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JE STAAT er niet elke dag bij 
stil dat de Amerikaanse film-
business nauw verbonden is met 
een inmiddels verdwenen extraverte 
theatervorm: het vaudeville. Het koe-
koeksei van de film werd uitgebroed in 
het vaudevillenest, populair theaterver-
tier zonder artistieke pretenties zoals dat aan 
het eind van de negentiende eeuw in de VS 
bestond. 

Omstreeks 1890 was het vaudeville de belang-
rijkste amusementsvorm in Amerika. Aan de 
14th Street in New York City lag het giganti-
sche vaudevilletheater van Antonio ‘Tony’ 
Pastor, bijgenaamd ‘The Father of Vaudeville’. 
Tegelijkertijd met Pastor richtten Benjamin F. 
Keith en zijn partners Edward Franklin Albee 
en Frederick Francis Proctor het Bijou Theater 
in Boston in als vaudevillepaleis. In wezen was 
het vaudeville een quasi-deftige Amerikaanse 
versie van de Britse music-hall. 
   Een vaudevilleprogramma bestond uit een 
reeks acts, nummers en sketchjes afgewisseld 
met pikante liedjes. Er traden jongleurs in op, 
acrobaten, sprekende paarden, lilliputters, bok-
sende kangaroes, boeienkoningen, oriëntaalse 
danseressen, vuurvreters, voetballende honden, 
enzovoorts. Een vaudevilleshow werd dikwijls 

‘Little Mary’

schreef 

filmgeschiedenis

Mary
Pickford

‘Celluloid Angel’

door
Thomas Leeflang
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 Exterieur en 
interieur van 
een Aerikaanse 
‘nickelodeon’ uit 
het begin van de 
20e eeuw.

afgesloten met de opvoering van een melo-
drama. In de wereld van het vaudeville (‘Sun-
shine and Smiles, Laughter and Jest, Beauty 
and Grace, Song and Dance’) werd in 1896 
de film geïntroduceerd als amusant nieuwig-
heidje, een onderdeel van het totale vaudevil-
leprogramma, een soort fotografisch theater. 
   Via zeven-en-zestig in 1910 in Amerika be-
staande vaste vaudevilletheaters waarlangs 
talrijke vaudeville-theatergezelschappen reis-
den, maakte het publiek al gauw kennis met 
de verbazingwekkende cinematografie. Heel 
wat filmactrices en -acteurs van het eerste uur 
waren afkomstig uit het gigantische leger vau-
deville-artiesten. Ex-’vaud-actors’ kwamen 
door het schnabbelcircuit in aanraking met 
film, waarop aanvankelijk nogal werd neerge-
keken en waaraan men het liefst anoniem zijn 
medewerking verleende. 
   Tussen vaudeville-artiesten en filmspelers 
bestond in die dagen geen ‘sympathie de mé-
tier’. Geleidelijk aan ging het onderdeel film 
meer deel uitmaken van het totale vaudeville-
programma, zodat het tenslotte voor de helft 
uit film en voor de helft uit artiestennum-
mers bestond. Dit aanbod werd ‘small time’ 

vaudeville genoemd, het klassieke ‘big time’ 
vaudeville trok rond 1910 minder publiek en 
verdween tenslotte van het toneel. Er ont-
stond zoiets als een moderne vorm van het 
vaudeville-theater met uitsluitend gefilmde 
programma’s: de ‘live’ optredens waren er he-
lemaal uit verbannen. 

Nickelodeon
   De ‘shows’ draaiden in doorlopende voorstel-
lingen in ‘nickeleodeons’, een naam die ont-
stond uit de samenvoeging van de toegangs-
prijs (een ‘nickel’, een stuiver) en het Griekse 
woord voor theater: ‘odeon’. De concurrentie 
nam met de week toe, overal in de VS werden 
zaaltjes en zalen geopend, een wildgroei die 
vergelijkbaar is met die van de videotheken in 
de jaren tachtig. Tot in het eind van de jaren 
veertig bleven variété- en vaudeville-’acts’ in 
premièrebioscopen aanwezig in het voorpro-
gramma, zoals in The Radio City Music Hall 
in New York. 
   In Nederland hielden Tuschinski en City in 
Amsterdam die traditie tot ver in het vijftiger 
decennium vol. Tot 1975 bestond overigens 
in de VS nog een permanent joods vaudevil-
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letheater: Leon Schachter en Gittel Stern ex-
ploiteerden dat in Miami Beach en presenteer-
den ‘a daily mixture of films and stage shows’. 
Na het overlijden van Leon Schachter namen 
Mimi en Danny Sloan het Cinema Theater in 
Miami Beach over waar tot 1986 nog vaude-
villeshows met een groot aantal ouderwetse 
nummers op het programma stonden. In New 
York konden tot in de jaren tachtig op zater-
dagavond en zondagmiddag in het Forty-sixth 
Street Theater aan de New Utrecht Avenue in 
Brooklyn nog mooie ouderwetse vaudeville-
acts worden bekeken.
  Filmactrices en -acteurs werden tot 1910 
door producenten bewust buiten de publici-
teit gehouden. Dit om te voorkomen dat zij, 
profiterend van hun bekendheid, een hoger 
honorarium zouden eisen. Geroutineerde po-
pulaire artiesten van het ‘echte’ toneel voel-
den er niets voor om, net als hun vaudeville-
collega’s, aan films mee te doen. Film heette 
nog niet ‘de zevende kunst, de tiende muze’, 
het had volgens de elite iets ordinairs, het was 
vermaak voor paupers en immigranten, inko-
mende landverhuizers die de tussentitels nau-
welijks begrepen, leut voor de grauwe massa. 

Florence Lawrence
   De ‘high society’ zocht liever z’n heil in 
concertzalen en schouwburgen. Filmspelers 
ontvingen een honorarium van vijf dollar per 
dag, onverschillig of ze een hoofd- of een bij-
rol vervulden, de gages bleven heel democra-
tisch gelijk. Florence Lawrence (1886-1938) 
was in 1909 bij het nickelodeon-publiek een-
voudig bekend als ‘the Biograph Girl’ en haar 
collega Mary Pickford (1893-1979) als ‘Little 
Mary’, omdat haar lichaamslengte net ander-

halve meter bedroeg. 
   De vanuit Laupheim in Duitsland naar 
Amerika geëmigreerde Carl Laemmle (Karl 
Lämmle, 1867-1939) zorgde voor de explo-
sieve toename van de hoogte van filmster-
rensalarissen in de VS. Vroeg of laat zou die 
toch wel op gang zijn gekomen, maar ‘uncle 
Carl’, directeur van de Independent Moving 
Pictures Company of America (IMP in New 
York) kocht in 1910 de ex-vaudeville ster Flo-
rence Lawrence (‘Baby Flo, the Child Won-
der Whistler’) weg bij concurrent Biograph 
door haar 125 dollar per week te betalen. Kort 
daarop nam hij ook Mary Pickford over van 
die studio. 

De eerste filmster Florence Lawrence op de cover van 
Photoplay van november 1914
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   Laemmle liet advertenties in kranten zet-
ten met de tekst: ‘Little Mary is an IMP now!’ 
En het vakblad The Billboard van 24 decem-
ber 1910 plaatste een foto van haar met daar-
onder: “Mary Pickford, ook bekend als Little 
Mary, staat op goede voet met iedereen die 
graag een ‘moving picture’ theater bezoekt!” 
Filmspelers gingen voortaan hun (artiesten-)
naam gebruiken en uitbuiten. De 
honoraria bereikten grote hoog-
ten en de populariteit van vooral 
actrices steeg in verhouding mee. 
   Hoezeer het publiek zwijmel-
de bij het zien van filmsterren, 
zelfs toen die nog niet die ereti-
tel droegen, bewees Biograph. De 
studio liet uit rancune over het 
overstappen van Florence Law-
rence naar de IMP-studio een 
persbericht verspreiden waarin 
werd beweerd dat ‘the Biograph 
Girl’ bij een verkeersongeval in 
St. Louis om het leven zou zijn 
gekomen. Begin maart 1910 zette 

Carl Laemmle in Moving Picture World als 
antwoord daarop een advertentie met als kop: 
‘We Nail a Lie’. Een getekende duivel met drie-
tand houdt in de rechterpoot een portret van 
Florence Lawrence waarop de geplaagde ac-
trice de ogen dramatisch omhoog slaat. 
   Daaronder de tekst: ‘De gemeenste en te-
gelijkertijd de domste leugen die door vijan-

den van de IMP is verspreid, 
is het verhaal dat mejuffrouw 
Lawrence, voorheen bekend als 
het Biograaf-meisje, nu als het 
IMP-meisje, werd gedood door 
een tram. Het was een gemene 
leugen door z’n lafheid: het was 
een domme leugen omdat het 
gemakkelijk te weerleggen is. 
Mejuffrouw Lawrence is nooit 
bij een tramongeluk betrokken 
geweest, zij leeft en haar lieftal-
lige gestalte is vanaf 14 maart 
te zien in de nieuwste IMP-film 
The Broken Bath!
   Carl Laemmle introduceerde 

Florence Lawrence verdiende 
zoveel dat ze een automobiel 
kon kopen van het type Lozier. 
Ze werd een echte liefhebber, 
noemde haar auto ‘almost 
human’ en werd uitvindster van 
een automatisch stopteken bij 
het in werking stellen van de 
rem  en van richtingaanwijzers 
in de vorm van rode vlaggetjes 
op de achterbumper.
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als eerste de in 
het filmwezen na-
derhand zo gretig 
toegepaste ‘publi-
citeitsstunt’ om 
zijn films te slij-
ten. Als doorslag-
gevend bewijs dat 
‘the Biograph Girl’ 
springlevend was, 
kondigde hij aan 
dat de acteur King 
Baggott haar in de 
trein naar St. Louis 

zou vergezellen. In St. Louis kreeg Florence 
Lawrence in mei 1910 een grotere ovatie dan 
even tevoren de republikeinse president Wil-
liam Howard Taft ten deel was gevallen. 
   Duizenden mensen verdrongen zich voor 
het station, de kleren werden haar door sou-
vernirjagers bijna van het lijf gescheurd. Ie-
dereen wilde de ineens levend geworden il-
lusie van het witte doek aanraken en in wer-
kelijkheid zien. IMP moest foto’s van haar en 
van Mary Pickford sturen naar mensen die 
daarom vroegen. Florence Lawrence schrok 
daar zo van, dat zij zich twee jaar uit de film-
wereld terug trok en zich als mevrouw Salter 
(ze was getrouwd met acteur/regisseur Harry 
Salter) ging bezighouden met de verzorging 
van rozen en petunia’s in haar tuin. 
   Tot 1924 deed zij nog mee in films, maar 
haar gloriejaren lagen rond 1910, toen zij soms 
twee films per week maakte. In 1934 werd 
Florence Lawrence uit piëteit, samen met een 
aantal filmpioniers, op de loonlijst geplaatst 
van Metro-Goldwyn-Mayer. Behalve zij kre-
gen ook King Baggot, Flora Finch, Jack Gray, 

Robert Wayne, Helen Chadwick, Mahlon Ha-
milton, Naomi Childers en Jules Cowles zo’n 
‘liefdadigheidscontract’. 
   Zo nu en dan mocht Lawrence een kleine 
rol vervullen in speelfilms. Nadat in 1928 de 
geluidsfilm opkwam, was ze door het publiek 
eigenlijk al vergeten. Op 52-jarige leeftijd 
maakte Florence Lawrence door het innemen 
van een grote hoeveelheid insecticide een 
eind aan haar leven. ‘s Werelds eerste filmster 
werd nooit herdacht, geen mens herinnert 
zich haar nog, ‘gone and forgotten’. 

Mary
Anders verliep het leven en de carrière van 
Mary Pickford, waarvan de ware naam Gla-
dys Smith was en die in 1907 van Broadway-
producent David Belasco de artiestennaam 
Mary Pickford kreeg. In 1910 was ze al we-
reldberoemd als filmster Mary Pickford, ‘the 
girl with the golden curls’, de lieveling van het 
bioscooppubliek, ‘America’s sweetheart’. Vóór 
1914 bereikten haar duizenden brieven per 
maand van fans, in 1915 zou ze 100.000 dollar 
per jaar hebben ver-
diend. ‘Little Mary’ 
werd zelfs miljonair. 
   Met haar tweede 
echtgenoot, de fit-
ness-maniak Doug-
las Fairbanks (1883-
1939), woonde ze 
als ‘de koningin van 
Hollywood’ van 1920 
tot 1936 op het extra-
vagant luxe landgoed 
Pickfair (1143 Sum-
mit Drive in Beverly 
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Mary Pickford
‘America’s Sweetheart’
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O
Hills). Met haar derde man, Charles ‘Buddy’ 
Rogers, leefde Mary Pickford tot haar dood in 
1979 op Pickfair. In het begin van haar loop-
baan ging ze van studio naar studio, zo haar 
honorarium flink opdrijvend. Pickford werkte 
voor Biograph, IMP, Majestic, Famous Players 
Company, enzovoorts. In 1916 openbaarde 
zich in haar een nieuw talent: dat van inven-
tieve zakenvrouw. 
   In juli van dat jaar richtte het kindvrouw-
tje met de pijpenkrullen met hulp van Adolph 
Zukor de ‘Mary Pickford Film Corporation’ 
op. Daar werden voortaan haar films gemaakt, 
films die Artcraft Pictures Corporation dis-
tribueerde, een firma waarvan zij de meeste 
aandelen in bezit had. Dat duurde niet lang. 
In 1919 staken drie mannen en Mary Pickford 
de gesoigneerde koppen bijelkaar: Charles 
Chaplin, Douglas Fairbanks en D.W. Griffith 
investeerden met Mary Pickford hun geld, re-
putatie, talent en intellect in een nieuwe be-
langenorganisatie voor het maken en uitbren-
gen van speelfilms: United Artists. 
   Dat zou ‘the Tiffany of the Industry’ moeten 
worden, een onafhankelijke studio waar door 
elk van de partners drie films per jaar ver-
vaardigd kon worden. De bedoelingen waren 
goed, in de praktijk kwam er niets van terecht. 
Chaplin stond in 1923 nog onder contract van 
First National en moest daar blijven zodat 
United Artists, om een term uit de automo-
bielindustrie te gebruiken, vanaf de start op 
drie pitten liep. 
   Dat trio kon de kar niet trekken. 
  Hoewel niemand het op dat moment door 
had, waren de grote dagen van regisseur Grif-
fith al voorbij. Indrukwekkende spektakels als 
The Birth of a Nation (1915) en Intolerance 

(1916) zou hij niet meer maken. Voor Griffith, 
met zijn Victoriaanse kijk op en opvattingen 
over film, was de deelname aan United Artists 
een vergissing.
   In 1942 fungeerde United Artists allerminst 
als ‘the Tiffany of the Industry’, wat men zich 
daarbij dan ook moest voorstellen. Van het 
kwartet oprichters konden alleen Mary Pick-
ford en Douglas Fairbanks met elkaar over-
weg: ze trouwden in 1920, nadat Pickford in 
1919 scheidde van haar eerste man, de ac-
teur Owen Moore, met wie ze vanaf 1911 ge-
trouwd was geweest. 
   Griffith werd uitgekocht en verliet United 
Artists. Voor hem in de plaats kwam Joseph 
M. Schenk binnen, een door de wol geverfde 
duizendpoot in de filmbusiness die aan het 
eind van de jaren dertig nog zestien maan-

De oprichters van United Artists   in 1919. Van links naar 
rechts: Mary Pickford, D.W. Griffith, Charles Chaplin en 
Douglas Fairbanks, de echtgenoot van Mary. 
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BOVEN:  Mary Pickford in 1917 in Poor Little Rich Girl
RECHTS: Mary Pickford in 1931 in  Ki Ki

den in de gevangenis terecht kwam wegens 
smeergeld-betaling aan de vakbonds-mafia 
van Bloff en Brown. Joe Schenk probeerde 
nieuw talent aan United Artists te verbinden, 
er werden door United Artists films uitge-
bracht met Gloria Swanson, Buster Keaton en 
Rudolph Valentino. 
   Schenk betrok films van producers als Sam 
Goldwyn en Alexander Korda. Die waren tot 
in het begin van de jaren veertig de belang-
rijkste aandeelhouders van United Artists.
  Twee jaar voor het overlijden van Doug-
las Fairbanks in 1939 opende Mary Pickford 
een keten van beauty-shops: Mary Pickford 
Cosmetic Co. De ‘cosmeticalijn’ bestaat nog 

steeds in de VS. ‘Het huis der onafhankelij-
ken’ United Artists zocht in februari 1951 in 
de personen van de twee overgebleven stich-
ters Charles Chaplin en Mary Pickford con-
tact met het advocatenkantoor van Arthur B. 
Krim en Robert S. Benjamin, deskundigen in 
het behartigen van filmbelangen. 
   Het duo Krim & Benjamin nam de leiding 
van United Artists op zich, onder condities 
die het mogelijk maakten dat zij het bedrijf 
binnen een paar jaar helemaal in handen kre-
gen. Begin 1956 trokken Chaplin en Pickford 
zich uit United Artists terug, de combinatie 
Krim & Benjamin werd voor honderd procent 
eigenaar. United Artists bestaat, wonder bo-
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—Thomas Leeflang

ven wonder, in naam nog steeds.
  Na de transactie op 23 februari 1956 ver-
klaarde Mary Pickford volgens Het Nieuw 
Weekblad voor de Cinematografie van 2 maart 
1956 tegenover de pers: ‘Een mensenleven 
lang is United Artists mijn trots en vreugde 
geweest en bij tijd en wijle ook mijn wanhoop. 
Ook nu heb ik niet het gevoel dat ik voorgoed 
afscheid heb genomen van de studio. Ik zal 
altijd belang blijven stellen in haar welzijn. 
Het verheugt mij dat door de aankoop van 
mijn aandelen de enthousiaste groep Krim & 
Benjamin een groot belang in United Artists 
krijgt. Het is bekend dat door het toegewij-
de streven van deze mannen de studio op de 
markt is teruggekeerd. Ik wens hun alle suc-
ces en hoop dat United Artists in de toekomst 
nog veel hoogtepunten zal beleven.’ 

Mary Pickford maakte als filmactrice slechts 
vier ‘talkies’: Coquette (1929), The Taming of 
the Shrew (1929), Kiki (1931) en Secrets (1933). 
De geluidsfilm deed het publiek beseffen dat 
de kracht van Mary Pickford toch meer bij de 
‘zwijgende’ film lag, ondanks het feit dat zij in 
Kiki een mooie hooggehakte Parijse soubrette 
speelde: ‘all-talking, all-singing, all-dancing’. 
Ze demonstreerde dat ze die drie disciplines 
tot in de finesses beheerste. De vroegere fans 
zagen haar desalniettemin liever als de kleine 
stille bleke engel met de glanzende losse krul-
len en niet als ‘vamp’ met zwarte kousen, een 
donkere kokerrok met split, een laag uitge-
sneden blouse, kortgeknipt haar en een pikant 
dophoedje. 
   Lang heeft het testamentair vastgestaan dat 
de films uit de vroege succesperiode van Mary 
Pickford na haar overlijden zouden worden 

vernietigd. In 1970 kwam zij op dat drastische 
besluit terug en schonk een groot gedeelte van 
haar ‘silent’ films aan het American Film Insti-
tute (AFI) in Washington. Meer dan honderd 
van die films werden geregisseerd door Grif-
fith. Pickford had ook inzicht in de technische 
aspecten van de cinematografie. Zij liet, net 
als Chaplin uit commerciële overwegingen, 
de kopieën van de brandbare films toen dat in 
de jaren vijftig mogelijk was geworden over-
zetten op onbrandbare acetaat ‘master-prints’ 
met een fijne emulsiekorrel en een betere gra-
datie. 
   Op die manier konden haar films uit 1910 
en 1911 als Ramona, The Unwelcome Guest, 
Friends, The Informer en Just Like a Woman 
voor vertoning beschikbaar blijven. In een 
brochure over de Pickford-collectie zegt het 
AFI in 1986: ‘De fijnste details zijn zichtbaar 
en veel van het materiaal ziet er uit alsof het 
gisteren werd opgenomen.’ Inmiddels is dat 
deel van het oeuvre van Mary Pickford ge-
digitaliseerd en op dvd verkrijgbaar. Ook via 
YouTube is heel wat ‘bewegend materiaal’ van 
Little Mary te vinden, inclusief een prachtige 
documentaire over haar leven en werk. De 
huidige generatie filmfans heeft er echter wei-
nig interesse voor. Een eeuw geleden lag dat 
wel anders. Mary Pickford was toen de meest 
geliefde vrouw van de VS en ‘s werelds be-
roemdste filmster. 
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The seven percent solution met Robert Duval en Nicol Williamson, 

Met Marcello Mastroianni in Gisteren, Vandaag en Morgen

in Cat Ballou

Vanessa Redgrave
Toen ik met haar in The seven percent solution 
werkte wilde  ze me omturnen naar een vorm van 
communisme, trotskisme geloof ik, wat dat ook 
moge zijn. Getalenteerde meid, maar iedereen 
dook weg achter de camera als ze eraan kwam. 
Ik vroeg Vanessa: “Kan je een pistool schieten?” 
“Waarom?” vroeg ze. Ik zei: “Nou, als de revolutie 
begint…” ”Nee, nee,” interrumpeerde  ze, “iemand 
anders doet dat.” Een mooie trotskist.  Ze reist  in 
een Rolls Royce.                           —Robert Duvall

Sophia Loren
Mijn favoriete actrice? Ah, Sophia zonder 
twijfel. Ze is zo warm, zo  verrukkelijk… 
zo Italiaans! 
Daar is nou een vrouw die als een vrouw denkt,
als een vrouw praat, zich als een vrouw 
gedraagt…nooit een ster.

—Marcello Mastroianni

Lee Marvin

Lee zei ooit tegen mij:  “Weet je, als karakter
acteurs  spelen we allerlei soorten psycho
paten, gekken, engerds, perverselingen en 
idioten. En we lachen erom en zeggen wat 
maakt het uit, het is maar een karakterrol. 
Maar diep van binnen ben je het, baby.

—Strother Martin

Kim Novak

Ik werkte een dag met haar ( bij Of human 
bondage) en ik ben opgestapt.

—Regisseur Henry Hathaway

In Of Human Bondage

OVER FILMSTERREN…
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David Warner wil afrekenen met Leonardo di Caprio in Titanic

Met Elizabeth Harrison

Rex Harrison
Rex is geweldig en onmogelijk. Slecht in 
communicatie met andere mensen. De 
enige continue relatie die hij had  was met 
zijn hond Homer. Rex was stapelgel op 
Homer.

                       —Elizabeth  Harris- Harrison

Barbra Streisand

Ik ben nummer 10 als boxoffice ster. Net 
onder Barbra Streisand. Kan je voorstellen dat 
je onder Barbra Streisand  zit? Geef me een 
zak…ik moet overgeven.

—Walter Matthau
(coster van Barbra bij Hello Dolly) 

Johnny Weismuller

Ik had nooit veel sympathie voor Cheeta de aap 
die nogal verwijfd was. Hield helemaal  niet van 
meisjes, maar adoreerde Johnny Weismuller (als 
Tarzan) en was ten opzichte van mij heel jaloers.

—Maureen O’Sullivan

Orson Welles
Ik was stapel op Orson in de jaren veertig toen 
hij met Rita Hayworth getrouwd was en we 
rondreisden met zijn goochelact. We waren 
goede vrienden, weet je, maar niets… omdat 
Orson niet van blonde vrouwen houdt. Hij houdt 
enkel van donkere vrouwen. En toen ik in zijn 
film Touch of Evil  een zwarte pruik droeg,  begon 
hij me met andere ogen te bekijken.

—Marlene Dietrich

in Hello Dolly

De liefdes driehoek: Tarzan, Cheeta en Jane 

met Marlene Dietrich in  in Touch of Evil

OVER FILMSTERREN…
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Boven: Peter O’Toole en Omar Shariff in Lawrence of Arabia, Laurence Olivier als nazi in Marathon Man. Midden: Carlito’s 
Way en Citizen Kane. Onder: Inger Stevens en Clint Eastwood in Hang ’Em High en Doris Day in On Moonlight Bay.
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door
Guus Luyters

Toen ik hoorde dat er mensen 
zijn die Lawrence of Arabia op 
hun telefoon bekijken, moest ik 
onbedaarlijk lachen. Maar tege-
lijkertijd realiseerde ik me dat ik Lawrence of 
Arabia nooit heb gezien. Dat komt door Peter 
‘O Toole, die ik een  acteur van niks vind, hoe-
wel ik hem nooit heb zien acteren.
   Brian de Palma was in Amsterdam voor de 
promotie van Carlito’s Way. Ik had een inter-
view afspraak met hem in de Grand. Maar 
voor ik hem kon interviewen, interviewde 
hij mij. Op film. Hij wilde weten wie ik was, 
wat mijn bemoeienis met film was en wat ik 
vond van The Red Shoes. “Nooit gezien,” zei ik, 
“zelfs nog nooit van gehoord.” De Palma was 
verbijsterd. Desondanks werd het een leuk 
gesprek. Na afloop heb ik hem Karel Appel’s 
‘Vragende kinderen’ laten zien, dat zich in een 
zijzaal van de Grand verborgen houdt.
   De films met Doris Day waren toen veel 
leuker dan nu. “Maar dat komt,” houd ik me-
zelf voor, “doordat ik niet de juiste Doris Day 
films te pakken heb.” Als ik die vind, komt het 
weer goed. Met Doris Day-films bedoel ik niet 
The Man Who Knew Too Much of de film die 
in het Nederlands Stem in de mist heette. Ik 
bedoel films als On Moonlight Bay en By The 
Light of the Silvery Moon. Zou Doris Day ooit 
iets gehoord hebben over de rol die zij speelde 

in de orale straatliteratuur van 
tienjarige jongens anno 1953? 
Ik denk nu aan ‘Columbus zei 
tegen Doris Day’: “Ik wou dat 

ik de broek was van Doris Day”.
   Acteurs van wie ik rode vlekken krijg: Omar 
Sharif, Liam Neeson, Robin Williams, Ken-
neth Branagh, Marcello Mastroianni en de 
ergste van allemaal, Sir Laurence Olivier. Wat 
een opgeblazen windbuil is dat. Zelfs zijn na-
zi-accent deugt niet. “Ja, maar zijn Shakespea-
re vertolkingen,” hoorde je dan. Nou, die zijn 
ook niks. Ook erg is Orson Welles, met name 
in de aanstelleritis film Citizen Kane. “Rose-
bud, Rosebud, bah, bah, bah.”
   Naar Hang ’EmHigh gekeken en me de hele 
film lang zitten afvragen wie de blonde hoofd-
rolspeelster ook alweer was en door wie de 
bad guy werd gespeeld, die zichzelf uiteinde-
lijk verhangt. Speelde hij ook niet in een film 
over een Amerikaanse president en zo ja, hoe 
heette die film ook alweer, etc, etc. Over boe-
ken weet ik dat soort dingen, maar als het om 
films gaat, laat mijn geheugen me om de een 
of andere reden in de steek. Prima film trou-
wens, Hang ’Em High.
   Ik heb eens proberen uit te rekenen hoeveel 
films ik heb gezien. Van mijn zesde tot mijn 
achttiende een in de week, dat maakt pakweg 
600 films. Van mijn achttiende tot mijn acht-

FILMBELEVING:

GOEDE EN SLECHTE FILMS
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Boven: Daniel Craig en Lea Seydoux in SPECTRE, Daniel Craig in Skyfall. Midden: Jacques Tati in Les Vacances de Monsieur Hulot, 
Kim Novak en James Stewart in Vertigo,  criticus B.J. Bertina, Fred McMurray en Barbara Stanwyck in Double Indemnity,  Jean-
Paul Belmondo en Jean Seberg in À Bout de Souffle. Onder: Catherine Deneuve in Belle de Jour, Laurel en Hardy in Fra Diavolo.
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en-twintigste vijf in de week, dat maakt 2500 
films. Van mijn acht-en-twintigste tot mijn 
veertigste een in de twee weken, 300 films. 
Van mijn veertigste tot mijn zestigste twee in 
de week, 2000 films. En sindsdien, laten we 
zeggen, 600 films. Totaal 6000 films. Maarten 
’t Hart heeft een schriftje waarin hij de titels 
van de boeken opschrijft die hij heeft gelezen. 
Had ik maar zo’n schriftje van de films die ik 
heb gezien. 
  Het is wonderlijk hoe de komische film 
zo’n stille dood heeft kunnen sterven. Zijn er 
geen komieken meer? Na Jacques Tati kreeg 
je in Frankrijk nog Pierre Etaix, maar het ni-
veau van Tati heeft hij nooit gehaald. Na hem 
kwam er niemand meer. Ik had hoop op Ma 
Loute van Bruno Dumont, nee dus. In Ame-
rika is Jerry Lewis zonder opvolger gebleven. 
Er zijn geen komieken meer. 
   Films die ik nog altijd leuk vind: Fra Dia-
volo, Block-Heads, Jour de Fête, Les vacances 
de Monsieur Hulot , Way Out West, Sons of the 
Desert. 

Skyfall, de voorlaatste Bond-film vond ik al 
behoorlijk saai, maar tijdens SPECTRE werd 
ik echt gek van verveling. Zelden zo’n slome 
duikelaarsfilm gezien in mijn leven. Er ge-
beurt vrijwel niks en als er iets gebeurt, duurt 
het eindeloos. Toen ik naar SPECTRE zat te 
kijken, had ik het gevoel dat ik enorm bord 
zaagsel leeg zat te eten. En geen criticus die je 
waarschuwt. In koor roepen hoe prachtig het 
allemaal is, dat is het enige wat ze kunnen.
  Vroeger had je B.J. Bertina, filmcriticus van 
de Volkskrant. B.J.Bertina was de maat der 
dingen. Gespannen wachtten we op zijn re-
censies. Schreef hij dat we in deze film te ma-

ken hadden met een waar meesterwerk van 
cinematografie, schitterend verbeeld in het 
spectaculaire camerawerk, dan wist je dat 
er onder geen beding naartoe moest gaan. 
Schreef B.J. Bertina, Bob voor intimi, dat de 
film in kwestie een weerzinwekkend wan-
product van Hollywood-commercie was, dan 
stonden we al bij de kassa. Op B.J. Bertina kon 
je bouwen.

De eerste film die ik zag, in een buurthuis op 
de hoek van de Elckerlijcstraat en de Mariken 
van Nimwegenstraat, het zal omstreeks 1949 
zijn geweest, was een cowboyfilm. Ik herinner 
me dat de cowboys door een slachterij reden 
en daar een  ontvoerd meisje aan een vlees-
haak zagen hangen. Het meisje had vlechten 
en droeg een geruit overhemd. 
   Wat je niet moet doen: À bout de souf-
fle van Godard nog eens bekijken. À bout de 
souffle, ruim gemaakt voor Godard gek werd, 
was een meesterwerk, met schitterend rollen 
van Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg en Pa-
rijs. Parijs komt nauwelijks in beeld blijkt nu 
en Belmondo lult een gaatje in je hoofd om 
het zo te vullen met pretentieuze prietpraat. 
Die arme Seberg moet het allemaal aanhoren. 
Haar scènetje met de Herald Tribune is eigen-
lijk het enige in de film dat nog om aan te zien is. 
   Ik heb nog een mooie Godard in mijn kop. 
Bande à part. Daar ga ik dus niet naar kijken.
    Films die ik nog steeds mooi vind: Singing in 
the Rain, op dat artistieke ballet na, The God-
father 1 en 2, Double Indemnity, The Sound of 
Music, Sunset Boulevard, Vertigo, Dial M for 
Murder, Rear Window, Belle de Jour, Cet ob-
scur objet du désir, Once Upon a Time in the 
West. Maar Point Blank bijvoorbeeld viel bij 
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Boven: Françoise Dorleac en Catherine Deneuve in Les Demoiselles de Rochefort, Catherine Deneuve en  Nino Castelnuovo in Les 
Parapluies de Cherbourg. Midden: Rita Hayworth en Fred Astaire in You Were Never Lovelier, Richard Dreyfuss in Jaws. Onder: Showgirls. 
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het weerzien ook niet mee. En Rio Bravo blijkt 
best lang.

Ik houd van Jacques Demy, vooral van Les Pa-
rapluies de Cherbourg en Les Demoiselles de 
Rochefort. Alles vind ik mooi aan die films, de 
acteurs en actrices, de muziek, de liedjes, het 
verhaal, het prachtig opgeschilderde décor 
waarin alles plaatsvindt. In Frankrijk wordt 
gedweept met Demy, in Nederland vindt nie-
mand er wat aan. Mijn vrienden die nog nooit 
een film van Demy hebben gezien, willen het 
zelfs niet proberen. Demy, dat is niks. Maar 
als ik s’nachts de DVD van Les Demoiselles de 
Rochefort tevoorschijn heb gehaald en in de 
gleuf van de DVD-speler heb gestoken ben 
ik al gelukkig voordat Catherine Deneuve en 
Françoise Dorleac een hoed hebben kunnen 
opzetten, re mi, fa, so, so, so, re, do.
   Three Little Words, Fred Astaire, Vera-El-
len, Debbie Reynolds, Kalmar en Ruby, lang 
geleden gezien op een zaterdagmiddag, op de 
TV, zou ik zo graag weer eens willen zien. Net 
als You Were Never Lovelier, met Fred Astaire 
en Rita Hayworth. You Were Never Lovelier, 
waarin Rita Hayworth dat fraaie korte rokje 
draagt en de sterren van de hemel danst, zag 
ik in Parijs, in een nachtvoorstelling, in een 
tijd dat je in Parijs als je een paar weken bleef 
iedere film te zien kreeg die je maar wilde 
zien. Festival Rita Hayworth,  Groucho week, 
alle Humprey Bogarts, alle Ursus films, twee 
weken Martin en Lewis, het kon niet op. In-
middels is Parijs waar het om films gaat als 
alle andere steden.
   Op welk moment is het mis gegaan met de 
film? Op welk moment zijn alle films in kin-
derfilms veranderd? De artistieke onzin die 

in Buiten-Mongolië, Kazakstan, Hoog-Peru 
en Laag-India gemaakt wordt, kan ik niet se-
rieus nemen, Allemaal bedoeld voor festivals 
met die zure van Van Bueren in de jury. Maar 
in Hollywood en omgeving zijn ze ook verge-
ten hoe het moet. Ghostbusters met vrouwen, 
Batman 9, de prequel van de sequel, ET keert 
terug, het is allemaal even verschrikkelijk. Een 
film kost een paar honderd miljoen, die moet 
je hebben terugverdiend voor iedereen weet 
dat het een waardeloze snertfilm is; dat terug-
verdienen moet dus plaatsvinden in het eerste 
weekend en de enige die het eerste weekend 
naar een film gaan zijn kinderen, zodoende. 
Denk ik. Om de een of andere reden denk ik 
dat het mis is gegaan na Jaws, een prima film 
overigens. Maar na 1975 wil het niet echt 
meer lukken met de film. Film zit gevangen in 
formules waarbinnen nauwelijks gevarieerd 
wordt. Als je iedereen laat rennen, denken wij 
dat er van alles gebeurt, denken de filmma-
kers. Maar dat is niet zo. Er wordt gerend. Dat 
is alles. De tijd om ergens naar te kijken, word 
je niet  meer gegund en daardoor, denken de 
filmmakers, dat wij zullen denken dat het al-
lemaal heel snel gaat. Maar al dat geren gaat 
heel langzaam. Het schiet niet op, in hoeveel 
kleine stukjes je het ook knippen zal. Alleen 
kinderen laten zich nog foppen. Het eerste 
weekend.

Showgirls van Paul Verhoeven is de beste film 
die in de veertig jaar na Jaws gemaakt is. 

—Guus Luyters
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JAMES FINLA YSON
1887-1953
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IEDEREEN die van de films 
van Laurel & Hardy houdt, 
heeft ook wel een speciaal 
plekje in zijn hart voor James 
Finlayson. Door de jaren heen hebben vele 
prachtige acteurs en actrices in de studio van 
Hal Roach gewerkt. Eén was praktisch onmis-
baar  en dat was de man die we ons herinneren 
als ‘Fin’, een bijnaam die de fans hem hebben 
gegeven. Voor zijn vrienden was hij ‘Jimmy’. 
Stan Laurel heeft vaak gezegd dat de bijrol-
spelers evenzeer verantwoordelijk waren voor 
het succes van Laurel & Hardy als de jongens 
zelf. Sprekend over de inbreng van Finlayson 
zei hij ooit: “Hij hoefde alleen maar die wenk-
brauw op te trekken en ik lag dubbel’..”

James Henderson Finlayson werd op 27 au-
gustus 1887 geboren in Larbert bij Falkirk 
in Schotland. Het precieze jaar is lang een 
vraagteken geweest omdat Finlayson liet mer-
ken dat hij over zijn exacte leeftijd liever niet 
wilde praten. Hij kwam uit een gegoede fami-
lie. Op jonge leeftijd kwam hij in de leer bij 
zijn vaders die tinsmid was. Later, nadat hij 
zich als vakman bewezen had, werd hij naar 
het George Watson College in Edinburgh ge-
stuurd voor verdere opleiding en om zich voor 
te bereiden op een leidinggevende functie in 
het familiebedrijf. Op de universiteit raakte 

hij bevriend met John Clyde, in 
die dagen een beroemde Schotse 
acteur. Onder diens invloed kreeg 
hij belangstelling voor het toneel.

   Tot verdriet van zijn familie brak hij de stu-
die af om op tournee te gaan langs de Britse 
music-halls. Hij speelde zowel komische- als 
dramtische karakterrollen, zoals in Rob Roy 
met als medespeler Alex Lauder, broer van de 
toen beroemde Harry Lauder.

In 1912 stond Jimmy in een stuk van Gra-
ham Moffat getiteld Bunty Pulls The Strings. 
Het stuk was zo populair dat Moffat besloot 
het naar Amerika te brengen en Jimmy werd 
uitgenodigd de reis mee te maken. Het stuk 
werd een onmiddellijke hit, het liep achttien 
maanden op Broadway. Toen het gordijn voor 
het laatst gevallen was, toerden Fin en Alex 
Lauder met een zeer succesvolle sketch, The 
Concealed Bed, door heel Amerika. In 1916 
bereikten ze Los Angeles. Jimmy besloot er te 
blijven en zijn geluk te beproeven bij de film. 
Hij kon werk krijgen in een paar nu totaal ver-
geten films voor Ince en L-KO.

Bijna elk artikel dat ooit over Finlayson is 
geschreven, de in-memoriams inbegrepen, 
maakt er melding van dat hij een van de ori-
ginele Keystone Kops geweest is. De waarheid 

‘JIMMY’
door

Leo Brooks
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James Finlayson als de geplaagde rector van de Universiteit van Pinkham, met Helene Chadwicksen Ted Healy (die 
ton een variéténummer had met zijn Three Stooges) in Wise Guys Prefer Brunettes uit 1926, geregisseerd door Stan 
Laurel.

is dat hij nooit deel van de Kops heeft uitge-
maakt. In juni 1917 zag Mack Sennett zich ge-
dwongen zijn belang in Keystone te verkopen. 
Onderdeel van de verkoop was dat het Keysto-
ne handelsmerk aan de nieuwe eigenaars zou 
vallen. Tegen de herfst van 1919 was het zon-
der Sennett afgelopen met Keystone. In 1920 
tekende Finlayson een contract met de nieu-
we Mack Sennett-onderneming Triangle.
Sennett produceerde hetzelfde soort kluch-
ten dat hij in de Keystone-tijd had gemaakt 
met veel van dezelfde acteurs. Hij maakte nog 
steeds ‘Kop’-films, maar de actie verliep in een 
langzamer tempo dan in de Keystone-dagen, 
want de smaak van het publiek was veranderd. 

Finlayson verscheen inderdaad in een paar 
van die latere ‘Kop’-films en de bestaande fo-
to’s waarin hij een Kop’achtig uniform draagt, 
stammen uit deze periode. Hij was ook te-
genspeler van de scheelkijkende Ben Turpin 
in andere Triangle-producties. De competitie 
was hevig bij Triangle en hij schopte het nooit 
verder dan de status van bijrolspeler.

In 1922 verhuisde hij naar de studio van Hal 
Roach in de hoop op betere rollen. Roach gaf 
hem inderdaad leidende rollen in tweeakters 
(films van tweemaal tien minuten), maar het 
bioscooppubliek werd nooit echt Finlayson-
fan. Zijn unieke uiterlijk, met priemende 

James Finlayson gevloerd als de geplaagde rector van de Universiteit van Pinkham, met Helene Chadwick en Ted Healy (die toen 
een variéténummer had met zijn Three Stooges) in Wise Guys Prefer Brunettes uit 1926, geregisseerd door Stan Laurel.
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ogen, prominente neus, kalend hoofd en wal-
russnor, maakten hem minder geschikt voor 
‘gewone’ rollen. Als hij voor dat soort rollen 
werd gecast, bleven ze niet lang ‘gewoon’. 
Maar de zure en excentrieke Schot gaf de 
hoop een ster te worden nooit op. 
   In een aantal van deze vroegere hoofdrol-
len werd hij bijgestaan door Stan Laurel en/of 
Oliver Hardy. In tegenstelling tot anderen die 
voor Roach werkten, kon hij moeilijk bewe-
ren dat hij geen kansen kreeg om een ster te 
worden. Geleidelijk ontstond een wisselwer-
king tussen de talenten van James, Stan Laurel 
en Oliver Hardy en het duurde niet lang of hij 
werd onmisbaar. Hij speelde in meer dan der-

‘Jimmy’ in de bekende ‘leer-om-leer’--comedy Big Business uit 19   , waarin hij de auto van Laurel & Hardy sloopt, terwijl Stan en 
Ollie zijn huis slopen. Het huis is opgeknapt op kosten van de studio en bestaat nog steeds in Los Angeles, in Dunleer Drive.

tig films van Laurel & Hardy, meer dan dertig 
procent van hun totale productie.
   Finlayson had zijn eigen ‘handelsmerk’ dat 
aangeduid werd met ‘takem’ en die bij hem 
bestond uit verscheidene variaties op een 
wild overdreven reactie met het hoofd die hij 
‘double-take-and fade-away’ noemde. Soms 
vertoonde hij een tiental variaties in dezelfde 
film. Ook zijn langgerekte “doooohhh’ als ui-
ting van ergernis of woede was een seciali-
teit. Het werd jaren later een inspiratie voor 
Dan Castellaneta, de stemacteur voor Homer 
Simpson, die het later in de animatieserie in-
kortte tot “D’oh!”
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Vroeg in 1928 probeerde Finlayson uit het ga-
reel te stappen. Hij verliet Roach en stapte over 
naar First National. Hij speelde in een aantal 
features, zoals Lady Be Good, Ladies Night In 
A Turkish Bath, Show Girls, Bachelor’s Paradi-
se en Two Weeks Off. Aan Arthur Landau had 
hij een van de beste agenten in Hollywood. Na 
zijn contract met Roach zorgde Landau voor 
een gestage stroom werk bij andere studio’s, 
maar hij bleef naar Roach teruggaan als ze 
hem nodig hadden. Hij werkte ook frequent 
voor RKO met zijn oude vriend Edgar Ken-
nedy en anderen.
   In 1929 opende de sprekende film een heel 
nieuwe horizon voor Jimmy. De staccato ma-
nier waarop hij kwade of sarcastische dialo-
gen ten beste gaf, was een genot om te horen 
en zijn Schotse accent gaf zijn stemgeluid een 
unieke, speciale smaak. 

   Het komt voor fans van Finlayson vaak als 
een verrassing als ze te horen krijgen dat zijn 
beroemde walrussnor aangeplakt was. Hij ge-
bruikte die snor voor het eerst bij Mack Sen-
nett, liet daarna een poos een kleinere snor 
staan en keerde terug naar het walrustype 
voor de films van Laurel & Hardy. In de peri-
ode dat hij met de jongens werkte, verscheen 
hij dikwijls gladgeschoren in films van Char-
ley Chase en films voor andere studio’s.

Laat in 1933, toen hij doorkreeg dat hij nooit 
een ster in Hollywood zou worden, besloot 
hij nog één keer de gok te wagen. Finlayson 
keerde terug naar Groot-Brittannië. Hij kreeg 
werk in een aantal films voor Gaumont-Bri-
tish Ltd., met ongeveer hetzelfde resultaat als 
in Hollywood. Toen Hal Roach hem in 1935 
vroeg terug te komen naar Amerika om in de 
Laurel & Hardy-film Bonnie Scotland te spe-
len, greep hij deze kans met beide handen aan. 
Verzoend met de gedachte dat hij nooit een 
grote ster zou worden, ging hij met nieuw elan 
en veel plezier aan het werk, vastbesloten om 
uit elke rol te halen wat erin zat. In 1937, op 

Dit is ook Finlayson.

Stan Laurel en James Finlayson  ‘in burger’.
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vijftigjarige leeftijd, speelde hij de mooiste rol 
in zijn loopbaan als kroegbaas Mickey Finn in 
de Laurel & Hardy-klassieker Way Out West.
   Deze film had het begin van een tweede car-
rière kunnen betekenen, maar dat was niet 
voor hem weggelegd. Zijn gezondheid begon 
hem parten te spelen.
In veertien jaar films kun je hem achteruit 
zien gaan. De vraag naar zijn talent was er nog 
steeds, maar hij was vaak ziek en kon alleen 
tussendoor spelen. Hij beperkte zich hoofd-
zakelijk tot kleine rolletjes om niet vergeten 
te worden, want grotere opdrachten kon hij 
niet aan. 
   James Finayson stierf in zijn slaap op 9 ok-
tober 1953 op de leeftijd van 66 jaar. Onder 
de rouwenden op zijn begrafenis waren Mack 
Sennett, Hank Mann, Billy Bevan, Snub Pol-
lard en Tom Kennedy.
Op zijn begrafenis was het waarschijnlijk voor 
het eerst dat hij mensen treurig maakte.

—Leo Brooks
Vertaling Hille Tymstra

Boven: Finlayson staat op het punt wraak te nemen in
Our Relations (1936)

PIEPKLEINE ROLLETJES IN DE JAREN ‘40.
Boven: Finlayson  steekt een straat over, zogenaamd 
ergens in Nederland (!) in Hitchcocks Foreign Corres
pondent. Onder:  In To Be or Not to Be van Ernst 
Lubitsch is hij  een boer die Jack Benny op zijn akker 
ziet neerdalen aan een parachute.
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Beste lieve lezers en lezeres, herinneringen 
aan mijn tienerjaren koester ik als kostbare 
cadeautjes van het leven. Op de fiets in het 
centrum van Para- maribo moest ik vandaag 
onwillekeurig terugdenken aan de dag 
waarop mijn vader zijn eerste auto kocht, 
een Austin Seven, bouwjaar 1953. Het ken- 
tekennummer was 2563, en dat geeft aan hoe 
weinig auto’s er toen in Suriname rondreden. 
Ik zat in de derde klas van de Hendrikschool 
en sommige jongens hielden in schriften alle 
nummers bij van auto’s die ze met eigen ogen 
hadden gezien, onder vermelding van het 
merk en de kleur van de auto.
    Er waren ook andere jongens, zoals ik, die 
schriften met allerlei spreuken bijhielden. 
Het ging er natuurlijk om wie de meeste 
spreuken kon sprokkelen. Zo herinner ik me 
dat een Hollandse klasgenoot een gezegde 
in zijn schrift had genoteerd dat ik maar 
verdacht vond. Hij beweerde dat het een 
bestaande spreuk was en dat hij het niet zelf 
had verzonnen: “Apen die hoger klimmen 
willen, laten zien hun blote billen.” Hoe dan 
ook, ik ben het in al die jaren niet vergeten! 
Een van de spreuken die toen veel indruk op 
me maakte was deze: “ 
“’Wees u zelf!’, zei ik tot iemand; maar hij kon 
niet: hij was niemand.” 

    Deze spreuk is van de jong overleden 
Nederlandse dichter en dominee P. A. 
de Génestet (1829-1861), wiens leven 
tragisch verliep. Het is een spreuk die 
mij heel erg lang heeft geintrigeerd. Hij 
suggereert dat een mens zichzelf moet leren 
kennen, voordat ‘ie “iemand” kan zijn. Als 
tienerknaap gaf dit me veel te denken, want 
ik begreep dat mijn leven voor niets zou zijn, 
als ik niet in staat zou zijn om “mezelf” te 
zijn, want dan pas zou ik “iemand” zijn. En 
natuurlijk wilde ik liever “iemand” zijn, dan 
“niemand”... 
    
In Theater ‘Bellevue’ aan de Domineestraat 
draaide toen weken lang de Italiaanse film 
De Zoon Van Niemand (Il figlio di Nessuno 
1951), die het tragische verhaal vertelt van 
het buitenechtelijke kind dat een rijke en 
getrouwde man verwekt bij Luisa, de dochter 
van een van zijn werknemers. De moeder van 
de vader ontvoert het kind en doet iedereen 
geloven dat het bij een brand om het leven 
is gekomen. De wanhopige Luisa treedt in 
het klooster. Het was een draak van een film, 
en ik mocht ‘m eigenlijk niet zien omdat 
‘ie voor boven de achttien was. Maar met 
behulp van twee oudere vrienden lukte het 
me toch om een stallesplaats te bemachtigen. 

PIM
 DE LA PARRA

NIEMAND
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Nog herinner ik me de spanning van 
toen, de angst om door een van de 
zaalwachters ontdekt te worden, wat 
extra bij- droeg aan de beleving van 
het filmdrama. Mijn jongensbrein 
begreep dat je om “iemand” te kunnen 
zijn in de wereld liever ook het geluk 
moest kennen om geboren te worden 
in een familie waar je komst gewild 
was.
    Pas toen ik vijftig jaar oud werd 
en de zogenaamde midlife crisis had 
doorstaan, kon ik beseffen dat de 
spreuk van P.A. de Génestet helemaal 
niet diep graaft. En dat hij dit gezegde 
hoogstwaarschijnlijk zou hebben 
herroepen als hij langer had geleefd. 

Zolang we nog denken en geloven dat we 
“iemand” zijn, zijn we als mens nog niet 
wakker voor onze werkelijke aard, die alle 
gedachten overstijgt. Vormloos, naamloos, 
tijdloos, zonder dimensie en volkomen vrij, 
zo ken ik mezelf en ben ik die ik werkelijk 
ben: niemand.
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Gary Marshall
WGary Kent Machiarelli, NYC

V19-7-2016, LA

Filmproducer, regisseur, scenarioschrijver en 
acteur. Hij begon als gagwriter voor Joey Bi-
shop en Phil Foster; daarna werd hij scena-
rioschrijver voor veel tv-shows (The Dick van 
Dyke Show, The Joey Bishop Show,The Danny 
Thomas Show, The Lucy Show). Hij adap-
teerde The Odd Couple van Neil Simon voor 
de tv  en creëerde zijn eigen comedy shows  
Mork en Mindy (met Robin Williams), Happy 
Days (met Ron Howard en Henry Winkler), 
Laverne en Shirley (met zijn zuster Penny 
Marshall)  en Angie (met Donna Pescow). Ze 

waren uitermate suc-
cesvol en dat leidde  tot 
speelfilms. Hij regis-
seerde er achttien en 
een aantal tv-films. Een 
paar van de die films 
waren succesvol,  zoals 
Young doctors in love, 
Beaches, The Flamingo 
Kid  en Frankie en Joh-

nny; één film was  zeer succesvol: Pretty Wo-
man. Bij zijn dood—aan longkanker-—werd 
er dan ook gerefereerd  aan het feit dat hij 
de regisseur van Pretty Woman was die Julia 
Roberts een Oscar bezorgde. Over haar zei 
hij:  “Ze was jong, maar had geen angst. En ze 

I N  M E M O R I A M
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De grote onbekende van Hollywood  die een 
kleine acteercarrière had, maar de zingende 
stem was van o.a. Deborah Kerr in The King 

spetterde natuurlijk van het scherm af. Haar 
zien opgroeien is een van mijn genoegens.” 
Zelfs dit jaar had hij nog een film met Julia 
Roberts, Kate Hudson  en Jennifer Aniston, 
Mother’s Day die een matige ontvangst kreeg. 
Garry Marshall was getrouwd met actrice 
Barbara Wells die in een aantal van zijn films 
meedeed. Dochter Lori  is casting-director, 
dochter Kathleen is actrice en zoon Scott is 
acteur. Garry Marshall’s hele leven stond in 
het kader van comedy.

Pretty Woman         

Marni Nixon
W Margaret Nixon McEathon,Altadena,CA, 

22-2-1930
V 4-7-2016, NYC

and I, van Natalie Wood  in West Side Story  
en van Audrey Hepburn in My Fair Lady.  
Maar dat moest ten koste van alles geheim 
blijven en de studio die The King and I pro-
duceerde, Twentieth Century Fox, maakte het 
haar duidelijk dat als ze het verklapte ze nooit 
meer werk zou krijgen. Ze onderging haar 
lot en had veel dubbing werk. Ze was een so-
praan en ze leek een beetje op Julie Andrews 
die geen zangstem van een vreemde nodig 
had  voor The Sound of Music. Marni kreeg in 
die film een rol van Moeder Overste die “How 
do you solve a problem like Maria?” zong.  Ze 
groeide op met muziek en trad op voor Ar-
nold Schoenberg en Igor Stravinsky. Ze zat 
twee maanden in een musical op Broadway. 
In 1950 was ze getrouwd met componist Er-
nest Gold en dat bracht haar dicht bij Holly-
wood. Gold deed orkestraties en composities 
van films. Zijn grootste succes werd in 1960  
Exodus  waarvan de titelmuziek een hit werd. 
Marni Nixon was van 1950-1969 met hem ge-
trouwd; ze kregen drie kinderen. Hun zoon 
Andrew was een rockmusicus en componist 
voor de tv. Op latere leeftijd trad Marni Nixon 
veel op in concerten met de liedjes die ze had 
gedubd in de films. Een van haar laatste be-

Wesr Side Story    
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langrijke films was de tekenfilm Mulan waar-
in ze de stem van grootmoeder Fa deed.
Ze stierf als gevolg van borstkanker. In Ame-
rika noemen ze zo’n onzichtbare heldin een 
‘unsung hero’, maar zingen kon ze !

Gloria De Haven
W LA, 23-7-1925, 22-2-1930
V30-7-2016,Las Vegas

Dochter van acteur/regisseur Carter de Ha-
ven en actrice Flora Parker. Ze was actrice en 
zangeres en kreeg Hollywood met de paple-
pel ingegoten. Ze had als kind een rolletje in 
Chaplin’s Modern Times en ze kwam onder 
contract te staan bij M-G-M. Ze zat in 1941 
in de laatste Greta Garbo film Two Faced Wo-
man. Andere films o.a.  Two girls and a sailor, 
The thin man goes home, Summer holiday, Yes 
sir that’s my baby, Three little words, Two Tic-
kets to Broadway. Hoewel ze als derde werd 
gekozen in 1944 als ‘Ster van Morgen’ en on-
danks haar talenten als actrice/zangeres werd 
ze nooit een grote filmster en in 1955 stopte 
ze in Hollywood. Ze ging voor de tv werken 

in series als The Guy Mitchell Show, Fantasy 
Island, Hart to Hart, Wagon Train, Marcuys 
Welby MD en in soaps als Ryans’s Hope, As 
The World Turns en Mary Hartman, Mary 
Hartman. Maar ze werd wel heel erg gewaar-
deerd op het toneel. In 1955 maakte ze haar 
Broadway-debuut in de musical Seventh Hea-
ven en ze was op tournee met No No Nanette. 
Ook speelde ze in The Sound of Music. 
In 1997 was ze nog een keer te zien in de film 
Out to Sea met Jack Lemmon en Walter Mat-
thau. Ze was drie keer getrouwd, de eerste 
keer  met acteur John Payne.

De eerste filmkus voor Gloria De Haven van Frank 
Sinatra in Step Lively in 1944,

TOM CLEGG
W Lancashire,16-10-1934
V 25-7-2016, GB

TV-regisseur  die alle afleveringen van de 
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Sharpe-serie (met Sean Bean) regisseerde. Hij 
begon in 1970 met de soft-porno-film Love 
is an illusion en werd twee jaar later bij de 
tv aangenomen. Twee andere series die suc-
cesvol waren zijn The Sweeney en Space 1999. 
Hij maakte nog maar een paar speelfilms: Any 
man’s death, Sweeney 2 (de tweede bioscoop 
spin-off van de tv-serie), The Inside Man  (met 
Dennis Hopper) en de misdaadfilm McVicar 
waarin Roger Daltrey zeer overtuigend  de be-
ruchte bankrover John McVicar speelde. De 
Sweeney-serie en de McVicar-film waren erg 
realistisch voor hun tijd  en een breuk met de 
brave Britse tv thrillers. Maar zijn werkterrein 
bleef voor namelijk de Engelse tv. Hij kreeg in 
1995 een British Television Award nominatie 
voor Sharpe.

DAVID HUDDLESTON
W Virginia, 17-9-1930

V2-8-Santa Fe, New Mexico

Hij had een militaire opleiding en was vier 
jaar bij de luchtmacht. Hij zat in 1960 als gast 
in de tv-serie  Shotgun Slade en was vanaf 
dat ogenblik met zijn kolossale verschijning 
indrukwekkend aanwezige in films en tv-se-
ries. Hij speelde vaak autoritaire personages  

en niet altijd sympathiek.  Zelf zei hij hier-
over:  “Zelfs als ik boeven speel dan doe ik dat 
met een knipoog.” Het maakt mijn karakter 
veel gemener als ik iemand dood”. Belang-
rijke films waren Bad Company, Frantic, Mc 
Q, Breakhart Pass,  Blazing Saddles en  The 
Big Lebowski (als vader van Jeff Bridges). Zijn 
goedmoedigheid en vrolijkheid kwamen het 
beste tot zijn recht in Santa Claus, The Movie 

waarin hij Santa Claus was. Maar zijn favo-
riete rol was op toneel Benjamin Franklin in  
1998 in de Broadway productie van de musi-
cal 1776. Zijn laatste rol op 83-jarige leeftijd 
was in Locker 13. Zoon Michael Huddleston is 
ook acteur. David Huddleston overleed  door 
long- en nierproblemen.

ANNET NIEUWENHUIJZEN
W Utrecht, 7-11-1930
V5-8-2016, Amsterdam 

Ze speelde jarenlang bij De Haagse Komedie, 
Het Rotterdams Toneel, Globe en het Pu-
bliekstheater. Ze was draagster van de Theo 
Man Bouwmeester ring  “Voor haar zuivere 
benadering van haar personages zowel in het 
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klassieke als in het moderne repertoir” en ze 
ontving twee maal de Theo d‘Or.
Haar filmdebuut was in 1957 in Kleren ma-

Annet Nieuwenhuyzen met Kees Brusse in Kleren maken 
de man.

ken de man met Kees Brusse. Ze bleek een 
charmante verschijning te zijn op het witte 
doek, maar de film kreeg matige kritieken en 
het leidde in het armoedige filmklimaat van 
die tijd niet tot een volgende rol. Pas in 1979 
keerde ze in een film van Bert Haanstra te-
rug,: Een pak slaag. Daarna zat ze in de trilo-
gie van Frans Weisz naar het werk van Judith 
Herzberg, Leedvermaak, Qui Vive en Happy 
End. Ze deed ook tv en vooral in Oud Geld 
had ze een prominente rol. Maar toneel was 
natuurlijk haar grote liefde. Quiz-master Kick 
Stokhuyzen was jarenlang haar partner, daar-
na trouwde ze in 2012 met theaterhistorica 
Xandra Knebel.

AB VAN IEPEREN
WSittard, 13-2-1944

V23-7-2016, Amsterdam

Persoonlijke herinneringen van Thys Ockersen

September 1965: Veertig 
van de tachtig kandidaten 
voor de NFA (Nederlandse 

Film Academie) zijn toegelaten. 
Het is een merkwaardige groep. 
De ene helft komt net van de 
middelbare school en de andere 
helft  is getrouwd, heeft al kinde-
ren of heeft er al een studie op-
zitten. We zitten midden in het hippietijdperk 
dus iedereen is behoorlijk modern gekleed, op 
een figuur na: Ab van Ieperen die een keurig 
bruin pak aan heeft, een sik en een snor heeft 

en een dikke bril draagt. Hij 
staat er als een professor bij en 
als hij iets te melden heeft vouwt 
hij zijn  handen. Hij weet heel 
veel over films en laat dat graag 
horen. Ik mag hem meteen niet, 
want ik weet ook heel veel  en 
hij overtroeft me. Bovendien is 
hij de enige leerling die al in het 

filmwereldje van Amsterdam zit. Hij schrijft 
voor SKOOP, het filmtijdschrift dat de Neder-
landse filmwereld wil veranderen en waar ex-
NFA leerlingen Pim de la Parra, Wim Verstap-
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pen, Gied Jaspers, Nicolai van der Heyde en 
Adriaan Ditvoorst de toonaangevende schrij-
vers/filmers van zijn. Ook de enige moderne 
leraar, de dichter Rein Bloem, die op de NFA 
films analyseert met ons, zit bij SKOOP. Ab 
heeft een streepje op ons allemaal voor. Maar  
van die veertig aspirant-filmers zijn er tegen 
de Kerst zo’n twintig verdwenen, ook Ab van 
Ieperen. Wie had kunnen denken dat ik met 
deze merkwaardige jongen een vriendschap 
van 51 jaar zou hebben. Tot aan zijn dood.

ARNHEM  1967
Ik was in de tweede klas van de NFA en ging 
met een aantal klasgenoten in het voorjaar 
van 1967 naar het Nederlands  Film Festival 
in Arnhem. Tot op vandaag is me niet dui-
delijk waarom er in die conservatieve pro-
vinciestad zoiets spectaculaire als een film-
festival gehouden moest worden. Was Am-
sterdam niet de uitgelezen stad? Ik maakte 
echt mee dat ik een meisje wilde kussen in 
een Arnhemse kroeg en dat de eigenaresse 
naar mijn tafeltje kwam en zei dat we zoiets 
maar in de grote stad moesten doen en niet 
hier. Op de eerste avond in het hotelletje heb 
ik een kamer met een paar stapelbedden be-
stemd voor meerdere NFA-leerlingen, maar 
die komen niet of zitten ergens anders. En 
dan duikt Ab van Ieperen op. Hij is niet lan-
ger gekleed  als een professor, moderner. 
Wat anders te doen als je nog niet naar bed 
wilt dan ouwehoeren over  een onderwerp 
wat ons allebei interesseert: film. Hij weet 
heel veel over de Franse en Italiaanse cine-
ma, ik over  de Hollywood films en de Britse 
cinema. En dat is het begin van mijn vriend-
schap met deze merkwaardige  filmgek waar 

de meeste mensen vreemd tegenaan kijken. 
Als ik een jaar later op kamers ga wonen op 
het Thorbeckeplein trek ik vaak met Ab op 
die zelf een grote kamer heeft op de Prinsen-
gracht. Terwijl de rellen in Amsterdam in alle 
hevigheid woeden, zoeken wij  in een portiek 
van een winkel op de Nieuwendijk  een vei-
lig heenkomen als eerst de relschoppers aan 
komen stormen en daarna de ME. We heb-
ben totaal geen interesse in de revolutionaire 
ideeën  van de studenten; we zijn op weg naar 
een Elvis Presley-film. In die tijd schrijft  Ab al 
voor Het Utrechts Nieuwsblad over film. Als je 
nog maar net met film bezig bent en een pas 
hebt om gratis naar de bioscoop te gaan, dan 
ben je kritiekloos  in je keuzes. Je ziet alles.

AB SCHRIJFT SCRIPTS EN FILMARTI-
KELEN

In 1969 doe ik eindexamen met mijn film 
Surprise Surprise  waarin Luc Lutz, Shireen 
Strooker, Peter Faber spelen. Het succes van 
de film stimuleert me om in 1970 Ab een 
script te laten schrijven naar een aantal van 
mijn ideeën dat Moeders verjaardag is geti-
teld. Een komedie voor Luc Lutz, maar mede 
door een onhandige presentatie van het pro-
ject (mijn schuld) krijg ik het niet door het 
CRM-filmfonds. Tweede fout die ik maak is 
dat ik inga op hun opmerking: “Maar een vol-
gend project kan je zo maken.” Ab bewerkt  
een verhaal van Lodewijk Wiener dat in de 
jaren vijftig in Zandvoort speelt, Jachttafereel  
Ik maakde film met Pleuni Touw en Henny 
Orri en een paar jongetjes. Want de film gaat 
over antisemitisme onder  de Zandvoortse 
jeugd. Een beladen onderwerp waarmee ik 
moeilijk wegkom.
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   Ab gaat voortaan scripts voor zichzelf 
schrijven. Ik richt me op documentaires. Om-
dat ik na mijn academie tijd niet veel te doen 
heb, zegt Ab dat ik naar de persvoorstellingen 
moet komen die de hele week plaatsvinden 
in showrooms van bioscopen voor zo’n vijf-
tien critici, de elite van de mensen die films 
kunnen maken en breken. Hun macht is groot 
want –op Henk van der Meijden na- is er geen 
populaire pers die later zo’n invloed op het 
succes van films krijgt. Dus zit ik tussen Henk 
ten Berge (Telegraaf), Jip Golsteyn (Tele-
graaf), Ellen Waller (NRC-Handelsblad), B.J. 
Bertina (de Volkskrant), Fred van Doorn (Het 
Parool), C.B. Doolaard (Het Parool), Boy Wal-
lagh (AD), Ber Hulsing (Trouw) en dan Ab die 
inmiddels  voor de Volkskrant schrijft en dus 
bekend begint te worden. Als een pr-man van 
een distributiekantoor mij vraagt voor wie 
ik schrijf, dan mompel ik iets van “De Zand-
voortse Krant”. Binnen de kortst mogelijke tijd 
word ik op een avond gebeld door Ellen Wal-

ler die zegt dat ik zo leuk over film praat en of 
ik niet voor haar wil werken als tweede man 
bij het NRC. Ik neem de uitdaging aan en be-
hoor dus ook tot dat selecte groepje critici.

Als ik nog niet geaccepteerd ben als vol-
waardig filmscribent wordt Ab uitgenodigd 
door Unifrance Film om naar Parijs te komen 
voor het bijwonen van een feest van Franse 
acteurs en actrices. Speciaal samengebracht 
om de internationale pers te ontmoeten, want  
de Franse film moet zwaar opboksen tegen 
de Hollywood-producten en kan wel wat pu-
bliciteit gebruiken. En zo bevindt Ab zich op 
een avond tussen Jean Gabin, Brigitte Bar-
dot, Lino Ventura, etc. En je kan gewoon met 
ze praten. En zo legt Ab de basis voor al die 
mooie interviews die hij later zal publiceren 
in Vrij Nederland. En dat was nog in een tijd 
dat je echt een op een met een filmster kon 
praten en niet in een hotelkamer met meer-
dere journalisten, waardoor je meestal maar 
één vraag kon stellen.

Lee Marvin en Ab van Ieperen 
op de set in Israel van The Big 
Red One.                 Foto: Thys Ockersen
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In 1972 richten Ab, Fred van Doorn, Jan 
Meng (van Atheneum) en ik het blad Film Fan 
op; de start van ‘film als glamour’. Grote inter-
views met veel foto’s .

In 1973 tijdens een persvoorstelling neemt  
Ab zijn nieuwe vriend Peter Barnaart mee. 
Het is de liefde van zijn leven en waar Ab 
een introvert figuur is met moeilijkheden om 
met mensen te communiceren, vult  Peter 
hem perfect  aan  als extrovert personage. In 
1978 maakte Ab zijn filmdebuut met de korte 
film Heb je Jetta wel eens gehad?  met Marjon 
Brandsma en Leontien Ceulemans. De kritie-
ken waren vriendelijk en het stimuleerde  Ab 
om door te gaan met het schrijven van film-
scripts die hij wil verfilmen. Eerst kwam Ach-
ter Glas en daarna De Nietsnut (met Pierre 
Bokma en Willem Nijholt) naar een boek van 
Frans Kellendonk. Beide films hadden een 
homoseksuele thematiek die Ab zeer aan-
sprak, maar zijn stijl was niet naar de zin van 
producenten. De Nietsnut  werd in een ver-
sie gesneden waar  Ab afstand van nam. Ab 
was een schrijver  die als filmmaker absoluut 
niet afweek van wat er op papier stond. Dat 
had ik zelf al gemerkt  met de scripts die hij  
voor mij schreef.  Zijn interviews in VN waren 
onaantastbaar, ook al waren ze te lang. Ook 
in de omgang werd het steeds moeilijker om 
met Ab goed te communiceren. Hij praatte in 
lange monologen. Ik had al lang een manier 
gevonden om daar in door te breken. Ik on-
derbrak hem  en stelde gewoon een nieuwe 
vraag. Ab raakte even in verwarring, aarzelde 
en begon aan een nieuw verhaal. Dat gold al-
leen voor mij. Anderen zaten vast aan hem. 
Ab had inmiddels veel succes met twee boe-
ken: Filmster is een vak (interviews met 14 

acteurs) en Actrices als vrouw, vrouwen als 
actrice (interviews met 14 actrices). 

Het maken van aan filmencyclopedie met 
500 biografieën van acteurs en actrices leek 
een droomproject voor hem. Ik deed de eind-
redactie en ontving elke week een stapeltje 
papieren met de  carrières  van bekende film-
sterren. Ze waren erg goed; Ab wist in enkele 
zinnen feilloos aan te geven  hoe een carrière 
van iemand was verlopen. En dan volgde een 
complete lijst van zijn of haar films. Desnoods 
in het Zweeds of het Tsjechisch als het om 
ster uit dat land ging. Een opgave, want het 
internet moest nog worden uitgevonden. Het 
was monniken werk , maar ik verwachtte een 
briljant boek dat natuurlijk binnen een paar 
weken verouderd zou zijn door de grote hoe-
veelheid films  die er steeds uitkwam, wereld-
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wijd. De tijd haalde ons in. Ab constateerde 
dat hij een groot aantal biografieën opnieuw in 
de computer moest invoeren en op een schijf 
moest opslaan. Erger was dat uitgeverij Loeb 
geen trek meer had om die Film Encyclopedie 
uit te geven. Ab stopte na 480 biografieën met 
schrijven en zonder dat Loeb nog contact met 
ons had, of wilde hebben, kreeg Ab op een 
ochtend een hele grote doos met alle biogra-
fieën thuis. Ik heb die doos zien staan. Ze zeg-
gen wel eens “a picture is worth a thousand 
words”. Die aanblik van die doos met papie-
ren vertelde het hele dramatisch verhaal van 
een project dat gestrand was. En natuurlijk, 
zo was Ab., had hij geen contract getekend 
met Loeb. Ik heb nog een poging gedaan om 
het project bij een andere uitgeverij onder te 
brengen, maar  hij heeft de teksten op floppy’s 
nooit bij ze afgeleverd (hij beweerde van wel). 
En daarmee hield alles op. Ook zijn werk bij 
VN kwam tot een eind. 

DE LAATSTE  JAREN  EN HET EINDE
Ab werd ouder, Peter werd zieker. Ik had niet 
zo veel contact meer met ze. En dan ligt er 
een kaart in de bus vanwege het overlijden 
van Peter. Problemen met zijn hart. Ik ben Ab 
gaan opzoeken en hij heeft me alle details in 
zo’n twee uur zonder onderbreking uitgelegd. 
Ik luisterde geduldig. Hij moest zijn dramati-
sche lijdensverhaal met de zieke Peter, dat in 
een ziekenhuis in België eindigde, kwijt. Daar 
stierf de uitgeputte Peter op de operatietafel. 
Zijn as heeft hij in de buurt van zijn huis in 
een perkje uitgestrooid. Ik had heel erg met 
hem te doen. Zowel Leontien Ceulemans als 
ik hebben pogingen gedaan om nog goed con-
tact met hem te houden. Maar meestal deed 

hij  deur niet open. Hij beantwoordde ook 
geen e-mails en telefoons.  Het enige positieve 
aan dit verhaal is dat Ab van iedereen hoorde 
dat Peter zo’n aardige vent was. En dat was hij 
ook. 

Half juli zit ik met Michael Helmerhorst een 
kop koffie op de Nieuwmarkt te drinken en 
opeens zie ik een verwarde Ab voor me staan. 
Ik moet hard roepen voordat hij in de gaten 
heeft dat ik voor hem zit. Hij komt bij me zit-
ten en als ik vraag hoe het met hem gaat, komt 
er twee uur lang een verhaal over hoe alles 
mis aan het gaan is in zijn leven. Als hij naar 
een ziekenhuis in Amsterdam Noord moet is 
er die dag geen bus- en tramverkeer en een 
taxi is vanuit de stad heen en weer onbetaal-
baar. De computer gaat vaak kapot; Peters 
naam komt nog steeds op verzekeringspolis-
sen en facturen tevoorschijn, etc, etc. Ik vraag 
of ik hem moet helpen. Geen antwoord. Of 
hij de telefoon en e-mails wil beantwoorden. 
Hij belooft het. Na twee uur ben ik doodmoe 
(Michael is na tien minuten al weggelopen). Ik 
heb er een slecht gevoel over. Wat ik ook doe 
om hem te bereiken: geen reactie.

Zo’n tien dagen later  belt Leontien en komt 
met het nieuws dat Ab is overleden. Letterlijk 
aan een gebroken hart waaraan hij geholpen 
moest worden; maar hij wilde niet meer. Hij 
was uitgeleefd en uitgepraat.
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HAPPY  80th BIRTHDAY, ROBERT REDFORD
(Santa Monica  18-8-1937)
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DE WYATT EARP DAGEN

TOMBSTONE
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