar Canada 

om wat dollars terug te brengen!' Op een 

uitnodiging om een tournee van dertig 

dagen te komen maken in de VS, die zou 

worden afgesloten met een one-man-

show in Carnegie Hall, durfde hij niet in 

te gaan. Hoe zo'n optreden er uit zou 

hebben gezien en hoe het publiek daarop 

gereageerd zou hebben, dat konden fans 

van George Formby in 1972 constateren: 

'comedian' Alan Randall, die qua 

uiterlijk al veel weg had van George 

Formby, imiteerde hem tijdens een 

liefdadigheidsconcert in Las Vegas heel 

 

George Formby in 1944 in Normandië.  
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geloofwaardig: Alan 'George Formby' 

Randall kreeg meer applaus dan Perry 

Como en Jack Benny, die ook aan de 

show meededen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 1938 tot 1942 behoorde George 

Formby qua populariteit en inkomsten 

tot 'the Top of the British Artists'. Op het 

hoogtepunt van zijn carrière arriveerden 

bij de Ealing-studio 90.000 brieven van 

fans per jaar. Een halve eeuw later 

verscheen ter gelegenheid van Georges 

negentigste geboortedag een integrale 

herdruk van de strips die van 1938 tot 

1950 wekelijks in het Britse blad Film 

Fun werden gepubliceerd onder de titel 

George Formby: The Famous Laughter 

Maker of the Screen.  

 

In de decennia vóór de introductie van 

televisie in Nederland werden in het 

vaderlandse cinemawezen extreem hoge 

recettes behaald. In 1939 liet HaBé Film 

opgetogen een Nederlandse vertaling 

maken van George Formby's tophit 

When I'm Cleaning Windows, een liedje 

dat in Engeland bijna is uitgeroepen tot 

het tweede nationale volkslied. De song 

is in 1972 nog een keer als filmclip op de 

Nederlandse televisie te zien en te horen 

geweest. Tijdens het zingen trok George 

in Keep Your Seats Please op een ladder 

staand een quasi besmuikt gezicht in de 

camera: 'Kijk eens wat een ondeugend 

ventje ik ben!' lijkt hij te willen zeggen. 

En: 'Schande over hem die er kwaad van 

denkt!' De in de geest van Cinema 

Royal-dichter (en vriend van organist 

Bernard Drukker) Ferry van Delden in 

het Hollands overgezette ballade De 

Glazenwasscher werd door de cinema's 

waar een George Formby-film draaide, 

met het toegangskaartje aan de 

toeschouwers meegegeven. Hieronder 

een gedeelte van de originele tekst van 

George Formby en de (vrije) vertaling er 

van in het Nederlands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Now I go window cleaning to earn an 

honest bob; 

For a nosey parker it's an interesting job. 

 

Now it's a job that suits me, 

A window cleaner you will be, 

If you could see what I can see 

When I'm cleaning windows. 

 

Honeymoon couples too, 

You should see them bill and coo. 

You'd be surprised at things they do 

When I'm cleaning Windows. 

 

In my profession I work hard, but I'll 

never stop. 

 

Alan Randall. 
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I'll climb the blinking ladder 'till I get to 

the top. 

 

The blushing bride she looks divine, 

The bridegroom he is doing fine. 

I'd rather have his job than mine 

When I'm cleaning windows. 

 

The chambermaid sweet names I call, 

It's a wonder I don't fall. 

My minds not on my work at all 

When I'm cleaning windows. 

 

I know a fellow such a swell, 

He has a thrist that's plain to tell. 

I've seen him drink his bath as well 

When I'm cleaning windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Nederlands(ch) ging het zo: 

 

Ik ben een glazenwasscher, met emmer, 

spons en zeem, 

U begrijpt wel, dat ik hier en daar een 

kijkje neem. 

 

Het is een baantje dat mij past, 

Ik heb er lang reeds op gevlast. 

Ik zie zooveel dat mij verrast 

Bij het glazenwasschen. 

 

Paartjes op de huwelijksreis 

Doen zoo vreeselijk onwijs, 

'k Moet hen zien tot elken prijs 

Bij het glazenwasschen. 

 

Ik ga steeds met mijn emmertje ladder 

op en af, 

Ik fluit een vroolijk liedje en van wat ik 

zie sta 'k paf. 

 

Hoe lieflijk bloost die mooie bruid, 

Haar man ziet er gelukkig uit, 

Ik wil best ruilen met dien guit, 

Hij mag glazenwasschen. 

 

Kent U juffrouw Mooi misschien, 

Ze werd vandaag juist negentien, 

Vanmorgen heb ik haar gezien 

Bij het glazenwasschen. 

 

Ze stond daar in het ochtendlicht 

In haar Peignoir... Wat een gezicht! 

Toen deed zij de blinden dicht 

Voor den glazenwasscher. 

 

In 1951 deed George Formby een poging 

als solo-entertainer en acteur in 

blijspelen terug te keren op de planken. 

In het Palace Theater in Londen stond hij 

met matig succes in het stuk Zip Goes a 

Million. Anderhalf jaar later trof hem 

een lichte hartaanval en moest hij 

volstrekte rust houden. In 1956 

probeerde hij het nog eens, ditmaal als 

Idle Jack in Dick Whittington. Er 

kwamen wat meer mensen op af, trouwe 

Formby-buffs die hem op die manier hun 

sympathie betuigden. In zijn persoonlijk 

leven ging het al evenmin goed. Zelf 

tobbend met zijn gezondheid werd hij op 

24 december 1960 onverwacht 

geconfronteerd met de dood van zijn 

vrouw Beryl, die bezweek aan een 

ontstoken alvleesklier. Toen George een 
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halfjaar later aankondigde in het 

huwelijk te willen treden met de 36-

jarige onderwijzeres Pat Howson, die hij 

al kende toen zij nog een meisje van 

negen jaar was en met wie hij sinds 1956 

een buitenechtelijke relatie onderhield, 

verschenen er verontwaardigde brieven 

in de pers. Men nam het hem hoogst 

kwalijk. Nadat hij in een tv-interview in 

tranen vertelde dat Beryl overmatig 

dronk, ziekelijk jaloers was, aan 

depressies leed en dat hij zielsveel van 

Pat hield, gaf het grote publiek George 

Formby uiteindelijk toch zijn zegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 6 maart 1961, een paar dagen voor de 

huwelijksvoltrekking, overleed George 

Formby. Kinderloos. Pat Howson die zo 

lang op hem wachtte, bleef alleen achter. 

Tijdens zijn begrafenis merkte zijn 

collega, de 'cockmey comedian' Tommy 

Trinder over hem op: 'Zonder Beryl zou 

George niet zijn geworden wat hij is 

geworden, maar hij zou zonder haar wel 

gelukkiger zijn geweest!' Over de 

aankomst van George in het hiernamaals 

zei 'character comedienne' Thora Hird in 

een radiointerview: 'I reckon God 

probably said to him: 'I'm not gonna give 

you a harp, George. I'll just give you a 

ukelele... '  

 

In Engeland volgde een kleine chaoot, 'a 

new boy in film comedy', George 

Formby op: Norman Wisdom. Tot 

halverwege de jaren zestig deed Wisdom 

voor J. Arthur Rank in minstens één 

doorgaans comedy per jaar mee. Aan die 

films is te zien dat Wisdom zijn 

klassieken kende en goed heeft gekeken 

naar het werk van Amerikaanse collega's 

als Harold Lloyd, Charles Chaplin, 

Buster Keaton en Harry Langdon. 

George Formby zág die Hollywood-

kluchten waarschijnlijk niet eens. 

Vandaar dat hij een volstrekt eigen, dicht 

bij het volk staande stijl ontwikkelde. 

Hoe dan ook: Norman Wisdom stootte 

George Formby van de troon. In een tv-

interview zei George er berustend over: 

'Well, nobody stays king forever. But it's 

not easy being dethroned.' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

George met Pat Howson in 1960. 

 

George met opvolgers Norman Wisdom en 

Roy Castle. 
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  DE FILMS VAN GEORGE FORMBY 
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  DE PLATEN VAN GEORGE FORMBY 
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FILM SCENES VAN GEORGE FORMBY 

    

    

 
 

 
 

 
 

 
 

Spare a copper. Get cracking. I see ice. Keep fit. 

Keep your seats, please. Let George do it. South American George. Much too shy. 

No limit. It’s in the air. Turned out nice again. Trouble brewing. 

Feather your nest. Boots!Boots! George in Civvy street. Come on George. 
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Ik kan het niet weerstaan, bij Blokker 

koop ik Fantasia van walt Disney op 

video. De gordijnen doe ik dicht , en alle 

lichten uit. De klanken van hert 

stemmende orkest vullen de kamer. 

Fantasia begint…. 

Ik zit heerlijk weggedoken in mijn 

bioscoopstoel, handen in de zakken van 

mijn beige montycoat. Het is 

dinsdagmiddag en buiten is het koud. 

Binnen glijdt  De woestijn leeft over het 

doek. Walt Disney en ik spijbelen de 

middag in Alhambra. 

De zwarte wesp kromt zijn achterlijf en 

steekt zijn angel in de harige vogelspin. 

Ik voel een steek in mijn buik , de 

neusklanken van de commentaarstem 

dreunen in mijn oor: “De spin is slechts 

verdoofd, de zwarte wesp legt zijn eitjes 

in het lijf van de vogelspin en als de 

jonge wespen uitkomen is er elk 

moment vers vogelspinvlees.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruwend leg ik mijn handen op mijn 

buik. Stel je voor dat in mijn slaap 

iemand daarin eitjes legt ! Mijn oudere 

neef Wim heeft mij een keer verteld dat 

iedereen tussen vijf en zes uur ’s 

morgens schijndood is en dat ze dan 

alles met je kunnen doen. Stel je voor 

dat iemand dan eitjes in je buik legt, 

insecten kinderen die langzaam mijn 

binnenkant wegvreten. 

 

Door Jan Meng 
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Een tekenfilm, ik dacht dat dit een 

tekenfilm was, zoals vroeger 

Assepoester. Assepoester ? Wat een 

vreemde naam. Omhoog kijk ik weer  

naar het doek: de kleine wespen 

genieten zichtbaar van de warme 

spinnen-ingewanden. Even aan iets 

anders denken. Sneeuwwitje en 

Assepoester, die tekenfilms heb ik met 

mijn vader of moeder gezien. Soms 

eerst een taartje eten  bij Formosa in de 

Kalverstraat of Heck’s lunchroom op het 

Rembrandtplein. Nu zit ik als 

dertienjarige spijbelaar in Alhambra 

naar De woestijn leeft te kijken. Ze 

weten niet waar ik ben; op school 

denken ze , maar ik kijk naar slangen en 

schorpioenen. 

Doodeng vind ik die kruipers en 

kroelers. Walt Disney is toch leuk ? Even 

denken, wat was mijn eerste Disney?  

Ehhh…ik weet het ! 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn eerste Disney was Fantasia. Ik zat 

hier met mijn vader in deze zelfde 

bioscoop, maar zo’n zeven jaar eerder. 

Beelden samen met prachtige muziek , 

het maakte grote indruk op mij. “Dit is 

de Nacht op de Kale Berg van 

Moussorgski, niet bang zijn, luister en 

kijk maar,” zegt mijn vader  tegen mij. 

Een grote duivel met cape gooit zijn 

schaduwen over het landschap. Muziek 

zwelt aan en mijn vader legt zijn hand 

even op mijn been en fluistert: “Mooi, 

he ?” Dansende nijlpaarden, 

spetterende kleurenbellen die over het 

doek glijden. Eenhoorns, faunen, 

dinosauriërs  en natuurlijk Mickey 

Mouse als tovenaarsleerling. Alles 

spoelt over mij heen. 

 

 

 

 

 

 

 

“Heeft Walt Disney dit gemaakt ?” vraag 

ik mijn vader. In het halfdonker zie ik 

hem knikken. Jarenlang heb ik gedacht 

dat Walt Disney alles zelf tekende en dat 

hij ook de componist was van bijna alle 

klassieke muziek op de wereld. De 

woestijn  leeft weer ! De zwarte 

wespenkinderen beginnen te wroeten in 

het spinnenlichaam,. Een voor een 

kruipen ze naar buiten. Ik moet ook naar 

buiten. Walt Disney is voor mij Fantasia, 

Assepoester en Peter Pan. De zeven 

dwergen ! Ik sta op en loop de zaal uit. 

Mijn buikkrampen nemen toe. Mijn neef 

Wim heeft gelijk. Vannacht ben ik door 

een zwarte wesp gestoken en nu zijn de 

larven mijn darmen aan het 

doorknagen! 
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In het kassa hokje zit een blonde 

mevrouw met dikke brillenglazen, ze 

kwijlt een beetje. “De tekenfilms van 

walt Disney zijn veel mooie ! Weet u 

waar de wc is ?”vraag ik. Ze wijst naar 

de zijkant van de foyer. Mijn darmen 

legen zich in de pot. Voorzichtig kijk ik 

naar beneden. Zoemend liggen er kleine 

zwarte korrels met angels op het witte 

porselein. Ik trek mijn broek omhoog, 

gooi de deur open  en ren de foyer weer 

in. Midden op het donkerrode tapijt 

staat een enorme vogelspin. Twee 

poten reiken voorzichtig mijn richting 

uit. Aan de zijkant van het harige 

lichaam zit een gat met gele randen. Het 

hoofd van de blonde mevrouw  met de 

dikke bril steekt er uit. Haar mond gaat 

open en teintallen zwarte wespen 

vliegen naar buiten. Ze gilt: “Moet jij 

eigenlijk niet naar school, ventje ? “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronisch gepiep  dringt  tot mij door. 

Ik druk de telefoonhoorn tegen mijn 

oor. “Lag je te slapen ? Ik heb hem wel 

tien keer laten overgaan ! ”zegt een 

stem. Op mijn tv scherm vouwt de 

duivel zijn cape om de kale berg. 

Moussorgski’s muziek ebt weg. “Ik was 

even in Fantasia, “antwoord ik. 
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FAVORIETE FOTO VAN DE MAAND 

In 1974 was er een Griezelfilm festival in Rotterdam. Ere gaste:  de Queen of 

Horror Ingrid Pitt ( vampier  in Countess Dracula, The Vampire Lovers en The 

House that dripped Blood).  

De foto: Countess Dracula ontmoet Het Monster van Frankenstein (Thys). 
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WORDT VERWACHT IN FEBRUARI 2016 
 

 

 

De avonturen van een Hollandse jongen in 

Hollywood over een periode van dertig jaar. 

Ontmoetingen met beroemde en onbekende 

filmsterren en filmmakers. 
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HONDERD JAAR GELEDEN OP 12 DECEMBER 

1915 WERD FRANCIS ALBERT SINATRA IN 

HOBOCKEN, NJ, GEBOREN. 
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1 DE ORIENT EXPRESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1974 maakte Sidney Lumet een uitermate 

geslaagde verfilming van het Agatha Christie 

boek  Murder on the Orient Express. Lumet 

had een mooie acteur voor de rol van de 

Belgische detective Hercule Poirot met 

Albert Finney en een andere troef was de 

bezetting van bekende sterren als Sean 

Connery, Lauren Bacall, Anthony Perkins, 

Michael York, Jacqueline Bissett en Richard 

Widmark. Een oude, uitgebluste serie crime 

novels kreeg nieuw leven ingeblazen en de 

vervolgen hadden ook een sterbezetting. 

Daarna was Agatha Christie weer een Britse 

tv aangelegenheid. 

Maar de bekende acteur en regisseur 

Kenneth Branagh die momenteel veel 

succes heeft met de Britse Wallander serie  

neemt nu de zware dubbele taak op zich om 

Murder on the Orient Express opnieuw te 

verfilmen. Hij kan de vorige speelfilm alleen 

maar evenaren als hij  tegen over zichzelf 

ook een sterke cast zet. Maar tot nu   toe is 

alleen bekend dat Branagh  Poirot doet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN HET 

HOLLYWOOD FILM FRONT 
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2 DORIS DAY & CLINT EASTWOOD 

 

 

 

 

 

 

 

Ondenkbaar dat dit duo ooit in een film 

samen te zien zouden zijn in hun hoogtij 

dagen. Dioris maakte haar laatste film in  

1968 met With six you het eggroll. Clint 

regisseert  Sully  over de heldhaftige 

gezagvoerder , Chesley “Sully” Sullenberger 

die zijn vliegtuig  op 15 januari 2009 veilig 

landde in de Hudson rivier. Een  verhaal met 

en echte held en die held wordt vertolkt 

door Tom Hanks. Clint had gehoopt dat 

Doris Day, zijn 93 jarige  buurvrouw in 

Carmel een kleine rol in zijn film zou willen 

spelen. Tot nu toe heeft als voorwaarden 

gesteld dat de opnamen bij haar in de buurt 

woeden gemaakt en dat haar salaris voor 

haar fonds is om dieren te helpen. Maar 

alles wijst er op dat ze uiteindelijk toch 

maar niet meespeelt. Jammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 THE RETURN OF PETER CUSHING 

Peter Cushing bekend van veel Hammer 

griezelfilms stierf in  1994, hij was toen 81 

jaar oud. Peter Cushing was in 1977 te zien 

in Star Wars, a new hope, de eerste 

verfilming van de sage. Hij speelde een 

handlanger van Darth Vader,  Grand Moff 

Tarkin. Om dat er nu allemaal nieuwe Star 

Wars films aankomen-zowel vervolgen als 

spin offs- kan men hem wel weer gebruiken 

in een aflevering en dat kan digitaal tot 

stand worden gebracht door  de oude 

opnamen te manipuleren. Het is 

merkwaardig dat zoiets al niet eerder is 

gebeurd. Cushing was een sterke 

bevelhebber in deel 4 en het zou leuk zijn 

om hem terug te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie ook denkt terug te keren is Hayden 

Christensen die de jonge Darth vader 

speelde in deel 2 en 3. Maar daar was 

niemand en enthousiast over. Misschien is 

het voor de verhaallijn belangrijk om 

Christensen terug te halen ,maar de fans 

zitten niet echt om hem te springen. 

Behalve als hij zijn masker opdoet en James 

Earl Jones zijn stem mag doen.  

  

 

 
De echte gezagvoerder Sully Sullenberger en de acteur 

Tom Hanks die hem speelt in de film van Clint Eastwood. 
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3 BARBRA DE GROTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbra Streisand staat niet echt meer in de 

belangstelling. Een enkel concert brengt nog 

oude fans in de zaal; haar films  Meet the 

Fockers en The Little Fockers lieten een 

Streisand in een bijrol zien en de The Guilt 

Trip uit 2012 waarin ze de moeder van Seth 

Rogan speelde was een flop. Streisand is nu 

73 jaar en heeft in het verleden bewezen 

een kundig regisseur te zijn met Yentl en 

The Prince of Tides. Al jaren zwerft er een 

script in Hollywood rond van Kristina Laura 

Anderson:  Catherine the Great. Het gaat 

over de jonge Yekatarina Alexeyevna die 

met Tsaar Peter de Derde trouwde en een 

coup tegen hem pleegde. Na zijn dood werd 

ze  de legendarische Tsarina van Rusland , 

Katharina de Grote. Dat is dus mooi 

filmvoer en een uitdaging  voor Babs. Maar 

God en Rusland sta ons bij als ze ook nog de 

hoofdrol wil spelen. Is onwaarschijnlijk 

,want het gaat om een jonge Katharina.  

 

 

 

 

 

4 CLOONEY EN DE COEN BROTHERS 

 

 

 

 

 

 

 

George Clooney maakte in het verleden 

twee leuke films met de Coen brothers: Oh 

Brother ,Where Art Thou?  en  Intorable 

Cruelty. Al vanaf 2004 zijn de filmende 

broers met Clooney aan het praten over 

een nieuwe film en die is er nu. Hail, Caesar  

die op het Berlijnse Filmfestival volgend jaar 

zijn première beleeft is geen historisch 

spektakel maar in navolging van Barton Fink 

die de Coen Brothers eerder maakten weer 

een film over  Hollywood . George Clooney 

schijnt een succes vol acteur te spelen in de 

jaren vijftig die nogal lastig is. De echte 

hoofdfiguur is Eddie Mannix (Josh Brolin ) 

die de fixer ( regelaar) van de filmstudio is. 

Hij onderzoekt de verdwijning van de ster 

van een Romeins epos, Baird Whitlock ( 

Clooney). Bekende namen duiken op in 

deze film: Ralph Fiennes, Christopher 

Lambert, Dolph Lundgren,  Scarlett 

Johansson, Channing Tatum en Tilda 

Swinton als  roddel journaliste  Hedda 

Hopper. De verwachtingen zijn hoog 

gespannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Cloony in Hail Caesar. 

 

George & The Coen Brothers. 
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5 STEVE MCQUEEN: THE MAN AND LE 

MANS  

 

 

 

 

 

 

In 1976 verscheen de race film  Le Mans wat 

voor racer/acteur  Steve Mc Queen wat een 

lievelingsproject was. Niet alleen moest er 

rond de Le Mans Race gefilmd worden, 

maar de klus was helemaal moeilijk om de 

opnamen  te matchen met de gespeelde 

scenes. Maar Steve McQueen’s ego was het 

grootste obstakel. De regisseur die 

McQueen met drie films ( Never so few, The 

Magnificent 7 en The Great Escape) 

beroemd had gemaakt , John Sturges, 

haakte af . Hij was wel wat gewend, want 

toen hij The Great Escape regisseerde  

duurde het lang voordat McQueen  op de 

set verscheen. Hij wilde allerlei 

veranderingen in het script zodat hij er 

beter uitkwam dan zijn tegenspelers. En dan 

was er die beruchte motorachtervolging 

door de Beierse Alpen waarin McQueen zijn 

rijkunsten kon laten zien. (Hij reeds meestal 

zelf de motor en ook speelde hij zijn 

achtervolgers, de Duitsers.) Maar dat was 

wel de scene die de film populair maakte. 

Mc Queen verving Sturges met een tv 

regisseur zonder belangrijke credits, Lee 

Katzin, zodat hij het zelf voor het zeggen 

had. Hoe erg het allemaal is geweest laat de 

documentaire Steve McQueen: The man 

and Le Mans zien. Mensen die hij belazerde, 

jonge dames die hij versierde in het bijzijn  

van vrouw en kinderen en een auto-ongeluk 

dat hij veroorzaakte en waarvoor hij 

anderen de schuld gaf. Het is geen fraai 

beeld van de superster  die een film maakte 

die uiteindelijk een kolossale flop was. 

Mede doordat je meestal niemand kon 

herkennen in die race auto’s. 

 

 

 

 

 

 

6 BENEDICT CUMBERBATCH IN 

OORLOGSFILM 

 

 

 

 

 

 

Benedict Cumberbatch is na The Imitation 

Game  opnieuw in een oorlogsfilm te zien. 

Deze keer als goochelaar in The War 

Magician. Cumberbatch zal  Jasper 

Makelyne spelen die tijdens de tweede 

wereld oorlog een groep magiërs bijeen 

 

Scarlett Johansson in een Esther Williams 

achtige zwem rol in Hail Caesar. 
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bracht om de Duitsers om de tuin te leiden. 

De groep heette The Magic Gang en ze 

kregen het voor elkaar een illusie te creëren 

dat  troepen , gebouwen en tanks 

verdwenen. Maskelyne zelf schreef in 1949 

een boek over deze praktijken zonder dat 

iemand in die tijd de feiten  checkte. David 

Fisher baseerde zijn boek The War Magician 

op dat van Maskelyne. Makelyne zelf  was 

iemand die voor de tropen optrad en soms 

ook een camouflage schilder was.( wat dat 

ook mag betekenen).  Maar goed een leuk 

onderwerp voor een magische oorlogsfilm.  

7 BEYONCE & BRADLEY COOPER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bradley Cooper (Hangover films, American 

Sniper) wil zijn regie debuut maken met een 

remake van A star is born. Dit verhaal over 

een succesvol acteur/zanger die overtroefd 

wordt door een jong talent waar hij verliefd 

op wordt waarmee het einde van zijn eigen 

carrière ingezet wordt werd al eerder 

verfilmd. In 1937 met Fredric March als de 

oude ster en Janet Gaynor als zijn pupil. In 

1954 met James Mason en Judith Garland 

en in 1976 met Kris Kristoffersson en Barbra 

Streisand. Een paar jaar geleden wilde Clint 

Eastwood dit verhaal al verfilmen met 

Beyonce; eventueel met Leonardo Di Caprio 

als haar tegen speler. Het ging niet door 

maar Beyonce wil nog steeds de film doen 

en is hevig acteerlessen aan het nemen. 

Neemt niet weg dat Beyonce als artieste 

langer meegaat dan Bradley Cooper die pas 

een paar jaar bekend is. 
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1. Hoe was het om de film te 

maken? 

Het was heel leuk om de film te 

maken, vooral ook omdat op we 

veel rare plekken gingen filmen 

en omdat de film 3D gefilmd 

werd. Iets wat in Nederland nog 

niet eerder bij een speelfilm was 

gedaan. 

 

2. Waar is er gefilmd? 

We hebben gefilmd in IJsland, 

onder andere op een 

ijsschotsenmeer, waar we met 

kleine bootjes op gevaren 

hebben, best eng. In België, 

Brugge hebben we zogenaamd 

het oude Amsterdam gefilmd, in 

Nederland hebben we in de 

oude kerk in Amsterdam gefilmd 

en het interieur van het schip en 

het behouden huis hebben we in 

een heuse koelcel in Velsen 

gedraaid. En nog op veel meer 

plaatsen hoor en natuurlijk ook 

op zee en bij Almere heeft het 

schip ook nog even 

aangemeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Was het leuk om te doen? 

Het is altijd erg leuk om make 

up en kapsels voor een film te 

doen die in het verleden 

speelt. Als iedereen klaar is, de 

kostuums aan zijn getrokken en 

de acteurs en figuranten hun 

scene gaan spelen is het net 

alsof je even terug in de tijd kan 

kijken. 

 

4. Welk personage was het 

moeilijkst om te maken? 

Waarom? 

Het moeilijkst was het om de 

littekens van Victor Reinier als 

kapitein van Heemskerck te 

maken. In de film is hij 

aangevallen door een ijsbeer en  

door Ray Blinker geleverd aan Pim de la Parra 
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daar had hij littekens en 

verwondingen van opgelopen. 

De beste special make up 

meneer van Nederland had daar 

mallen voor gemaakt en ik 

mocht ze aanbrengen en zo echt 

mogelijk maken, door ze eerst 

op de goede kleur te brengen en 

dan bloed of korstjes erop te 

schilderen. Het was moeilijk 

omdat de verwondingen heel 

groot waren en we eerst gefilmd 

hadden in IJsland en het weken 

daarna precies hetzelfde moest 

in Nederland. In IJsland hebben 

we namelijk de buitenkant van 

het behouden huis gefilmd en 

de aansluitende interieurs van 

die scenes weken later in 

Nederland. 

 

5. Wat vind je van de 

gebeurtenissen op Nova 

Zembla? 

Ik vind het van een geweldig 

doorzettingsvermogen en 

supergoeie uithouding van de 

mensen spreken. Echt knap dat 

ze het overleefd hebben. Zijn er 

nog andere dingen die ik echt 

moet weten over de film? 

Misschien dat we in de zomer in 

vriescellen in Nederland gefilmd 

hebben : iedereen in Nederland 

liep in zomerkleding en ik moest 

mijn skipak aan om te werken! 

En dat we op de drukke dagen 

wel met 10 make up mensen 

aan het werk waren. Misschien 

realiseer je het niet zo, maar 

ook het vies op de mannen hun 

gezicht, de rotte tanden, zweet, 

wonden, kou (blauwe lippen 

enz), sneeuw in de baarden en 

dat soort dingen zijn make up! 

 

6. Zou jij nu ook naar Nova 

Zembla willen nu je de film 

hebt gezien? 

Ik hou niet zo van kou, dus nee 

ik hoef niet zo nodig naar Nova 

Zembla!! Maar IJsland was wel 

heel erg mooi en 

indrukwekkend. Daar zou ik nog 

wel een keer naar toe willen! 
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1 WARREN MITCHELL 

(Warren Misell, Londen,14-1-

1926---14-11-2015) 

Zat in 1944 met Richard 

Burton bij de RAF , maar zijn 

training voor piloot in Canada 

eindigde gelijk met het einde 

van WO2. Werkte in de jaren  

Filmografie 

 

2015 Kidnep (key makeup artist) 

2012-2014 Moordvrouw (TV Series) (makeup & hair artist - 23 episodes) 

- Een hoge prijs (2014) ... (makeup & hair artist) 

- De bekentenis (2014) ... (makeup & hair artist)  

- Hard tegen hard (2014) ... (makeup & hair artist) 

 - Blue (2014) ... (makeup & hair artist) 

 - Verloren jeugd (2014) ... (makeup & hair artist)  

2013 A Perfect Man (key hair assistant) / (key makeup assistant) 

2013 Ushi Must Marry (makeup artist: Los Angeles Unit) / (makeup department head) 

 2013 Matterhorn (key makeup artist) 

 2011 Nova Zembla (assistant makeup and hair) 

 2011 De Bende van Oss (makeup artist)  

2011 Sonny Boy (makeup artist) 

 2010 Köfte (TV Movie) (makeup artist) 

 2010 Shocking Blue (key makeup artist)  

2009 Gewoon Hans (TV Movie) (makeup artist)  

2009 Het leven uit een dag (makeup department head) 

 2009 Life Is Beautiful (TV Movie) (makeup artist) 

2007 Moordwijven (makeup artist) 

 2006 Dalziel and Pascoe (TV Series) (makeup artist - 1 episode) 

 - Wrong Place, Wrong Time: Part 1 (2006) ... (makeup artist - as Joan Tjon A Hie) 
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2 WARREN MITCHELL 

(Warren Misell, Londen,14-1-

1926---14-11-2015) 

 

 

 

 

 

Zat in 1944 met Richard Burton 

bij de RAF , maar zijn training 

voor piloot in Canada eindigde 

gelijk met het einde van WO2. 

Werkte in de jaren vijftig voor 

de radio, maar werd als de 

bekrompen, racistische  Alf 

Garnett  in Johnny Speight’s Till  

 

 

death do us part  een groot 

succes. In Amerika werd die 

serie als All in the family met 

Carroll O’Connor als Archie 

Bunker nog een groter succes. 

Hij speelde de rol van Garnett 

nog vele malen in vervolgen van 

de serie. Tegelijkertijd was hij in 

veel films te zien oa: The small 

world of Sammy Lee; Carry on 

Cleo; The spy who came in from 

the cold ( met zijn oude vriend 

Richard Burton); The Jokers en 

The Assassination Bureau. 

Mitchell was voor alles 

inzetbaar, vaak in vreemde 

typetjes of etnische rollen. Op 

het toneel lukte het hem wel om 

grote rollen te spelen. Hij was 

getrouwd met de actrice 

Constance Wake. 
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3 JENNIFER WILLEMS  

(Den Haag, 13-8-1947---13-

11-2015, Amsterdam) 

 

 

 

 

 

 

 

Ze had een opvallend debuut in 

De Inbreker in 1972 van Frans 

Weisz. Daarin speelde een leuke 

meid tegenover toffe jongens 

Rijk de Gooyer  en Jon Bluming. 

De succes formule werd een 

jaar later herhaald door Weisz 

met Naakt over de schutting. 

Hoewel ze aan het werk bleef- 

met name regelmatig in de tv 

serie De film van ome Willem- 

was de rest van haar carrière 

niet meer opmerkelijk. Ze 

stopte met acteren in 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

4 SAEED JAFFREY 

    (Saeed Joffrey, Punjab, India, 

8-1-1929---25-11-2015, 

Londen) 

 

 

 

 

Karakter acteur met een 

indrukwekkende 

toneelachtergrond. Studeerde 

drama in Londen aan RADA en 

in Amerika aan een Katholieke 

universiteit. Zat in Engeland in 

tv films en debuteerde in 1968 

in de film The Guru  van James 

Ivory. Hij was een belangrijke 

factor in het tot stand brengen 

van de samenwerking tussen 

Ivory en Ismail Merchant. Zijn 

veelzijdigheid en het spreken 

van diverse talen zorgden er 

voor dat hij een veelgevraagd 

acteur was, zowel in Engeland 

als in India. Hij zat in grote 

Hollywood films als The Wilby 

Conspiracy, The man who would 

be King, Star, Gandhi  en The 

Sphynx. Maar het meest 

opvallend was hij in een grote 

rol in My beautiful laundrette  in 

1985. In 1998 schreef hij zijn 

memoires  Saeed, an actor´s 

journey. Hij was getrouwd met 

Madhur Bahadur,een 

jeugdvriendin, actrice en 

schrijfster. Daarna met casting  

director  Jennifer Sorell. Sakina 

 

 

Jennifer in Naakt over de schutting 

met Rijk de Gooyer  en Jon Bluming. 
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Jaffrey, een dochter uit zijn 

eerste huwelijk, is ook een 

actrice. Saeed Jaffrey overleed 

ten gevolge aan een 

hersenbloeding. 

 

 

 

 

 

 

 

5 DORA DOLL 

( Dorothea Hermina Feinberg, 

Berlijn,19-5-1922--- 15-11-

2015,St. Gilles,Fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexy blonde actrice die al in 

1938 figurante was in Franse 

films. Ze zou acteren tot en met 

2010 toen z3e nog een tv film 

deed. 

Ze speelde in de jaren veertig 

bij grote Franse regisseurs als 

Henri Decoin ( Battement du 

coeur), Abel Gance ( Paradis 

perdu), Curtis Bernhardt ( La 

Nuit de Decembre), Julien 

Duvivier (Untel pere et fils), 

Henri-Georges Clouzot ( Quai 

des orfevres, Manon). En ze 

bleef door de jaren heen een 

grote hoevelheid films maken, 

ook bij de Nouvelle Vague 

generatie. Ze had een sexy 

uitstraling die enigszins vulgair 

was. Ze zat ook in de 

Amerikaanse films The Young 

Lions en Julia. Ze werd voor 

haar werk gewaardeerd en 

onderscheiden met  de 

Reconaissance des Cinephiles in 

1993 en in 2000 werd ze ridder 

in de L’Ordre national du Merite. 

Ze had ooit een relatie met Jean 

Gabin en was getrouwd met 

Raymond Pellegrin en de zanger 

Francoios Deguelt. Ze overleed 

aan de gevolgen van een val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My beautiful laundrette   

 

 

125 Rue Montmartre met Jean Gabin. 
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6 ROBERT LOGGIA   

(Salvatore Loggia, NY, 3-1-

1930---4-12-2015,LA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Had een lange carrière op de tv 

en in films, zonder echt bekend 

te worden, maar begin jaren 

tachtig begonnen de goede 

rollen en films te komen 

(S.O.B., A woman called Golda, 

Trail of the pink Panther) en 

tegen de tijd dat hij 55 was had 

hij de rol van detective in 

Jagged Edge die hem beroemd 

maakte. Hij kreeg er een Oscar 

nominatie voor en hij won er 

een voor Big.  Na Jagged Edge 

wilde iedereen dat Loggia in die 

rol van harde detective zou 

terugkeren. Dat gebeurde niet, 

maar er werd wel een nieuwe 

tough guy rol bij de tv voor hem 

gecreëerd met Mancuso, FBI.  

Robert Loggia zou excelleren in 

vele harde jongens rollen, zowel 

aan de goede kant van de wet 

of als maffiosi. Op de vraag of 

hij die boevenrollen niet 

vervelend vond antwoordde hij 

laconiek: “ Het is zoiets als altijd 

steaks eten, je krijgt er nooit 

genoeg van.” Andere opvallende 

films waren o.a. La Ciociara ( de 

remake met Sophia Loren), 

Triumph of the spirit, Gladiator, 

Innocent Blood en 

Independance Day. Loggia 

werkte tot het laatste moment 

ondanks het feit dat Alzheimer 

hem velde. 

 

 

 

 

 

 

 

7 NICOLETTA MACHIAVELLI 

( Ravarino, It,1-8-1944---15-

11-2015, Seattle ,USA) 

 

 

 

 

 

Italiaanse-Amerikaanse  actrice 

die populair was in allerlei 

soorten actiefilms in Italië. 

 

 

Scarface met Al Pacino. 
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Vooral spaghetti westerns als 

Navaja Joe ( to Burt Reynolds), 

The hills run red, A minute to 

pray, a second to die. Ze was 

een afstammelinge van de 

beroemde filosoof /schrijver 

Niccolo Machiavelli. Hoewel haar 

latere filmcarrière  meer 

artistiekere films laat zien stopte 

ze in 1983 en vestigde ze zich in 

Seattle in Amerika.  

 

 

 

 

 

 

 

8 KEITH MICHELL 

(Adelaide,Australie,1-12-1926--

-20-11-2015,Londen) 

 

 

 

 

 

Voornamelijk bekend door zijn 

vele vertolking van Henry 8 op 

toneel, tv en in een film. Hij 

speelde ook in de eerste 

Londense productie van Man of 

La Mancha de rol van Don 

Quichote. Hij was vooral actief 

in kostuum films in de jaren 

zestig in Engeland zoals The 

Hellfire Club, Dangerous Exile 

en The gypsy and the 

gentleman. Het leek wel alsof 

een gewoon maatpak in een 

moderne film hem  

ongemakkelijk maakte. Dus had 

hij veel werk op de Britse tv in 

klassieke rollen. In films kwam 

hij nauwelijks meer voor. Hij 

was getrouwd met actrice 

Jeannette Sterke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ELMO WILLIAMS  

(Oklahoma,30-4-1913---25-

11=-2015,Oregon,USA) 

 

 

 

 

 

The hills run red met Henry Silver. 

 

 

Henry VII 

 



37 
 

Begon als montageman voor 

RKO en kreeg een Oscar voor de 

documentaire Design for death  

in 1947 en daarna in 1952 voor 

High Noon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij ging daarna low budget films 

regisseren voor Lippert 

Productions en Republic. In 

1958 ging hij naar Europa om 

de montage en second unit 

regie te doen van de 

spektakelfilm The Vikings met 

Kirk Douglas en Tony Curtis. 

Daarna vroeg Darryl F. Zanuck 

hem om de spectaculaire oorlog 

scenes te regisseren voor The 

Longest Day in 1962. 

 

 

 

 

 

 

Hij bleef in Europa en werd 

Managing Director voor 

Europese producties van Fox tot 

1966. In 1970 was hij een van 

de producers van Tora ! Tora ! 

Tora !( De film over Pearl 

Harbour). 

 

 

 

 

 

Het was een hernieuwde 

samenwerking met regisseur 

Richard Fleischer met wie hij 

The Vikings had gedaan. Na 

deze film ww4rd hij vice 

president van Twentieth Century 

Fox  van de Filmproducties. In 

1973 werd hij een 

onafhankelijke producer. De 

laatste film die hij produceerde 

was Ernest goes to camp in 

1987. Overleden aan 

hartproblemen.  

10   NICHOLAS SMITH 

( Surrey,GB, 5-3-1934---6-12-

2015,Londen,GB) 

 

 

 

 

 

 

Elmo Williams als film editor. 

 

Actie scene in The Longest Day met Sean Connery. 

 
Tora ! Tora ! Tora ! 
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Komisch acteur die uit de 

anonimiteit trad toen hin in de 

tv serie Are you being served?  

De rol van mr. Rumbold kreeg, 

chef in het warenhuis van de  

Grace brothers. Hij was die man 

met het eivormige hoofd, he 

brilletje op de flaporen. Hij was 

trouwens de laatste acteur van 

de originele cast die nog in 

leven was. Smith speelde al 

vanaf 1961 in o.a.  Those 

magnificent men in their flying 

machines; Salt and Pepper; The 

Saint; The Avengers; The 

Sweeney en The Canterbury 

Tales; Up Pompei; Doctor in the 

house( tv); en Z-Cars. 

De rol van Rumbold maakte 

hem zo bekend dat hij bij zijn 

overlijden zelfs in Nederlandse 

kranten werd vermeld. Zijn 

dochter Catherine Russell is ook 

actrice. Hij stierf ten gevolge 

van een val van de trap. 

11 HOLLY WOODLAWN 

(Puerto Rico, Santiago 

Franceschi  Rodriguez, 26-10-

1946---6-12-2015,LA) 

 

 

 

 

 

 

Travestiet die onder de naam 

Holly Woodlawn in films van 

Andy Warhol werkte: Trash en 

Women in revolt. Hij/ze bleef in 

films werken en trad in 

nachtclubs op. Ze was Dustin 

Hoffman’s coach voor zij  

travestierol in Tootsie. Ze zei 

dat ze geïnspireerd was door DE 

Connie Francis film Where the 

boys are en ze had een leuke 

uitspraak:” Als ik een broek 

draag noem me dan een man 

,maar als ik een jurk draag bel 

dan een taxi.” Ze had nog wel 

film rollen , maar het 

hoogtepunt van haar 

filmcarrière was toch wel die tijd 

bij Andy Warhol. Overleden aan 

kanker in de lever en hersenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trash met Jane Forth and Jo Dallessandro. 
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12 YOKA BERRETTY  

( Johanna 

Meyeringh,Rotterdam, 8-5-

1928---28-11-2015,Rijswijk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was kort getrouwd met de 

Franse fotograaf Berretty ( 

fotograaf bij de Paris Match) van 

wie ze een dochter Yolanthe 

heeft. Na haar korte huwelijk 

ging ze naar de Actors Studio in 

New York . Ze ging naar Rome 

en dwaalde rond in de 

filmwereld waar ze rolletjes 

speelde in o.a. Angela ( met 

Dennis O’Keefe); Pan amore e 

(tegenover Vittorio de Sica van 

Dino Risi); La bande degli onesti 

( met Toto). 

De vrolijke blondine met de 

gulle lach had een ongewone 

uitstraling en was zeer 

filmgeniek. Het was beter 

geweest als de ze haar 

filmcarrière in Italië had 

voortgezet, maar ze kwam terug 

naar Nederland was geen 

filmindustrie was. 

 

 

 

 

 

 

Toch zat ze in  twee 

interessante films die een einde 

maakte aan de Jordaan films die 

voor en na de oorlog het gezicht 

van de Nederlandse films 

bepaalden: Makkers staakt uw 

wild geraas ( 1960. Van Fons 

Rademakers) en De Overval ( 

1962. Van Paul Rotha). In 

Makkers  was ze een vrouw die 

bedrogen wordt door haar 

echtgenoot (Guus Oster) maar 

om en nabij Sinterklaas komt 

het tot een verzoening. 

 

 

 

 

 

 

Ze liet zien dat ze een goed 

actrice was die onder de sterke 

regie van Rademakers een 

 

 
Pan amore e met Vitorio de Sica. 

 

Makkers staakt uw wild geraas. 
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sterke filmpersoonlijkheid was. 

Een  kleinere rol had ze als 

koerierster in de verzetsfilm De 

Overval, ook goed. De 

Nederlandse film had meer 

gebruik van haar moeten 

maken, maar er werden maar 

weinig films gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

In 1961 had ze trouwens in 

Duitsland Das letzte Kapitel 

gemaakt. Ze speelde toneel en 

was op tv te zien. Een  groot 

succes was ze op tv in het satire 

programma  Zo is het toevallig 

ook nog eens een keer, waar ze 

de titelmuziek zong. 

Ze trouwde met uitgever 

Andreas Landshoff en ze kregen 

een zoon Benjamin die 

filmregisseur werd. 

Andreas was de rustige man die 

de perfecte tegenpool was van 

de drukke Yoka. 

YOKA EEN PERSOONLIJKE 

HERINNERING AAN EEN 

BIJZONDERE VROUW 

In 1972 ging ik Yoka met Ab 

van Ieperen opzoeken  voor een 

interview voor Film Fan. Het zou 

in het derde nummer worden 

geplaatst en als ik het nu na al 

die jaren teruglees dan is het 

een opmerkelijk vrij gesprek 

met een vrolijke dame die een 

ongewone filmcarrière had . Het 

kwam haar voornamelijk 

aangewaaid en zoals ze het 

vertelde kreeg je het idee dat ze 

absoluut niet ambitieus was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik had Yoka wel eens in een 

winkel in Zandvoort gezien en ik 

wist dat ze met haar man 

Andreas en zoontje Benjamin 

niet ver van mij vandaan in 

Bentveld woonde. Maar het was  

een toneelvoorstelling van 

Centrum in de  Haarlemse 

schouwburg dat ze op me 

afkwam en commentaar begon 

te geven op een vrolijke manier 

over het stuk. Ik stond er beetje 

bedremmeld bij want die 

bekende actrice begon zo maar 

tegen me te praten, een scholier 

 

De Overval met Piet Romer, Rob de 

Vries en Hans Boswinkel. 

 



41 
 

van het Coornhert Lyceum. 

Maar dat was Yoka  ten voeten  

uit. Ze maakte geen 

onderscheid tussen bekende en 

onbekende mensen. Pas maakte 

ik een oude actrice mee die ik 

voor het eerst op een feestje 

ontmoette en die zo vol van 

zichzelf was dat ze wel tegen 

me praatte maar eigenlijk over 

me heen praatte in een 

monoloog. 

 

 

 

 

 

 

Ik had haar natuurlijk op tv 

gezien en in de speelfilms 

Makkers staakt uw wilde geraas 

en De Overval. Tussen al die tv 

- en toneel acteurs en actrices 

was zij een echte filmster. De 

camera hield van haar. Ik was 

onder de indruk en Fons 

Rademakers had met haar en 

Guus Oster een gedurfde scene 

gefilmd in Makkers waarbij ze 

als verzoening ( na het vreemd 

gaan van Guus) over de grond 

rollen. Later moest ik lachen om 

haar brutaliteit in Zo was het 

toevallig ook nog eens een keer. 

ITALIE 

In Rome had ze een kamer 

gedeeld met de nog onbekende 

Ursula Andress  en ze speelde 

kleine rollen in Italiaanse films, 

waarbij Pan Amore e van Dino 

Risi misschien de beste was. Ze 

was de tegen speelster van de 

grote Vittorio de Sica die ze een 

charmante man vond. Sophia 

Loren was de hoofrolspeelster 

en ze hielp Sophia met Engels 

want die ging een film in 

Amerika maken. Ze weigerde in 

Il Bidone van Federico Fellini te 

spelen, want het kwam haar 

niet uit. Ze had er wel spijt van. 

Toen ze weer eens Nederland 

bezocht bleef ze hangen bij de 

Nederlandse Comedie waar ze in 

Het Ei speelde. 

Die twee mooie Nederlandse 

films hadden voor Yoka de start 

moeten betekenen voor een 

mooie filmcarrière, maar er 

waren twee minpunten: Ze was 

niet  ambitieus en ging niet 

achter rollen aan en er was 

gewoon geen goed filmklimaat. 

Dat interview  was het begin 

van een lange vriendschap met 

haar en haar man Andreas 

Landshoff, zoon van uitgever 

Fritz Landshhoff die ook in 

Bentveld woonde. Toen ik vlak 

na het interview met Yoka uit 

ging in de stad keek Andreas 

wat bedenkelijk dat ik met zijn 

aantrekkelijke vrouw op stap 

ging, maar  met Yoka op stap , 

dan heb je haar niet voor jezelf. 
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In elk café rond het Leidseplein 

kende ze wel iemand. 

Yoka woonde met haar gezin 

inmiddels op de 

Egelantiersgracht en daar kwam 

je soms interessante mensen 

tegen. Fritz Landshoff was er op 

een verjaardag met zijn tweede 

vrouw Rini Otten die voor de 

oorlog als de Nederlandse Greta 

Garbo was gelanceerd met de 

films Jonge Harten en Ergens in 

Nederland. Helaas voor de 

tweede film brak net de Tweede 

Wereld Oorlog uit en kwam de 

film niet in de bioscopen. 

NEW YORK 

Yoka en Andreas brachten  drie 

maanden in Amsterdam door en 

dan weer drie maanden in New 

York. Daar konden ze 

beschikken over een 

appartement van uitgeverrij 

Abrahams die Andreas in 

Nederland vertegenwoordigde. 

En zo gebeurde het dat ik nog 

maar net uit het vliegtuig  door 

Yoka naar een theater gesleept 

werd om een toneelstuk voor 

twee dames te bekijken. Yoka 

wilde dit stuk met Ina van 

Faassen in Nederland opvoeren 

hetgeen ook gebeurde. Ik viel 

zowat om van de slaap, maar 

Yoka vond het absoluut nodig 

dat ik het stuk zag. 

Als Yoka je begroette dat ging 

dat met:” Dag schattebout, hoe 

gaat het?”  En na zo’n hartelijke 

begroeting ging het natuurlijk 

goed. 

Ze stond een keer in Zandvoort 

voor mijn deur. Ze was komen 

lopen vanuit Bentveld waar ze in 

het huis van haar schoonouders 

zat. Of ik maar mee wilde gaan 

om  een stuk te lopen, want dat 

was goed voor mij. En zo 

trokken we de duinen in met 

een stevige pas. 

 

 

 

 

 

 

 

In 1994 maakte de 

onconventionele filmregisseur 

Theo van Gogh een tv drama 

over een dame op leeftijd die in 

een bejaardentehuis nog seks 

heeft. Wie anders dan de 

onconventionele Yoka speelde 

die rol. Ze was toen 66 jaar. 

Het leven van die onstuimige 

leuke vrouw eindigde door een 

val van de trap in haar huis. Na 

een week in coma te hebben  

gelegen stierf ze 87 jaar oud. 

Mocht er een hiernamaals zijn 

dan wordt het daar een vrolijke 

boel. Ze was een bijzondere 

vrouw. 

 

Yoka in Eva van Theo van Gogh. 
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Thys Ockersen 

 

  

 

Film Fun wenst u een voorspoedig 2016 ! 
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FOTO THYS OCKERSEN 


