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door
Thomas Leeflang

BUSTER
KEATON

‘”If there’s a way of saying ‘I love you’, without 
saying it  - that’s film.”

Buster Keaton geciteerd door Dustin Hoffman 
in Films Illustrated, mei-juni 1980

Twee jaar voor zijn dood, in 1964, zei Buster Keaton 
op zijn boerderijtje in San Fernando Valley tegen 
Penelope Gillliatt van de National Society of Film 
Critics: ‘CinemaScope is de genadeklap voor filmko-
medie geweest. Dat brede beeld leidt teveel af. Een 
komiek moet het van het bijna vierkante formaat heb-
ben, dat is zijn kader, hij wil dat ook zijn voeten te 
zien zijn.’ Keaton was achtenzestig toen hij het vertel-
de en had de visite te danken aan zijn voorgenomen 

samenwerking met de in Parijs wonende Ierse to-
neelschrijver Samuel Beckett en de Canadese re-
gisseur Alan Schneider. 
   Naar een scenario van Beckett speelde Keaton 

korte tijd later inderdaad de enige rol in Film: 
Esse Est Percipi (Bestaan is bekeken worden), 
in de pers kortweg Film genoemd (foto op 
deze pagina). Een wonderlijke zwart/wit 
‘two reeler’ (twintig minuten), opgenomen 
in de traditionele, door Keaton zo gewilde 
4:3-verhouding. Op het Venetiaanse film-

festival van 1965 werd Film in aanwe-
zigheid van Buster Keaton ver-

toond. Toen het licht in de 
zaal aanging barstte, 

na een paar 

Esse Est Percipi 
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seconden van doodse stilte—men was per-
plex—het applaus los. De aanwezigen klapten 
zich de handen rood, niet zozeer uit waarde-
ring voor hetgeen zij zojuist op het doek had-
den gezien (niemand begreep er een snars 
van) maar de staande ovatie betrof eigenlijk 
Keatons gehele oeuvre. 
   De grootmeester van de ‘stomme’ film-

klucht, de eeuwige tweede na Chaplin, werd 
alsnog door pers en vakgenoten geprezen om 
zijn sublieme jeugdwerk. Hij onderging de 
huldiging onbewogen. Naast Keaton stond op 
dat moment de beroemde filmhistorica Lotte 
Eisner (1896-1983), ex-medewerkster van de 
Duitse Film-Kurier, tegen wie Keaton zei: ‘Na-
tuurlijk is het fijn, maar het komt dertig jaar te 
laat.’ Na afloop van de voorstelling stonden re-
gisseur Alan Schneider en Keaton de filmpers 
te woord, waarbij de ster uit Film niet verder 
kwam dan steeds te herhalen dat hij heel pret-
tig met hem had samengewerkt maar de film 
zelf niet écht grappig te hebben gevonden. 

   Hij had trouwens niet bepaald staan te sprin-
gen toen hij voor het project werd gevraagd. In 
een nawoord van het gepubliceerde script van 
Film zei Alan Schneider openhartig: ‘Buster 
vermoedde dat Beckett en ik idioten waren. 
Hij deed suggesties voor verbeteringen omdat 
hij het script niet leuk vond en er niets van 
snapte. Ik liet Buster weten dat teksten van 
Beckett over het algemeen niet worden ver-
beterd of veranderd. Buster nam mij in ver-
trouwen: hij had toch heel wat films gemaakt, 
uit de tekst die hij had gelezen kon geen film 
worden gemaakt die langer dan vier minuten 
duurde. Hij wilde, tegen betaling, wel wat aan 
het geheel sleutelen en aanvullen met ‘gags’ en 
ideeën. Uit 1927.’ 
Had Schneider ja gezegd op dat voorstel van 
Keaton, Film zou misschien nog iets zijn ge-
worden dat inmiddels niet door iedereen is 
vergeten. Zelfs de makers ervan hebben zich 
er achteraf van gedistantieerd. In het tv-
’docudrama’ Samuel Beckett: Silence to Silence 

Buster Keaton 
onderhoudt 
zich met Sanuel 
Beckett tijdens 
de opnamen 
voor Film.
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(op 8 juni 1986 door BRT 1 uitgezonden), een 
portret van de Nobelprijswinnaar, werd met 
geen woord gerept over de samenwerking van 
Beckett met Buster Keaton. 
   Wat Buster Keaton nooit heeft geweten is 
dat Beckett het scenario niet, zoals hij voorgaf, 
speciaal voor Buster Keaton schreef. Beckett 
en Schneider hadden volgens K. Schippers 
(Hollands Diep, 12 maart 1977) eerst Charles 
Chaplin op het oog gehad. Toen Chaplin on-
benaderbaar bleek, viel de keus op Zero Mos-
tel. Mostel had elders verplichtingen zodat 
werd uitgeweken naar de acteur Jack MacGo-
wan, die eerder in stukken van Beckett speel-
de. Ook die liet het afweten en pas daarna 
dacht Beckett, die naar eigen zeggen altijd al 
verwantschap voelde met Keatons films, aan 
Buster Keaton. 
   Film is op zondagmiddag 24 maart 1985 in 
het Amsterdamse Desmet Theater vertoond 
in een Keaton-retrospectief, ingeleid door 
filmhistoricus Tjitte de Vries. Vijftien jaar eer-

der draaide Film in het voorprogramma in de 
hoofdstedelijke studentenbioscoop Kriterion 
bij Fellini’s I Clowns, een ode aan alle clowns 
op de wereld. Het absurde dat Beckett als to-
neelvernieuwer in het theater bracht, zat in-
derdaad ook al in veel van Keatons vroegere 
films. Maar dan wel grappiger. 
   In Film ‘beschrijft’ Beckett zonder geluid de 
laatste handelingen van een eenzame en ang-
stige oude man (Keaton) die zichzelf in een 
vervallen kamer opsluit. Hij kan geen dag-
licht, geen spiegel, geen ogen van de kat, de 
hond, de goudvis en zelfs niet van een por-
tretfoto verdragen. 
   Elk bewijs van leven wordt uit de kamer 
verwijderd, tot Buster tenslotte zwijgend te-
genover een spiegel zit. Met één oog (voor het 
andere zit een lapje) staart hij verbijsterd naar 
zichzelf. Al ziet het publiek zo nu en dan al-
leen ‘s mans rug, Buster Keaton blijft herken-
baar. Zelfs met die rug drukt hij nog wanhoop 
uit: daar zit dan deze onvergetelijke komiek, 

Keaton voor de 
spiegel in Film
.…met één oog 
staart hij verbijs-
terd naar zich-
zelf…
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nog maar een schim van zichzelf, klaar voor 
het absolute niets. Er is niets komisch aan 
deze Buster Keaton, maar zijn acteerprestatie 
is groot, de beklemming moet in de zaal voel-
baar zijn geweest. 
   In recensies kwam Film er niet goed af. Een 
film met een boodschap, een zwaarmoedig 
product, echt weer iets voor lui als Beckett, Io-
nesco, Pinter of Sartre. Een Nederlandse film-
verzamelaar, die in een partij op een Brusselse 
rommelmarkt gekochte films een blik aantrof 
met daarin een film getiteld Film, gooide het 
werkstuk verontwaardigd in de vuilnisbak. 

Zoiets achterlijks had de man 
nog nooit in zijn huisbioscoop 
gezien! Anderen begrepen heel 
goed dat het hier ging om iets 
unieks. Bob Bertina in maart 
1966 in de Volkskrant: ‘Al kon 
Keaton zelf de draagwijdte van 
dit portret waarschijnlijk niet 
overzien, Beckett heeft goed 
geweten wat hij deed.’ 
   Drie maanden na de premi-
ère van Film op het Filmfesti-
val van Venetië, op 1 februari 
1966, raakte Buster Keaton ‘s 
nachts in zijn bed na het nemen 
van een slok whisky in coma en 
overleed. Hij werd zeventig jaar 
oud. Op 5 februari 1966 schreef 
Louise Brooks in een brief aan 
‘Lotti’ Eisner: ‘Buster kwam uit 
Spanje terug en had last van 
benauwdheid. In het zieken-
huis ontdekten ze de oorzaak: 
longkanker in een gevorderd 
stadium, hij zou niet lang meer 

te leven hebben. Dat is Buster niet verteld, hij 
beschouwde zijn benauwdheid als een verve-
lende bijkomstigheid waarover hij zich niet 
beklaagde. Het is goed te weten dat hij tot zijn 
laatste ademtocht trouw aan zichzelf is geble-
ven en trots is heengegaan.’

In Film stelde Buster Keaton een trieste figuur 
voor die zich als een dier terugtrekt in zelf-
gekozen eenzaamheid om daar zijn einde af 
te wachten. Dat was niet in overeenstemming 
met het werkelijke karakter en de werkelijke 
levenshouding van Keaton, die tot zijn dood 

In 1956 ontmoet Buster Keaton in de Paramount-studio Donald 
O’Conner, die Buster zal spelen in The Buster Keaton Story. Het draaiboek
voor de biofilm ligt voor hen.
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toe bezig is gebleven met het vak. Het is nooit 
helemaal stil geweest rond hem.
   In 1957 kwam bij Paramount in het dure 
breedbeeldsysteem VistaVision The Buster 
Keaton Story uit, waarin Donald O’Connor de 
rol van Buster speelde. Buster stond elke dag 
op de ‘set’ naast regisseur Sidney Sheldon en 
gaf zijn alter ego O’Connor, die qua atletische 
vaardigheden niet onderdeed voor Keaton 
in zijn jonge jaren, onophoudelijk aanwijzin-
gen. In kranten en weekbladen verschenen 
interviews met Buster Keaton en Donald 
O’Connor, geïllustreerd met foto’s uit Keatons 
films; radio en televisie lieten de twee komie-
ken uitgebreid hun zegje zeggen. 
   Via compilatiefilms van Robert Youngson als 
30 Years of Fun (1962) en Four Clowns (1969) 
waren fragmenten uit Keatons vroegere films 
als Cops (1922), Day Dreams (1922), The Bal-

loonatic (1923) en Seven Chances (1925) na 
lange tijd weer eens in de bioscoop te zien. 
Aan die en de andere films van Keaton is goed 
te merken hoe hij continu bezig is geweest 
met de visuele verfijning van het slapstickgen-
re. Terwijl zijn collega en tijdgenoot Charles 
Chaplin dat juist steeds meer omboog naar 
het melodrama. De dreun op de kop die Cha-
plin een politieagent toediende (waarbij de 
diender vervolgens extreem scheelkijkend 
van duizeligheid ruggelings langs een muur 
ter aarde zakte), werd bij Keaton een bijna po-
etisch aandoend gevecht, een ongelijke strijd 
met gebruikmaking van meestal technische 
obstakels die op zijn weg komen. 
   Buster Keaton was een meester in het uit-
denken van mechanische ‘gags’. Vooral treinen 
en schepen hadden zijn voorkeur, en niet te 
vergeten huizen in aanbouw. Ook daarin was 

Lobbycard van 
30 Years of Fun
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Keaton het tegendeel van Charles Chaplin: hij 
droeg geen boodschap uit in zijn films, hij was 
geen eigenwijze wereldverbeteraar, hij stak 
geen brallerige politieke redevoeringen af, 
op het witte doek was Buster Keaton slechts 
de onopvallende buitenstaander die verbaasd 
keek naar wat er om hem heen allemaal voor 
absurds gebeurde. 
   Wie voor het eerst een Buster Keaton-film 
ziet, wordt geconfronteerd met een komiek 
met een uitgestreken gezicht en een platge-
slagen strohoed op het hoofd. Een man die 
overeind blijft terwijl huizen letterlijk om 
hem heen in elkaar vallen, schepen onder zijn 
voeten vergaan, rijdende treinen door hem 

worden beklommen en die de meest fantasti-
sche tuimelingen maakt waaruit een doorsnee 
mens niet onbeschadigd tevoorschijn zou ko-
men. 
   Buster Keaton zelf trouwens ook niet altijd 
want tijdens het filmen van The Electric House 
brak hij in september 1921 een been. Het ei-
gene aan Buster Keaton was zijn lenigheid en 
het onder alle omstandigheden in de plooi 
houden van zijn gezicht. Wat er ook gebeur-
de, Buster behield een ‘poker face’, met een 
versteend uitdrukkingsloos gelaat worstelde 
hij zich door de films heen. Een lachje kon 
(mocht) er niet af, alleen in zijn grote gazelle-
ogen was soms een pretlichtje zichtbaar. 

Met Virginia Fox in The Electric House (1921).
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   Toch schijnt Buster wel eens gelachen te 
hebben voor de camera en wel in de klucht 
Fatty at Coney Island uit 1917 en aan het eind 
van de Franse film Le Roi des Champs Elysées 
uit 1934, vlak voor het moment dat hij het 
meisje in zijn armen sluit. Het zijn de uit-
zonderingen die de regel bevestigden. Buster 
Keaton lachte nooit in een film. Volgens zijn 
biografen al evenmin in het dagelijks leven. In 
The Ladies Home Journal van juni 1926 vertel-
de Keaton in het artikel ‘Why I Never Smile’ 
dat hij als kind op het toneel al merkte dat het 
voor zijn welzijn (niet zozeer voor zijn succes 
als komiekje) beter was dat het publiek óm 
hem lachte en niet mét hem. Vader Keaton 
hing deze zijn omzet verhogende filosofie aan 
en leerde zijn zoontje hardhandig af voor het 
voetlicht te lachen. Een nevenverschijnsel van 
die drilmethode was dat het kind het lachen 
ook naliet als het niet op de planken stond.

VROEGE JEUGD
Buster Keaton leefde van 4 oktober 1895 tot 
1 februari 1966. Hij was de oudste zoon van 
de ‘knockabout entertainers’ Joseph Hollie 
Keaton (1867-1946) en Myra Edith Cutler 
(1877-1955). Buster werd als Joseph Francis 
Keaton geboren op het moment dat De Twee 
Keatons optraden in het gehucht Pickway in 
Kansas. Het gelukkige ouderpaar verdiende 
de kost als onderdeel van de Mohawk Medi-
cine Company, een bont gezelschap dat ker-
missen en jaarmarkten afreisde en soms on-
derdak vond in kleine vaudevilletheaters. 
   Nog geen halfjaar oud lag Joseph Francis al 
in een doos op het toneel, zodat moeder Myra 
tijdens haar showbusinesswerk een oogje op 
hem kon houden. Als opgroeiende nieuwsgie-

rige kleuter klauterde Keaton-junior overal op 
en zat hij overal aan. In 1898 viel de dreumes 
van een decorstuk bijna in de armen van il-
lusionist ‘doc’ Harry Houdini (1874-1926), lid 
van de variétégroep die als nevenfunctie het 
verkopen van wondergeneesmiddelen tegen 
de geheime kwalen van de mens had. 
   Volgens het vakblad De Rolprent van 15 juli 
1926 moet Houdini (bijgenaamd ‘The Hand-
cuff King’) na die tuimeling tegen pa-Keaton 
hebben gezegd: ‘What a buster!’ Andere bron-
nen legden Houdini in de mond: ‘That’s some 
buster your baby took!’ Vanaf dat moment 
heette de kleine Joseph Francis Keaton au-
tomatisch Buster Keaton en werd hij op zijn 
derde jaar opgenomen als volwaardig lid van 
De Drie Keatons. 

Buster met zijn vader en moeder: De Drie Keatons.
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   Buster kreeg dezelfde make-up, pruik en 
kleding ‘op schaal’ als zijn vader zodat hij er 
uitzag als een miniatuuruitvoering van de 
Keaton-voorman. Overdag liep Buster, om 
controleurs van de kinderbescherming te 
misleiden, als een volwassene gekleed rond en 
ging zijn gezicht schuil onder een dikke laag 
schmink. Een kind van vier à vijf jaar?
   Welnee! Kijk, meneer de inspecteur, hij stak 
zojuist een pijp op!

MENSELIJKE BAL
Het kind Buster Keaton kon nog geen artiest 
worden genoemd, eerder een requisiet. Er 
werd op het toneel slechts op een angstaan-
jagende manier met hem gesmeten. Moeder 
Myrna naaide zelfs een handvat aan zijn jasje 
om hem beter rond te kunnen zwaaien voor de 

onafwendbare lancering. Niet zelden gooiden 
de liefhebbende ouders, aangespoord door 
het halfbezopen publiek, hun zoontje met een 
flinke zwiep over de orkestbak de zaal in. 
   Op zijn vijfde jaar was Buster Keaton te 
zwaar geworden om als menselijke bal te fun-
geren, hij was al een professional, een beroeps  
entertainer die spelenderwijs alle kneepjes 
van het vak van zijn vader en de andere ‘vau-
devillians’ leerde. Buster imiteerde het gedrag 
van ‘de grote mensen’ en wist niet beter of het 
theater was de wereld, een wereld waarin hij 
zich alleen sympathie kon verwerven via open 
doekjes. 
   Een school bezocht Buster precies een week. 
In de klas deed hij wat hij altijd gewend was 
te doen: optreden. De geschrokken onder-
wijzer stuurde hem naar het pension waar de 

Buster, miniatuur
variétéartist
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Keatons verbleven terug met een briefje. We-
gens gebrek aan discipline (terwijl geen kind 
van die leeftijd gedisciplineerder werkte dan 
Buster) en een verstoord concentratievermo-
gen kon hem op school niets bijgebracht wor-
den: hij moest als ‘niet-leerbaar kind’ maar 
wegblijven! 
   Buster Keaton was zes jaar toen zijn naam al 
groot op de affiches kwam te staan: ‘De Drie 
Keatons’, te weten Buster geassisteerd door 
Joe & Myrna! Op zijn negende beeldde het 
vakblad voor de amusementsindustrie The 
Billboard hem af op het omslag van het num-
mer van 21 april 1906 met het onderschrift: 
‘Buster Keaton, onbetwist de beste komiek 
van drie turven hoog op het podium!’ 
   Steeds vaker kwam vader Joe Keaton dron-
ken het toneel op stommelen om zo het leven 
van de andere twee leden van de acrobatische 

‘act’ in gevaar te brengen. In 1917 gaf Buster 
er de brui aan, hij nam afscheid van zijn fami-
lie. Impresario Max Hart bezorgde hem voor 
tweehonderd vijftig dollar per week een baan 
als komiek in de Winter Garden in New York 
in The Passing Show of 1917 van de gebroe-
ders Lee en Jacob Schubert, twee kopstukken 
uit de vaudevillebranche.  Daar ontmoette 
Buster Keaton een oude vriend, de ‘Dutch co-
median’ Lou Anger, die hem in contact brengt 
met Roscoe Arbuckle, een corpulente komiek 
die zojuist Mack Sennetts Keystone Company 
had verlaten en met zijn financiële partner Jo-
seph Schenck de Comique Film Company had 
opgericht. Buster nam een kijkje bij Arbuckle, 
deed op verzoek een keer mee in The Butcher 
Boy en bleef bij de studio werken voor veertig 
dollar per week. Van 1917 tot 1919 maakte 
Keaton bij en met Roscoe Arbuckle veertien 

The Butcher Boy, Keatons eerste filmoptreden, met Roscoe ‘Fatty’ Arbuckle en de hond Luke.
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tot twintig korte kluchten. Het juiste aantal is 
nooit bekend geworden, evenmin de titels. De 
films werden beurtelings geregisseerd door 
Arbuckle en Keaton. Stond Arbuckle voor de 
camera, dan stond Keaton er naast; speelde 
Buster een scène, dan gaf Roscoe hem aanwij-
zingen. De ‘two-reelers’ werden gedraaid in 
een kleine studio aan West 48th Street in New 
York City, later in een iets groter atelier aan 
de 17th Street en, sinds de herfst van 1917 in 
Long Beach, Californië.
Buster Keaton en Roscoe Arbuckle bleven, 
tot de dood van Arbuckle, vrienden. In inter-
views liet Buster nooit na te benadrukken dat 
hij veel te danken had aan ‘Fatty’ Arbuckle. 

‘Van hem leerde ik het filmvak,’ zei hij dan. 
‘Camera, licht, montage, ‘Ros’ bracht het me 
allemaal bij.’

ZELFSTANDIG
In 1920 vertrok Arbuckle naar Paramount 
met een lucratief contract op zak. Keaton 
vestigde zich als zelfstandig filmmaker met 
steun van zijn (latere) zwager Joseph Schenk 
in dezelfde studio in Long Beach, die nog niet 
zo lang geleden de eerste studio van Charles 
Chaplin was gweest. Metro-Goldwyn-May-
er werd Keatons distributiemaatschappij, in 
ruim twee jaar leverde hij negentien twee-
akters af. 

Arbuckle, Keaton en Al St. John in Out West uit 1918. St.John was een neef van Arbuckle en diens medewer-
ker vanaf het begin. Keaton was Arbuckles ‘nieuwe ontdekking’.
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Keaton was, naar voorbeeld van Arbuckle, te-
gelijkertijd scriptwriter, regisseur, acteur en 
editor. Hij hanteerde het medium film heel 
gemakkelijk, filmisch kijken en denken werd 
zijn tweede natuur. Samen met montageman 
J. Sherman Kell monteerde hij de films niet 
op een Moviola of montagetafel, maar uit de 
hand, zoals ook veel andere regisseurs van 
‘stomme’ films dat trouwens deden. Het ‘ti-
men’ geschiedde door de ‘shots’ gewoon langs 
een meetlat te leggen. 
   Van 1917 tot 1929 zette Keaton in totaal 
zo’n vierentwintig uur aan ‘zwijgende’ film op 
zijn naam, bestaande uit circa dertig ‘shorts’ 
en twaalf ‘features’, gemaakt bij de Comique 

In 1920 ging Arbuckle naar Paramount. Buster nam zijn studio over en begon als zelfstandig filmmaker.

Company, onder Joseph M. Schenk en in 
zijn eerste jaar bij MGM. In die periode van 
twaalf jaar ontstond zijn beste werk, films die 
in Nederland met succes in roulatie werden 
gebracht onder titels als Een eigen huis (= One 
Week, 1920), De jonge kapitein (= The Naviga-
tor, 1924), Mijn koe en ik (= Go West, 1925), 
De bokskampioen (= Battling Butler, 1926), 
De cameraman (= The Cameraman, 1928) en 
Huwelijk uit wraak (= Spite Marriage, 1929).

Buster Keaton was een ‘acrobatic comedian’, 
een komiek die een fabelachtige valtechniek 
beheerste en de gimmick van zijn ‘stone face’ 
tot het eind van zijn carrière volhield. Hij 
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One Week (1920) College (1927

Go West (1925) The Navigator (1924)



Februari 2017 15

Keaton 3 | Wim Lindner 24 | IM 40

werd om zijn balletachtige toeren en adembe-
nemende stunts, die hij altijd zelf uitvoerde, 
‘de Fred Astaire van de slapstick’ genoemd. 
Keaton was geen bananenschil- of taartsmijt-
komiek, hij had een totaal eigen stijl die nooit 
door iemand in het métier is geïmiteerd. 
   Chaplin werd nageaapt door Billy West, Ha-
rold Lloyd door John Hines. Bij Buster Keaton 
gaf men pogingen daartoe bij voorbaat op, die 
man was niet na te doen. Op zichzelf uniek 
in de cinematografie, waar naar hartelust elk-
anders materiaal werd en wordt geleend. Wel 
zijn Keatons ‘gags’ in films van andere ko-
mieken terug te vinden. In 1950 regisseerde 
Jack Donohue bijvoorbeeld voor MGM Red 
Skelton in Watch the Birdie. Het is bijna een 
‘remake’ van Keatons The Cameraman uit 
1928. Toneel-, film- en tv-schrijver Max Wilk 
in zijn boek Every Day’s a Matinee uit 1975: 
‘Wie nooit Keatons The Cameraman heeft ge-
zien, komt er vanzelfsprekend niet achter wat 
Red Skelton daar twintig jaar later allemaal uit 
heeft gepikt voor Watch the Birdie. Maar wei-
nig is het niet!’ 
   De vergelijking van Keatons The Camera-
man en Skeltons Watch the Birdie zou een 
leuk tv-programma kunnen opleveren als de 
betreffende scènes simultaan in ‘split screen’ 
worden vertoond. Maar wie begint daar aan? 
Wat heeft het voor zin? Het is beter dit soort 
gedachten te verdringen omdat het bijhouden 
en vastleggen van de hele filmgeschiedenis 
in principe een marginale bezigheid aan het 
worden is. 
   Afgezet tegen wat er écht in de wereld gaan-
de is, zal het gepraat en geschrijf over ‘Hol-
lywood’, of dat nou op een wetenschappelijke 
of een populaire manier gebeurt, altijd trivi-

aal blijven aandoen. Maar toch: de films van 
de stilste van alle ‘stille’ filmkomieken waren, 
voor wie er oog voor heeft, doortrokken van 
wanhoop, innerlijke pijn en twijfel. Omdat 
Buster Keaton weigerde zijn emoties te tonen 
en zijn gezicht voortdurend in de plooi hield, 
gaat zijn humor dieper en verder dan de pa-
thos van Charles Chaplin en de naïviteit van 
Harold Lloyd, dieper en verder dan het werk 
van deze kopstukken uit de niet-sprekende 
komische film. 
   Vandaar waarschijnlijk dat de films van 
Keaton tegenwoordig nog net zo modern aan-
doen als toen ze in omloop werden gebracht. 
The Cameraman is nog steeds schitterend, na 
een paar minuten is men vergeten dat naar 
een ruim tachtig jaar oude film wordt geke-
ken. Een medewerker van MGM heeft in 1959 
in het blad Motion Picture Herald gezegd dat 
The Cameraman jarenlang door die studio is 
gebruikt als studieobject en trainingsfilm van 
en voor MGM’s camera-assistenten. 
   Het gescharrel van straatfotograaf Luke 
Shannon (Buster Keaton), die verliefd is op 
een medewerkster van een filmstudio en zich, 
om haar achting en liefde te winnen, waagt 
aan het beroep van actualiteitencineast, is 
heel grappig en ontroerend. Het verhaal voor 
The Cameraman was van Clyde Bruckman, 
die zich overigens—‘that’s entertainment’!—
in 1953 na een overvloedige maaltijd in een 
restaurant in Hollywood met een van Bus-
ter Keaton geleende revolver door het hoofd 
schoot. 
   Wat voor The Cameraman geldt, gaat ook op 
voor de andere films van Keaton uit de peri-
ode 1919-1929. In Sherlock Jr. (1924) is Buster 
een bioscoop-operateur met aspiraties detec-
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Duits affiche voor Sherlock Jr (1954) Setfoto Naked Alibi (1954) met regisseur Jerry Hopper

Sherlock Jr. (1924)
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tive te worden. De projectionist gaat deel uit-
maken van de film die hij zelf afdraait (Verona 
Film Co. Presents ‘Hearts and Pearls’) en stapt 
het beeld op het witte doek in. Een knap staal-
tje trucage van Fred Gabourie, zeker voor die 
tijd. Het scenario was weer van de ongelukki-
ge Clyde Bruckman, met wie Keaton graag sa-
menwerkte. In The General, een ‘multiple reel 
feature’ uit 1926, raakt Johnnie Gray (Keaton) 
verstrikt in de oorlog tussen de Noordelijken 
en de Zuidelijken. 
   Hoe hij Annabelle Lee (Marian Mack) en 
een locomotief (zijn twee grote liefdes) uit de 
strijd redt, is geniaal. Het is Keatons meester-
werk en de film is in menig essay en fotoboek 
geanalyseerd, besproken en geprezen. De 
scène waarin hij met een houten vélocipède 
de hem ontstolen trein achterna gaat, is hero-
isch. Het publiek kan er bijna niet eens meer 
om lachen, het rest niet anders dan gefrap-
peerd toe te kijken. 
   Op dvd is Keatons The General verkrijgbaar. 
Via internet in het buitenland te bestellen en 
in Amsterdam bij The Silver Screen aan de 
Haarlemmerdijk schuin tegenover bioscoop 
The Movies voor een paar euro gewoon mee 
te nemen. 

Buster Keaton was een kunstenaar pur sang 
en onderhield weinig of geen geen koopmans-
relaties binnen het vak. Hij miste nu eenmaal 
het zakelijk inzicht van Chaplin en Lloyd, voor 
wie dat bijna aangeboren leek. Zij werden dan 
ook miljonair terwijl Keaton arm bleef. Hij 
heeft zich nooit bekommerd over de verkoop 
van de vertoningsrechten van zijn films ter-
wijl Chaplin en Lloyd daar in wezen al mee 
bezig waren vóór er ook maar een meter van 

een nieuwe film door de camera ratelde. 
   In 1928, op aandrang van zijn zwager Joe 
Schenck (die getrouwd was met Norma Tal-
madge, de zuster van Keatons eerste vrouw 
Natalie Talmadge), trad Keaton in loondienst 
van Metro-Goldwyn-Mayer. 
   Joe Schenck raad de hem dat aan omdat zijn 
broer Nicolas Schenck daar een topfunctie 
bekleedde en de studio wel brood zag in de 
films van Keaton. Tegen Charles Samuels, 
geciteerd in het boek My Wonderful World 
of Slapstick uit 1960, vertelde Buster: ‘Ik heb 
toen de grootste fout gemaakt in mijn carri-
ère. Tegen beter weten in liet ik me door Joe 
Schenk overhalen mijn studio op te geven en 
voor 150.000 dollar per jaar films te gaan ma-
ken bij dat zwikkie van MGM in Culver City!’ 
   In tegenstelling tot het imago dat MGM bij 
het grote publiek had werd er onpersoonlijk, 
bijna fabrieksmatig gewerkt. Snel en zonder 
oog voor goede ‘gags’ en mise-en-scène. Voor 
zijn eerste hoofdfilm als vaste MGM-komiek, 
The Cameraman, kon Keaton nog samen-
werken met oude bekenden als Clyde Bruck-
man (script), de cameramannen Elgin Lessly 
en Reggie Lanning, technisch adviseur Fred 
Gabourie en regisseur Edward Sedgwick, 
die hij nog kende uit zijn vaudevilletijd, toen 
Sedgwick optrad als één van De Vijf Sedg-
wicks in dezelfde ‘medicine shows’ als De Drie 
Keatons. 
   The Cameraman, zo zou later blijken, kan 
de enige echt goede Keaton-film genoemd 
worden die MGM produceerde. De volgende 
MGM-films van Keaton haalden het peil van 
zijn eerdere werk niet, vanaf The Cameraman 
ging het bergafwaarts met hem. Het zat hem 
dwars dat hij bij MGM niet kon werken zoals 
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The General (1926)
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The Cameraman (1928)
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Buster Keaton met zijn zoons (ca. 1935)

hij dat was gewend, tegelijkertijd nam door 
zijn drankzucht zijn interesse in het resultaat 
van zijn werk af. Buster Keaton werd, net als 
zijn vader, alcoholist. 

Uit zijn eerste huwelijk met Natalie Talmadge 
kreeg Keaton twee zoons: in juni 1922 werd 
James (Jimmy) Keaton geboren, in februari 
1924 Robert (Bobby) Keaton. Hij hield ziels-
veel van de jongens, dat hij niet met hun moe-
der overweg kon, trok hij zich aan. In 1933 
trouwde Buster met Mae Scribbens, die hem 
verpleegde in een kliniek, een ‘afkickcentrum’ 
voor alcoholisten. Ook dat huwelijk liep stuk. 
In 1940 probeerde hij het opnieuw, nu met 
een vrouw die tot zijn dood toe bij hem zou 
blijven: Eleanor Norris. 
   Zes jaar daarvoor, in 1934, verlengde MGM 
Keatons contract niet en raakte hij zonder 
werk. Min of meer op het hoogtepunt van zijn 

carrière overviel hem en veel van zijn collega’s 
al eerder de verschrikking van de geluidsfilm. 
Die inventie rangeerde hem in feite uit, Hol-
lywood liet hem verkommeren. Het was een 
grootmoedig gebaar van Chaplin dat Keaton 
in 1952 in Limelight een gastrol mocht ver-
vullen. Dat Mike Todd hem vier jaar later 
vroeg voor Around the World in 80 Days lag 
bijna voor de hand, daarin kwam de complete 
avant-garde van Hollywood even gedag zeg-
gen. 
   Voor het zover was kwam Keaton terecht 
bij de low-budget-studio Educational Pic-
tures, toevluchtsoord voor vergane glorie en 
talent op retour. Keaton maakte er van 1934 
tot 1937 zestien niet al te beste twee-akters. 
In de Educational-klucht Palooka from Padu-
cah deden behalve Busters vader Joe, moeder 
Myra en zuster Louise mee. In Nest on Wheels 
traden naast Buster zijn broer Harry en zus 

Reclame (ca. 1957)
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Louise op. 
   Begin oktober 1935 regisseerde niemand 
minder dan de ‘King of Silent Comedy’ Mack 
Sennett hem in de Educational-’short’ The Ti-
mid Young Man. Nadat ook Educational het 
af liet weten stond hij twee jaar, van 1939 tot 
1941, op de ‘pay roll’ van Harry Cohns Co-
lumbia Pictures, een studio waar het ‘Shorts 
Department’ nog steeds belangrijk werd ge-
vonden. Hij ontmoette er Clyde Bruckman 
weer en kwam onder de hoede van bijwerk-
deskundige Jules White. 
   White regisseerde acht Keaton-’shorts’, die 
verloren gingen in de door het publiek meer 
gewaardeerde kluchten van Columbia’s huis-
komieken De Drie Stooges. Columbia-baas 
Harry Cohn stuurde Keaton weg, waarna hij 
eigenlijk alleen nog maar ‘cameo appearances’ 
deed in films van verschillende studio’s, op-
trad in tv-reclamespots (onder andere in die 
voor Simon Pure Beer) en door MGM voor 
honderd(!) dollar per week getolereerd werd 
als ‘comedy constructionist’ en ‘gagman’. 
   Zijn taak bestond uit het bedenken en uit-
werken van grappen voor komieken als Red 
Skelton, de Marx Brothers, Mickey Rooney, 
Judy Garland en Laurel & Hardy. Ook voor 
Universal verrichtte Keaton hand- en span-
diensten, met name voor de films van Abbott 
& Costello. Voor dat toch niet onbelangrijke 
aandeel in het succes van dergelijke collega’s 
kreeg Keaton geen ‘credit’. MGM had nog wel 
het fatsoen zijn honorarium te verhogen tot 
driehonderd dollar per week, bij Universal 
ontving Keaton voor zijn adviezen slechts 75 
dollar plus toestemming om in de crew-kan-
tine van de studio te eten. Dat deed hij graag, 
zo bleef hij ‘feeling’ houden met het vak. Nie-

mand wist dat hij minder verdiende dan de 
achterportier.
   In 1950 deed Keaton als gast mee in een 
tv-show van collega-filmkomiek Ed Wynn. 
In hetzelfde jaar bood Garry Moore hem een 
contract aan om als ‘regular’, als vaste mede-
werker, aan The Garry Moore Show mee te 
doen. Buster maakte een paar tv-shows achter 
de schermen mee, keek de kunst gewoonte-
getrouw af (net als vroeger bij pa en ma) en 
stond in 1951 met steun van zijn oude makker 
Clyde Bruckman voor het lokale tv-station 
KTTV in Hollywood in The Buster Keaton 
Show (Bruckman schreef de teksten en regis-
seerde). 
   Het programma werd gekwalificeerd als 
puur ‘vaudeo’ en had redelijk succes. Meer 
bijval kreeg Life With Buster, een tv-serie be-
staande uit Keatons ingekorte kluchten uit de 
jaren dertig die werden gepresenteerd onder 
het motto: ‘de aanstekelijke avonturen van 
Buster Keaton, een man strijdend met de pro-
blemen van alledag zoals we die allemaal zo 
goed kennen’.
    In de jaren zestig van de vorige eeuw beleef-
den de ‘stomme’ films van Keaton in Europa 
en de VS een herwaardering. Er verschenen 
essays over en Buster werd uitgenodigd als 
gast mee te doen aan tv-programma’s als The 
James Melton Show, The Red Skelton Show en 
The Lucy Show. In Once Upon a Time, een op 
15 december 1961 door CBS in Amerika ‘van 
kust tot kust’ uitgezonden aflevering van de 
tv-serie The Twilight Zone was Buster Keaton 
Woodrow Mulligan, assistent van professor 
Gilbert (gespeeld door Milton Parsons) die 
via een ‘tijdhelm’ van 1890 naar 1962 wordt 
overplaatst. Buster stapte met een stalen ge-
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The Railrodder (1965)

zicht in die moderne tijd rond, een rol die 
hem op het lijf was geschreven. 
   Volgens een persstencil van CBS vroeg pro-
ducent Buck Houghton Keaton hoe het hem 
vroeger in zijn films toch steeds lukte om 
ongedeerd zulke smakken te maken. Buster 
zou hebben gezegd: ‘Dat vallen deed ik met 
gevoel, ik zat altijd onder de blauwe plekken.’ 
Vlak voor zijn eerder genoemde laatste twee-
akter Film: Esse Est Percipi verleende Keaton 
nog zijn medewerking aan de Canadese pro-
ductie The Railrodder, waarin hij eveneens de 
enige (hoofd-)rol vervulde, nu van een reizi-
ger die zich over de spoorbaan verplaatst op 
een kleine gemotoriseerde lorrie. 
   Anders dan in de zwaarmoedige Beckett-
twee-akter kon Keaton in The Railrodder 
zijn liefde voor ‘gags’ met treinen en zijn nog 
steeds geweldige gevoel voor ‘timing’, conti-
nuïteit en montage uitleven. Hij werkte met 
zichtbaar plezier aan de film en kreeg op zijn 
negenenzestigste verjaardag van de ‘crew’ een 
stoommachine cadeau, waar hij als een kind 
zo blij mee was. 
   In een tv-documentaire volgens het ‘the ma-
king off’-stramien vertelde Buster Keaton, zit-
tend in zijn caravan, dat hem vroeger nooit is 
gevraagd wat hij later wilde worden. Als zijn 

leven anders was gelopen, had hij het liefst 
treinmachinist geweest. Keaton sprak het zo 
ernstig en droef kijkend uit dat de kijker bijna 
met terugwerkende kracht een hekel kreeg 
aan Keaton’s vader, die zijn kind het lachen 
afleerde en dwong het publiek te vermaken. 
   Aan de andere kant, als Keaton-senior het 
niet had gedaan, zou de cinematografie ofte-
wel de zevende kunst een aantal bijzondere 
films armer zijn geweest. Uit dezelfde tv-do-
cumentaire werd duidelijk dat Keaton tijdens 
het opnemen van The Railrodder cameraman 
en regisseur de baas was en vertelde hoe en 
waarom zij een scène moesten draaien. Dat-
zelfde deed hij in 1965 tegenover regisseur 
Norman Taurog, een fan van Keaton, die 
hem een gastrol gaf in Sergeant Deadhead. 
Stoïcijnse Keaton had daarin met zijn platte 
hoedje een ‘routine’ met komediante Eve Ar-
den en komiek Fred Clark, die hun beroemde 
collega als professionals alle gelegenheid ga-
ven te schitteren. 
   Het was het laatste aandeel aan de Ame-
rikaanse filmkomedie van een man met een 
gezicht dat er om vroeg alleen gelaten te wor-
den.

Sergeant Deadhead (1965)

—Thomas Leeflang
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Wim Lindner is de laatste nog levende 
filmproducer die in de jaren vijftig en zes-
tig aan Nederlandse en buitenlandse films 
heeft meegewerkt. Eerst als figurant, ma-
nusje van alles, daarna als productie -as-
sistent en line-producer en tenslotte heeft 
hij ook een paar films (mee)geproduceerd. 
Hier op zijn 86e vertelt hij zijn verhaal aan 
Thys Ockersen met wie hij ooit in 1980 
een scenarioseminar in het Film Museum 
organiseerde met Amerikaanse leraren 
van het American Film Institute.

Wim, hoe ben je geïnteresseerd geraakt in de 
speelfilm en hoe is het voor je begonnen ?
   Ik wilde altijd al met film te doen hebben, 
maar welke film? Er was in die tijd niet veel 
en ik had daar zeker geen toegang toe. Ik 
kwam in 1952 uit militaire dienst en ik had 
thuis grote problemen met mijn vader; die 
vond dat ik nergens voor deugde. Ik ben toen 

WIM LINDNER
De laatste der
Mohikanen

maar gaan zwerven, onder andere veel  bor-
den gewassen in Zweden en ik heb gevaren op 
de wilde vaart. Bij een van die losse baantjes 
kwam ik terecht in de Cinetone Studio’s  waar 
een Amerikaanse speelfilm werd opgenomen, 
Spy in the sky [van Billy Wilders broer W. Lee 
Wilder, een pantoffelfabrikant— Red.]. Het 
was de eerste draaidag en ik stond als figurant 
achter Andrea Domburg in een uiterst lul-
lig decortje. Hier heeft het virus toegeslagen 
en toen wist ik dat ik hoe dan ook bij de film 
moest.
Na veel zeuren en rondhangen kreeg ik een 
nieuwe kans om figuratie te doen. De film: 
The Last Blitzkrieg met Van Johnson. Ove-
rigens een aardige man zonder kapsones. Ik 
was “ lucky” want na een paar dagen werd een 
Amerikaanse B-acteur (geen idee meer wie) 
met een losse flodder in zijn kont gescho-
ten en zijn shots moesten nog worden afge-
maakt. Dat waren long-shots zodat hij niet 
echt meer van een afstand  herkenbaar was. 
Wie had zijn maat en paste in zijn uniform? 

DEEL 1

door
Thys Ockersen
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De regieassistent keek rond en wees met zijn 
vinger naar mij: “YOU!” en ik had weer een 
paar extra draaidagen. Ik heb toen wel geleerd 
dat je nooit die soldaat moet spelen die met-
een wordt neergeknald, want dan heb je geen 
werk meer. Helaas is dat bijna nooit van te vo-
ren te bepalen.
   Mijn volgende poging werd de Britse film 
Operation Amsterdam met Peter Finch en Eva 
Bartok over een commando groepje dat dia-
manten moet weghalen uit Amsterdam waar 
de oorlog net is uitgebroken. Ik herinner me 
dat Peter Finch altijd aan het drinken was. 
Maar verder schoot het met mij niet op en ik 
ben toen gaan praten met filmcriticus Janus 
van Domburg, toen de nestor van de Neder-
landse filmkritiek. Van Domburg raadde me 
aan om naar de Nederlandse Filmacademie 
te gaan die pas één jaar bestond en waar nog 
niemand van afgekomen was. Bij de toelating 
waar ik een idioot gesprek had–ik wist niets 
en had ook niets te melden–maar ik had een 
introductie van Van Domburg en werd  dus 
aangenomen. Ik was geen geweldige student 
en ik ging voorwaardelijk over naar het twee-
de jaar. Tussen het eerste en tweede jaar zat 
een periode van vijf maanden die bedoeld 
was om een stageplek te zoeken. De school 
zou hierin bemiddelen. Je begrijpt voor een 
student die voorwaardelijk over was had ik 
niet veel te verwachten. Mijn vader kende 
de familie Verkade en de acteur Eduard Ver-
kade die toen heel oud was  en nog altijd be-
roemd. Heel Nederland kende hem ook  als 
de nationale Sinterklaas, maar hij had ook 
de hoofdrol gespeeld in de film Pygmalion  
(onder regie van Ludwig Berger) die George 
Bernard Shaw, de schrijver, beter vond dan de 

Sandra Francis,  Steve Brodie en   Andrea Domburg in Spy in the Sky (1958)

Van links naar rechts: Van Johnson,  Ton van Duinhoven en Kerwin Mathews 
in The Last Blitzkrieg (1959) 

Peter Finch, Tony Britton en Eva Bartok in 
Operation Amsterdam (1959)

Adrianus (‘Janus”) van Domburg 
…nestor van de filmkritiek…
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Engelse versie met Leslie Howard. Ik ben met 
mijn vader en de heer en mevrouw Verkade 
naar Schlangebad gegaan om Ludwig Berger 
te ontmoeten. Op een zondag moest ik aan 
het bed van Ludwig Berger verschijnen waar 
hij mij aanhoorde en zei dat hij zijn vriend, de 
filmproducent Rudi Meyer zou bellen in Ne-
derland om hem mijn probleem voor te leg-
gen. Aldus gedaan en hij belde de heer Meyer 
en toen bespraken beide—Duitse-—heren 
allebei met een zwaar Jiddisch accent in het 
Nederlands mijn probleem. Er werd besloten 
dat ik bij de heer Meyer zou gaan werken die 
de volgende ochtend de eerste draaidag had 
van de Bert Haanstra-film De Zaak MP. Ik 
werd dus loopjongen bij die film. Hier leerde 
ik onder anderen de art-director Friso Wie-
gersma kennen en die heeft er toen voor ge-
zorgd dat ik set-dresser werd  bij Het Mes van 
Fons Rademakers met opnamen in Limburg. 

Na die twee films ben ik teruggegaan naar de 
filmacademie voor het tweede jaar.

Kan je iets over die filmacademie vertellen, zo-
als wie er les gaven ?
   De Filmacademie was niet zozeer een 
school, ik geloof zelfs dat het een cursus 
werd genoemd. Her werd gefinancierd door 
de Bioscoopbond en het was een cursus van 
drie dagen per week: maandag, dinsdag en 
woensdag. We zaten in de projectieruimte 
van Corona Film (een filmverhuurkantoor)
in de Doelenstraat naast Hotel de L’Europe. 
De opleiding bestond uit twee jaar met dus 
een break van vijf maanden voor een stage. 
Er waren eigenlijk geen lesmiddelen, behalve 
boeken en papier en de cursus bestond dus uit 
heel veel praten over film.
De directeur was de Heer J.M.L. Peters, neer-
landicus , die (als ik mij goed herinner) les gaf 

Rudolph )Rudi) MeyerLudwig Berger
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Ko van Dijk in De Zaak MP

We maakten af en toe een uitstapje naar een 
bioscoop om “achter de schermen” te kijken, 
dus de projectieruimte. We hebben ook een 
rondleiding gehad in de Cinetone Studio’s 
. Ik herinner me dat, toen we in de projec-
tieruimte van Corona film rondhingen, een 
van mijn medestudenten riep: “Ingrid Berg-
man staat op de stoep!” We zeiden natuur-
lijk: “Haha, wat leuk” Die jongen bleef erin 
en riep: “Nee,echt!!” Ik ging naar buiten om 
een kijkje te nemen en verdomd daar stond 
ze. Wat was ze mooi! Ingrid logeerde in het 
hotel naast ons en ze was met haar man in 
Nederland in verband met de Nederlandse 
versie van de musical My Fair Lady waar haar 
man medeproducent van was.
Ik heb wel iets aan die school gehad. Ik heb er 
aan film “geroken” en ik heb er wat mensen 
leren kennen. Ik heb  geen spijt van die “op-
leiding”.

Zaten er nog bekende leerlingen bij je in de 
klas?
   Er was Peter Venema die documentaires en 
opdrachtfilms is gaan maken  en die ik nog 
altijd spreek. Er waren Rob Du Mee en Juan 
Goudsmidt. Je had Kees van der Groep. Hij 
was de ster van de klas en een soort oogappel 
van Koolhaas. Hij is nooit in films gaan wer-
ken, maar is direct aangenomen op de Film 
Academie. Later toen ze verhuisden naar de 
Overtoom heeft hij dat gebouw min of meer 
ingericht en een voorhuis voor zichzelf  gere-
serveerd. Hij is door overmatig drankgebruik 
overleden. Hij had een geweldige “dorst”. En 
dan de beroemdste oud student, Paul Ver-
hoeven.

in esthetiek van de film. Hij is later prof ge-
worden aan de Universiteit in Leuven, geloof 
ik. Dan was er Willem de Vogel, directeur van 
de Stichting Film en Wetenschap in Utrecht. 
Hij sprak over de film als onderwijsmiddel. Je 
had Olierhoek, een echte techneut, die sprak 
over het geluid bij de film. Lien d‘ Oliveyra  
gaf les in montage en Klaassen over filmpro-
jectie. Willy Pos (directeur van de Amster-
damse Toneelschool) gaf les in theaterdrama-
tiek en Anton koolhaas gaf scenariolessen. Hij 
zou later Peters als directeur van de academie 
opvolgen. Dan had je de heer Knipping (een 
weggelopen pater) die over oude klassieke 
films vertelde. Er was ook nog een Bouw-
huis die laboratoriumtechniek behandelde. 
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Kan je me wat vertellen over je werk bij De 
Overval?
   De Overval  was de vierde Nederlandse 
film waaraan ik werkte. De eerste regisseur 
die hiervoor werd aangesproken was Bert 
Haanstra die succesvol had samengewerkt 
met producent Rudolf Meyer bij Fanfare en 
De Zaak MP. Ik heb begrepen dat hij de over-
val precies wilde gaan “naspelen” als een soort 
documentaire, maar dat wilde Meyer niet. De 
tweede regisseur was Han Rust, die een top 

editor was met vooral in Frankrijk een grote 
naam. Als jongeman was hij onder meer mon-
tage assistent bij Les Enfants du Paradis ge-
weest. Hij kwam naar Amsterdam en ik werd 
aan hem voorgesteld (ik zou de first assistent 
worden). Alles leek in orde. De heer Rust was 
bereid mij te accepteren. Opeens bleek er 
een “politiek” vlekje op zijn oorlogsverleden 
te zitten en hij was daarmee niet langer ac-
ceptabel. Bij deze productie was het van groot 
belang dat alle medewerkers “schoon” waren 

Werkfoto De Overval 

Van links naar rechts: 
Prosper de Keukeleire 
(achter de camera), Kees 
Brusse, Wim Lindner, Paul 
Rotha en Jan Blaaser
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wat hun oorlogsverleden aanging. Dhr Meyer 
wilde absoluut geen risico lopen met de pers. 
Maar wie nu? De heer Meyer bleek contact te 
hebben met Carl Foreman (producer van The 
Guns of Navarone) en die stelde Paul Rotha 
voor. Toen werd er gesuggereerd dat mijn En-
gels misschien niet goed genoeg was en Claire 
Hart, die ervaring had opgedaan bij The Last 
Blitzkrieg,  werd de nieuwe regieassistente. Ik 
werd toen assistent productieleider bij Bobby 
Rosenboom (studiomanager van Cinecen-

trum). Paul Rotha kwam naar Holland en nam 
zijn eigen editor Robert Kruger mee.
In de voorbereidingen werd er tot de laatste 
dag aan het script gewerkt. Scenarioschrij-
ver Lou de Jong stuurde voortdurend nieuw 
materiaal. Dat werd op stencil getikt door de 
secretaresse van de heer Meyer en vervolgens 
door mij in een X aantal kopieën uitgeprint  
en daarna volgens een vaste lijst aan meerdere 
mensen gestuurd.
   Intussen werkten Paul Rotha, Rudi Meyer 

Hans Culeman.  Nederlandse acteur 
van Duitse afkomst helemaal op 
zijn plaats als commandant van  

de gevangenis in Leeuwarden in 
De Overval



30 Film Fun #38

en Kees Brusse (die dialoogregisseur zou wor-
den) aan een script. Dat werd ook op stencil 
gezet en door mij aan een zeer beperkt aantal 
personen toegestuurd, volgens een geheime 
lijst. Vooral geen copy naar Lou de Jong, of 
de heer Dijkstra van Tuschinski. Deze zaken 
waren strikt geheim. Slechts een paar mensen 
wisten er van en dat leverde uiteindelijk het 
definitieve script op.
   Paul Rotha was naar Nederland gekomen 
met zijn  “levenspartner”. Ik weet niet of ze ge-
trouwd waren of niet, maar zij was een half be-
kende Engelse filmactrice, Constance Smith, 
die opgeleid was in de Rank’s  Charmschool. 
Zij heeft bij mijn weten eenmaal een hoofd-
rol  gespeeld, naast Dan Dailey in Taxi. Ze had  
een serieus alcoholprobleem. Paul Rotha ook, 
maar die stond  tijdens zijn verblijf in Neder-
land droog. Zij verbleef in de Valerius-kliniek; 
het was een gedwongen opname. Dit mocht 
uiteraard niemand weten. Vooral de pers niet, 
dat  begrijp je! Ik bracht Paul Rotha ’s avonds 
naar de kliniek en haalde hem dan een uurtje 
later weer op. Ik was dus een vertrouwensper-
soon van Rudy Meyer en Paul Rotha.
   In de film kwamen ook Duitse soldaten voor, 
Nederlandse figuranten van Thonhauser, en 
Paul Rotha vond dat ze wat training nodig 
hadden om geloofwaardig over te komen. Leo 
wist wel iemand die  dat kon verzorgen. Dat 
bleek een oud Waffen SS-er te zijn die aan het 
Oostfront had gevochten ! Dus voor we het 
wisten werden er door Leo Thonhauser en die 
SS-er op het parkeerterrein achter de Cineto-
ne Studio’s figuranten getraind. We schrokken 
ons rot, want als de pers hier achter kwam… 
Maar goed, het was gebeurd en het moest zo 
snel mogelijk afgewikkeld worden. Rudy Mey-

er  werd gevraagd  om achter de studio te ko-
men kijken. Hij ging kijken en Robert Kruger 
en ik slopen ook die kant op en inderdaad: een 
demonstratie !
   Arme mijnheer Meyer. Een Duitse Jood, 
ontvlucht uit Duitsland. Toen alsnog door de 
oorlog ingehaald in Nederland; in een con-
centratiekamp beland, werd getrakteerd op 
een kleine exercitie die  er mee eindigde dat 
de “troepen” langs hem marcheerden en op 
het commando: “Hoofd rechts!” (in het Duits) 
hem een formele groet brachten. Hij hield 
zich kranig, ik kan niet anders zeggen.
   Leo Thonhauser vroeg of alles naar tevre-
denheid was. Rudy Meyer bedankte hem, gaf 
hem nog een compliment en verdween snel 
naar zijn kantoor. Wij liepen met hem mee en 
het enige dat ik  hem er heb over zeggen was: 
“Die man is knettergek.” Verder heb ik er nooit 
meer over gehoord. Maar eerlijk is eerlijk, we 
hadden een paar figuranten die geloofwaardig 
een Duitse soldaat konden spelen en volgens 
mij is die medewerking van de SS-er voor de 
pers verborgen gebleven. En helemaal voor 
Lou de Jong. 

In 1966  werd je betrokken als productie-
manager voor de Hollandse opnamen op het 
circuit van Zandvoort voor de superproductie 
Grand Prix onder regie van John Frankenhei-
mer. Hoe verliep dat?
   Ruim voor de opnamen kwamen John Fran-
kenheimer, productieleider William Kaplan  
en coureur Formule 1, Bob Bondurant,  naar 
Nederland. Ik haalde ze af van Schiphol met 
twee grote limo’s en we zouden meteen naar 
het circuit in Zandvoort gaan dat door mij 
voor ons gereserveerd was voor een paar uur. 
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John Frankenheimer zag mij bij het kennis-
maken en besloot direct dat ik een idioot en 
een non-valeur was. Hij begon via William 
Kaplan tegen mij te praten. ”Tell this guy…etc..
etc.” Ik werd razend en gaf ook antwoord via 
Mr. Kaplan, nadat deze eerst alles had “ver-
taald.” Lees herhaald. Er viel niets te vertalen; 
alles ging gewoon in het Engels! Kortom het 
begon goed, ijskoud.
   Op Zandvoort werd de reguliere chauffeur 
(onder protest) uit zijn auto gezet en Bob 
Bondurant begon over het hele (volledig afge-
zette) circuit te scheuren; met Frankenheimer 
naast zich. Het duurde een tijdje voor ze zich 
weer bij ons voegden. Ze hadden de boel ver-
kend en standpunten voor de camera bepaald.
   Toen moesten wij ze volgen en ze gingen 
dus langs het circuit waar iedere keer gestopt 
werd en John Frankenheimer vervolgens riep: 
“Tell this guy ( verder in ons eigen taaltje)…
ik wil een toren van vijf meter hoog hier, ver-
der met de auto’s, stop, ik wil een toren daar  
van acht meter, doorrijden, stop,  ik wil een 
toren van …etc, etc.”  Ik had natuurlijk een 

goede plattegrond en schreef alles braaf op. 
Vervolgens werd er ergens geluncht en Fran-
kenheimer knauwde in het Amerikaans van 
alles en nog wat tegen mij ( via “vertaalbureau 
Kaplan) omdat er ook meerdere scènes in 
Nederland zouden worden opgenomen. Met 
William Kaplan was ik intussen op goede voet  
geraakt. We zijn jaren bevriend gebleven. Ik 
heb zelfs later bij hem in Palm Springs gelo-
geerd. 
   Ik ben natuurlijk braaf aan het voorbereiden 
gegaan. Grote sterren (Yves Montand, James 
Garner, Eva Marie Saint), grote hotel suites, 
grote auto’s met chauffeur, catering, parkeer-
vergunningen, enkele assistenten, etc, etc.  
Geld speelde geen rol. Toen opeens bericht 
uit Londen. De opnamen in Nederland waren 
geschrapt en ik moest alles direct afzeggen en 
ook financieel afwikkelen. Jammer, een mooie 
klus werd opeens een klein klusje. Maar alles 
werd keurig betaald. Toen weer een bericht uit 
Londen. Ik moest onmiddellijk naar Londen 
komen, werd afgehaald met een “production-
limo” en naar de Cooper-car factory gereden. 

John Frankenheimer
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Deze fabriek/locatie fungeerde als Japanse au-
tofabriek in de film. Ik werd daar voorgesteld 
aan Toshiro Mifune en ik was meteen van 
slag. Ik bewonderde hem als een van de gote 
wereldacteurs. Ik prevelde dus een paar zin-
nen in het Engels, de heer Mifune knikte me 
vriendelijk toe en dat was dat. Toen we weer 
verder liepen zei een Amerikaan tegen mij: 
“Doe geen moeite, hij verstaat geen Engels. 
Toshi (zoals de Amerikanen hem noemden) 
speelt zijn rol volledig fonetisch. Hij leert zijn 
tekst en het “key word” uit de tekst van zijn 
tegenspeler. Als hij dat hoorde, reageerde hij 
met zijn tekst. Ik heb het hem zien doen, wat 
was die man geweldig.” Toen Frankenheimer 
me zag herinnerde hij  zich plotseling dat ik 

die idioot uit Holland was (hij was me duide-
lijk compleet vergeten). We begonnen weer 
volledig van voren af aan. (via Kaplan): “Tell 
this guy…..etc.”
   Ze kwamen naar Nederland met wat hij 
noemde een second unit (ongeveer honderd 
man). Alle camera’s  (22) met operators en as-
sistenten (een van de operators was George 
Lucas); enkele acteurs en verder technici  met 
raceauto’s. We zouden opnamen maken van 
een echte race in Zandvoort op een zondag en 
op de dag ervoor met eigen auto’s met acteurs 
en coureurs. Er waren dus ook echte coureurs 
bij ons gezelschap, o.a. Chris Amon. En er was 
meteen weer paniek; er moesten limousines 
komen, maar door die echte race waren er in 

Chris Amon

Toshiro Mifune
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Zandvoort geen kamers meer. En  iedereen 
moest natuurlijk een suite hebben. Ik heb ze 
toen in luxe hotels in Den Haag (Hotel des In-
des) en Amsterdam (Amstel Hotel) onderge-
bracht; geld speelde geen rol. Ik heb alles voor 
elkaar gekregen, maar er waren in Zandvoort 
verkeersrestricties. Iedereen kon met zijn 
limo tot een bepaald punt komen en moest 
vervolgens overstappen in een pendelbusje 
om op het circuit te komen. Niemand deed 
daar moeilijk over  behalve Françoise Hardy, 
die zat te pruilen.
   Her openingsshot in Nederland was als volgt: 
Close op de golven van de Noordzee, we gaan 
richting duinen. Het shot trekt open en door 

De Grand Prix in Zandvoort

Françoise Hardy
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het beeld komen twee vliegtuigjes met sleep-
netten. Tekst eerste vliegtuig: GROTE PRIJS 
VAN en dan tweede vliegtuig: NEDERLAND. 
Vervolgens duikt de camera naar de startlijn 
op het circuit, de vlag valt en de race (de ech-
te) begint.
   Er was dus maar één kans om dit shot te ma-
ken. De race zou precies om een uur beginnen. 
Verder zouden er met de helikopter opnamen 
gemaakt worden van de race en het publiek. 
De aanvliegtijd naar en van Schiphol was te 
lang; dan zouden we niet genoeg opnametijd 
voor de helikopter overhouden. Er moest dus 
binnen het circuit (waar geen publiek kan ko-
men) een tijdelijke landingsplaats vor de heli-
kopter worden aangelegd. De onderdoorgang 
om bij het circuit te komen was vrij laag; te 
laag voor een tankauto. Er moesten dus vol-
doende  benzine drums klaar staan. Zodat de 
helikopter binnen het circuit kon landen en 
tanken. De voorschriften voor zo’n operatie 
zijn enorm. Aarden wallen om het brandge-
vaar te beperken, etc. De Rijksluchtvaardienst 
is daar niet makkelijk over. Er moest een tij-
delijke brandweer voor ons klaar staan. Ga zo 
maar door…
   Ik had maar een paar dagen want deze pro-
ductieverandering werd een paar dagen voor 
de race verzonnen. De medewerking van al-
les en iedereen. circuit, de gemeente Zand-
voort, Rijksluchtvaartdienst, PTT met extra 
noodlijnen voor telefoons, brandweer, politie, 
noem maar op, was geweldig. Ieder een vond 
het grandioos dat de film ook gedeeltelijk in 
Nederland werd opgenomen.   
    John Frankenheimer heeft alles gekregen 
wat hij wilde. Alle cameratorens werden ge-
bouwd, maar er was nog één ding dat hem 

dwars zat. Hij wilde nog een camera, omdat 
door dat helikoptershot er een camera was 
bijgekomen. Er waren toen maar 25 camera’s 
die 65mm-film draaiden. Hij had er nu 23 en 
we wisten van één waar hij was en die was zelfs 
voor Frankenheimer onbereikbaar. Maar waar 
was die laatste camera, ergens in Europa, dat 
wist hij, maar waar? Ik stak mijn vingertje op 
en Frankenheimer keek mij vernietigend aan. 
Moest hij nou iets tegen mij zeggen of niet? 
Hij maakte maar een soort  gebaar van ‘oké’. Ik 
zei : “Die camera is in Nederland. De Neder-
landse regering laat met die camera een docu-
mentaire maken over ons land  als inzending 
voor de Wereld Tentoonstelling in Montreal.”
   Toen moest hij echt iets tegen mij zeggen 
en de heer Kaplan was niet in de buurt. Hij 
gromde zoiets als: weet je wie dat zijn. Ik zei: 
“Ja”. Frankenheimer: “Wat zijn dat voor men-
sen, ken je ze?” Ik: “Ik ken ze heel goed en ik 
heb toegang tot die camera. Die film heet: Sky 
over Holland. En ik ben de productieleider van 
die film.” Toen zag ik een soort grijns op het 
gezicht van John Frankenheimer. Hij wist dat 
ik hem te grazen had en hij kon dat wel waar-
deren: “Kun je die lui bellen?” Ik: “Natuurlijk, 
we werken met een Amerikaanse operator, 
Bob Gaffney”. Ik heb hem toen gebeld. En Bob 
wilde natuurlijk graag komen filmen met die 
camera. Frankenheimer is toen ten aanzien 
van mij redelijk ontdooid en tijdens de race 
is ook alles goed gegaan. Er was op een ge-
geven moment voor mij niets meer te doen 
en ik was volledig uitgeput. Ik lag ergens in 
een duinpan half bewusteloos te suffen toen 
er opeens iemand naast me stond  die mij met 
zijn voet  in de werkelijkheid terugbracht. 
Het was Frankenheimer en ik dacht meteen 
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in paniek wat is er nu weer mis gegaan. John 
Frankenheimer zei: “Have you met my wife? 
Come on!” Ik krabbelde overeind  en sukkelde 
achter hem aan. Voor ik het wist stond ik met 
een glas champagne in mijn hand en werd aan 
God mag weten wie voorgesteld.  Zijn vrouw 
natuurlijk, maar ook aan coureurs, filmster-
ren, etc. En toen sprak John Frankenheimer 
de historische woorden: “You’re  coming to 
Italy with me as my personal assistent.”

Meegaan   naar Italië was natuurlijk geweldig. 
Eerst moest ik de productie in Nederland af-
wikkelen en afrekenen. Ongeveer een week 
werk. In dat “lange “weekend dat er in Ne-
derland gedraaid werd heb ik 500.000 gulden 
uitgegeven; in die tijd de prijs van een hele 
Nederlandse film. Vervolgens ben ik in mijn  
koekblikje (Renault 4) naar Frankrijk gereden. 
Naar Clermont Ferrand, waar ik me bij de 
filmploeg heb gevoegd. Daar waren ze inmid-
dels al weer bijna uitgedraaid en we gingen 
na ongeveer twee nachten door naar Mon-
za. In Monza zat natuurlijk niemand op mij 
te wachten. Daar hadden ze een uitstekende 
Italiaanse productieleider en wat moest ik in 
godsnaam als assistent van John Frankenhei-
mer doen?
   Productiesupervisor William Kaplan bracht 
uitkomst. Producent Eward Lewis en hij kwa-
men om in de zorgen. De film ging zwaar over 
budget en er was continu gedoe met MGM in 
Hollywood. Voortduren overleg en Joost mag 
weten wat nog meer. Dus werd ik in een soort 
“voor”-kantoortje  gezet met een Italiaanse 
secretaresse om iedereen die Lewis of Kaplan 
wilde spreken op te vangen, om als “zeef” te 

dienen en om onnodige zaken op te vangen 
om de heren te ontlasten. Ik werd dus een 
soort portier. 
   Een portier heeft geen positie, maar wel 
“macht.” Niemand kon om mij heen en bin-
nen de kortste keren ben je opeens “belang-
rijk”. Een heleboel zaken losten zichzelf wel 
op, omdat ze vaak niets voorstelden en ver-
der had ik een paar keer per dag overleg met 
William Kaplan en dan werd besloten wat ik 
zou doen en wat hij zelf moest doen. Op die 
manier heb ik vrijwel iedereen leren kennen. 
In Monza hadden we tweehonderdvijftig man 
op de payroll  en omdat iedereen daar een 
vriend, vriendin of echtgenoot bij zich had 
(we zaten er zo’n zes weken) begon de dag met 
een lopend ontbijt voor duizend man!  Ik was 
ondergebracht in Milaan in een hotel annex 
een vrij goot gebouw  met een kamer appar-
tement en vlak bij de kathedraal van Milaan. 
Omdat ik “belangrijk” was had ik op het Cir-
cuit van Monza een gereserveerde parkeer-
plaats. Daar stond mijn koekblikje geparkeerd 
tussen de Ferrari’s en Porsches. Ook dat gaf 
mij een extra bekendheid, want zo’n lullige 
auto kende men in Monza niet en mijn auto 
had veel bekijks.
   We kregen een keer bezoek van de grote 
man van MGM (hij had de maatschappij net 
had gekocht), Kirk Kerkorian. Kennelijk wilde 
hij wel eens zien wat ze in Monza met zijn 
geld uitspookten. Hij liep met Frankenhei-
mer op het Circuit in druk gesprek waarbij 
Frankenheimer meestal het woord had. Wij, 
de hele crew, keken op afstand eerbiedig toe. 
Toen ze uitgepraat waren kwamen ze naar ons 
toe. Er stonden wat raceauto’s die uitgebreid 
aan mijnheer Kerkorian werden vertoond, 

MONZA
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met uitleg. Verder stond er een opgevoerde 
Ford Cobra die door John als regie-auto werd 
gebruikt. Dat ding  kon net zo hard rijden als 
een raceauto. John zat dan achterstevoren in 
de passagiersstoel en voerde dan de regie bij 
250 km/uur. Kortom John was gek op racen. 
Hij zei tegen Kerkorian: “Would you like a 
spin?” Kirk Kerkorian was dom genoeg om 
ja te zeggen en hij werd op de passagiersstoel 
gezet (maar niet achterstevoren). Ik geloof dat 
Bob Bondurand achter het stuur kroop. Ik 
stond toevallig dichtbij en hoorde John fluis-
teren: “Let him have it.” De Cobra scheurde 
weg en reed dus op God mag weten wat voor 
snelheid het circuit af. Toen ze terugkwamen 
werd Krik Kerkorian helemaal groen en geel 
van angst uit de auto geholpen en hij werd 
ondersteund afgevoerd. Niet nadat John nog 
gezegd heeft: “ Exciting isn’t it! The public is 
going to love it!”

PANIEK IN DE GARAGE
Op en dag kwam er een paniekbericht uit 
onze garage. We hadden eigen raceauto’s en 
ook een team van eigen Formule 1 monteurs. 
We hadden ogenblikkelijk vierentwintig For-
mule  1 schokbrekers nodig. Toen waren de 
schokbrekers van Koni wereldberoemd. In de 
wereld van Formule 1 werden alleen maar Ko-
ni’s gebruikt. De fabriek stond in Holland, in 
Hendrik-Ido-Ambacht. Ik had nog nooit van 
Koni gehoord, maar ik kwam uit Holland of 
ik het probleem  even wilde regelen. Via mijn 
Italiaanse secretaresse probeerde ik het tele-
foonnummer van de fabriek te achterhalen, 
maar volgens de Italiaanse telefoon operateur 
bestond het plaatsje niet. Ik wist dat het wel 
zo was, dat werd dus eindeloos  ruzie met 
de Italiaanse telefoondienst. Uiteindelijk heb 
ik mijn secretaresse laten zeggen dat ik met 
mijn stervende gootmoeder moest spreken en 
tenslotte werden we verbonden met een Ho-

James Gardner 
met 65mm-camera 
aan zijn racewagen 
bevestigd.
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landse telefoniste. Ik heb toen een gesprek van 
ongeveer twee uur gevoerd waarbij ik iedere 
keer mijn verhaal afstak over de film, Formule 
1, de problemen met de schokbrekers etc. 
   In de Koni-fabriek ging iedereen meteen aan 
de slag. Er stond een assemblage van Koni  in 
Nice. Er werden onderdelen in Holland ge-
maakt en ’s nachts overgevlogen naar Nice. 
Daar werden de schokbrekers de volgende 
dag voor 12 uur naar Monza getransporteerd. 
Verder was er een Koni-ploeg  in Modena bij 
Ferrari aan het werk. Die zouden met eigen 
apparatuur overkomen naar Monza, zodat 
de schokbrekers de volgende voor 12 uur in  
Monza afgeleverd konden worden. De Koni 
ploeg zou helpen met de montage. Toen ik 
vroeg of ze de kosten zo snel mogelijk wilden 
laten weten zei men bij Koni dat alles gratis 
was. Men vond het leuk om mee te werken 
aan zo, belangrijke film maar ze vroegen wel 
of ze Koni ergens in beeld konden krijgen. Dat 

heb ik beloofd en gedaan. 
De Nederlandse telefoniste zei toen  dat het 
eindeloze gesprek ook niets kostte omdat ik al 
die tijd gebeld had op een lijn van de interna-
tionale telefoondienst. Na dit grandioze  Ne-
derlandse succes  was ik natuurlijk “beroemd” 
bij de hele crew en de producent. Ik was na-
tuurlijk de enige Nederlander in de crew.

Er was een  kleine rol in de film waarvoor 
de  Franse actrice Geneviève Page voor over-
kwam uit Parijs. Zij was een paar jaar eerder 
beroemd geworden met een mooie rol in El 
Cid. Ze werd van het vliegveld gehaald en 
kwam langs op het productiekantoor. Ze zag 
er schitterend uit en was een wolk van char-
me. Iedereen die haar ontmoette ging meteen 
plat. Ze had à la Veronica Lake een haarlok 
voor haar oog gedrapeerd en ze betoverde ons 
allemaal. Ze werd naar de make-up gebracht 

MISS BLACK EYE

Yves Montand en 
Geneviève Page in 

Grand Prix
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en dat was dat— dachten we. Vrij snel kwam 
er bericht uit de make-up, Geneviève Page 
kon niet draaien.  Ze had een blauw oog! Ge-
vloek en gescheld!  Is dat wijf gek geworden 
om zo hierheen te komen! Spoed overleg. Wie 
kon iets doen? Hoe lang ging dit duren?
   Cameraman Lionel Lindon moest meteen 
op kantoor komen (hij was kaal, maar werd 
Curly genoemd, refererend aan een van de 
Drie  Stooges). Hij kreeg het probleem uitge-
legd en de vraag: “Kan je iets doen? Kan je 
haar van één kant fotograferen of kun je een 
schaduw over haar gezicht laten vallen?” Lin-
don keek eens rond en zei: “Fuck off!” Daarna 
verliet hij het kantoor.
   De volgende figuur werd geroepen. Dat was 
de chef-grimeur Sydney Guilaroff. Hij hoefde 
geen uitleg, want hij had tenslotte al melding 
gemaakt van het probleem. “Sydney kun jij 
iets doen.” “Natuurlijk” zei Sydney vrolijk  
“Geen enkel probleem. I also make the other 
eye black.” Gevloek en gescheld. Sydney, ben 
je gek, dit is geen grap, etc etc. Sydney fuck 
off….Sydney  verliet (nichterig) het kantoor 
en gaf mij stiekem een knipoog.
   Ik durfde niet te lachen, want dan zou ik 
zeker ontslagen worden. Wat te doen? Een 
andere actrice? Iedereen begon andere blonde 
actrices op te noemen en ik zei heel schuch-
ter (ik geloof dat iedereen verbaasd was dat ik 
ook aanwezig was. Maar ik hoorde zo’n beetje 
bij het meubilair, zodat ze vergeten waren mij 
weg te sturen): “Michele Morgan. Zij is een 
van mijn favorieten. Zij spreekt ook goed En-
gels.”
   “Goed idee, zoek contact met haar agent  en 
kijk of ze beschikbaar is.” Ik de agent bellen. 
Ik heb Michele zelf uiteraard nooit gespro-

ken  en misschien ook niet haar agent. Ik ver-
moed een assistent van de agent. Terzijde: Ik 
heb Michele wel een keer gezien. Jaren later 
stopte ik een keer midden in de nacht voor 
een stoplicht op de Champs Elysee. Er stopte 
een auto vlaak naast mij en toen ik opzij keek 
zag ik Michel Morgan in close-up. We zaten, 
zogezegd, naast elkaar, gescheiden door twee 
autoruiten. Ik  in mijn koekblik en zij in een 
sportauto op de passagierstoel. Ik begon met-
een te schreeuwen : “Michele Morgan! Miche-
le Morgan!”  Ze zag dat ze herkend werd en 
knikte me vriendelijk toe en ik kreeg zelfs een 
prachtige  glimlach van haar.  Toen zei ze iets 
tegen de man naast haar. Het licht werd groen 
en haar auto spoot weg. Hier gaan de lezingen 
uiteen. Ik had ook iemand in de auto. Mijn le-
zing is dat Michele zei tegen wie er ook naast 
haar zat: ”Wat een charmante man in de auto 
naast ons. Blijf er straks even naast rijden.” 
En het was uit jaloersheid dat hij zo snel weg 
reed. Mijn medepassagier  beweerde dat ze 
gezegd had: “Ga er zo snel mogelijk vandoor; 
we staan naast een gek.” Ik denk nog steeds 
dat mijn lezing de ware is.
   Goed, na veel gebel en gedoe was er enige 
tijd verstreken en kwam er bericht van Sy-
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dney: “Geneviève kan morgen draaien.“ En 
inderdaad daar was ze de volgende dag. Wat 
was ze mooi, wat was ze charmant. Iedereen 
ging weer plat voor haar en zonder haarlok. 
Ik moest met duizend excuses het agentschap 
van Michele Morgan afbellen.
   We hadden bij de crew als vaste medewerker 
de jonge coureur Chris Amon. Hij had wel een 
formule 1 licentie maar geen vaste plek. De 
opnamen van de film waren afgelopen, maar 
hij wilde dolgraag in de echte Monza-race 
meerijden. Ik aan de filmproducent gevraagd 
of we een van de filmauto’s mochten lenen. 
Die werd door de technici van de film klaar 
gemaakt voor de race en bij gebrek aan “be-
ter” trad ik op als stalbaas en onder de naam 
Grand Prix hebben we officieel deelgenomen 
aan de laatste race van het seizoen. We had-
den onze eigen pit. Helaas heeft Chris de race 
niet uitgereden, want de auto begaf het, jammer. 
Maar voor mij was het ook en mooie afsluiting 
van mijn deelname aan de film Grand Prix.
   Daarna kwam het afscheid. Als een film ten 
einde loopt dan volgt de zogenaamde wrap 

up, het afscheid. Bij een 
dergelijk afscheid wordt 
iedereen sentimenteel. Er 
wordt gelogen, gehuicheld, 
gelachen, gehuild, er wor-
den beloftes gedaan, lief-
des verbroken, etc. Ik was 
natuurlijk maar bij een deel 
van de productie geweest. 
Alleen Nederlland, een 
piepklein stukje Frankrijk 
en Italië. Maar ik hoorde er 
toch een beetje bij. Ik heb 
veel handen geschud, veel 

zoenen gehad (van wie?) en er zijn veel woor-
den gesproken. Ik heb me natuurlijk keurig 
afgemeld bij John Frankenheimer en hem be-
dankt. Ook het afscheid van Sydney Guilaroff 
viel niet mee, we waren goed bevriend ge-
raakt. Het afscheid van Jochen Rindt (die een 
jaar later postuum  wereld kampioen werd) 
en Chris Amon was moeilijk. Mijn Italiaanse 
secretaresse heb ik beloofd dat ik haar nooit 
zou vergeten (maar ik ben haar naam helaas 
vergeten).
   Ik heb geen van deze mensen ooit nog te-
ruggezien. Als laatste was daar het afscheid 
van William Kaplan. Ik heb veel van hem ge-
leerd en tot zijn dood contact gehouden. Ik 
heb zelfs bij hem gelogeerd in Palm Springs. 
Kortom een goede vriend. Bij ons afscheid 
zei hij: “Bill, mag ik je wat vragen” en ik ant-
woordde: “Natuurlijk Mr,. Kaplan wat kan ik 
voor u doen?” Mr. Kaplan: “Bill, are you sure 
you’re not Jewish ? I like you so much.”

—Thys Ockersen

(WORDT VERVOLGD)
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Was model en nam acteerlessen bij Jeff Corey. Ze debuteerde in 
de film Secret File: Hollywood (1962). Haar doorbraak kwam met 
een klein rolletje in de Jerry Lewis-film It’s only money, waarin ze 
een seksbommetje speelde. Lewis had oog voor vrouwelijk schoon 
en ze zou ook in de volgende Lewis-films meedoen: The Nutty 
Professor; The Patsy; The disorderly orderly;  The family jewels en 
Cracking up. Ze was een van de duizenden mooie meisjes waar 
Hollywood in de jaren vijftig en zestig vol mee zat, maar het lukte 
haar in ieder geval om op te vallen en rolletjes te krijgen. Ze had 
ook rolletjes in Bedtime story met Marlon Brando en David Niven; 
Tickle me met Elvis Presley; Curse of 
the swamp creature; Ride to Hangman’s 

tree en Cannon for Cordoba. Vaak werd ze niet op de titels 
vermeld. Ze was nogal opvallend als Marilyn Monroe in Marilyn 
Alive and Behind Bars (1992). In tv-series die ze veelvuldig deed 
(Batman, I dream of Jeannie; Kojak; Mission impossible; Green 
Acres; It takes a thief)  had ze meer succes. Een  tweede carrière 
als fitness/gezondheid-expert en gourmet-kok. Ze kwam daarmee 
op tv, waarbij ze haar kwaliteiten op dat gebied demonstreerde. Ze 
kookte voor veel beroemdheden, zoals Clint Eastwood, Vincent 
Price, Rex Harrison, Neil Sedaka en Peter Ustinov. Ze overleed aan 
kanker. De laatste negen jaar van regisseur Vincent Sherman was 
ze diens partner geweest.

I N  M E M O R I A M

FRANCINE YORK   i Minnesota, Francine Yerich, 26/8/1936    V6/1/2017, Van Nuys, CA  

Met Elvis Presley in Tickle Me (1956)

Primair schrijver, maar regisseerde ook een paar films. Van 
Libanese afkomst. Zat in de Groucho Marx-quiz vermomd als 
Arabische sjeik die vergeten had hoeveel vrouwen hij had. Toen 
hij aan Groucho vertelde dat hij hem in de maling had genomen 
omdat  een acteur hem had verteld dat Groucho altijd oplichters 
kon ontmaskeren, won Blatty tien duizend dollars met de quiz en 
gebruikte die om een boek te gaan schrijven. Dat werd dus The 
Exorcist  dat in 1973 verfilmd werd en hem tot miljonair maakte. 
Daarvoor was hij al een redelijk succesvolle scriptschrijver van 
o.a. Darling Lilly, Johnny Goldfard please come home, The man 
from the Diners Club, Promise Her Anything en What Did You 
Do in the War, Daddy? Na The Excorcist zou hij alleen nog voor 

zichzelf scripts schrijven, vaak vervolgen en prequels van The Excorcist. Maar die waren nooit 
zo goed als het origineel. Hij overleed aan beenmergkanker.

William Peter Blatty   i NYC 7/1/1928    V12/1/2017, Maryland 
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I N  M E M O R I A M

Zoon van de charismatische Jose Ferrer en de beroemde 
zangeres Rosemary Clooney. Neef van George Clooney. 
Wilde eerst musicus worden en gebruikte zijn talent toen 
hij met zijn moeder en Bing Crosby op tournee ging. Na 
de dood van Bing Crosby besloot hij te gaan acteren. In 
1981 debuteerde hij in Magnum P.I.  In zijn carrière ging 
het meestal om boevenrollen of die van FBI-agenten. 
Zijn talent was niet zo groot als dat van zijn vader die o.a. 
Cyrano de Bergerac en Toulouse Lautrec had gespeeld. 
Maar hij was effectief in wat hij deed. Hij zat in de Twin 
Peaks-serie en ook in de nieuwe die dit jaar uitkomt. 
Recentelijk was hij  in de NCIS: Los Angeles-serie. Hij 
overleed aan keelkanker.

Miguel Ferrer   i Santa Monica  7/2/1925    V19/1/2017, Los Angeles

Actrice, cabaretière, zangeres. Deze uitbundige 
vrouw met haar schaterlach was een uniek 
talent. In 1946 startte zij bij een amateurcabaret 
van Leen Jongewaard De Kijkdoos. Van  
daaruit kwam ze bij toneelgroep Puck. Na de 
scheiding van haar eerste echtgenoot behield 
ze diens naam Bloemendaal. Ze had een rijke 
toneelcarrière, maar vooral tv-werk maakte 
haar beroemd. Ze zat in De Weekendshow met 
John Kraaykamp en Rijk de Gooyer; had haar 
eigen show De Adèle Bloemendaal Show en 
ze was vaste medewerkster aan de comedy 
series ’t Schaep met de 5 pooten, Citroentje met 
suiker, De brekers en In de Vlaamse pot. Haar 
medewerking aan de Nederlandse films was 
helaas gering:  Naakt over de schutting (1973), 
Op de Hollandse toer (1973), Theo en Thea en 
de Ontmaskering van  het Tenenkaas Imperium 
(1989)  en De Gulle Minnaar (1990).
Ze was ook getrouwd met acteur, danser, zanger  
Donald Jones van wie ze een zoon had.

Adèle Bloemendaal   i Adèle Hameetman, Amsterdam 11/1/1933    V21/1/2017, Amsterdam

Met Wim Sonneveld in Op de Hollandse Toer (1973)
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I N  M E M O R I A M

Voor sommige acteurs en actrices is het net die 
ene rol na jaren lang ploeteren die hun lot bezegeld 
en ze beroemd maakt. Voor John Inman en Molly 
Sugden was dat Are you being served?, voor John 
Thaw, Inspector Morse, voor Arthur Lowe en John 
leMesurier, Dad’s Army, voor Carroll O’Conor, All in 
the family en voor Gorden Kaye de rol van kastelein 
Rene Artois in Allo! Allo!  Voor die tijd had hij kleine 
rollen in series als It Aint Half Hot Mum, Porridge, Till 

Death Do Us Part, Coronation Street en Are You Being Served? In wezen was Gorden Kaye 
een heel ernstig acteur  die zijn vak verstond en van zichzelf helemaal geen komiek was. Toen 
hij een keer voor de BBC aan  een quizz meedeed en het antwoord niet wist, kon hij niet 
teruggrijpen op zijn reservoir van grappen en hij schaamde zich dat hij niet kon antwoorden.
Allo! Allo!  leverde Gorden Kaye roem en geld op en hij zou die serie zowel op toneel als op 
tv tot het einde blijven spelen, zelfs in Australië. Hier kwam een einde aan toen hij wegens 
dementie in een bejaardenhuis moest worden opgenomen en tenslotte in 2017 aan een 
nierfalen overleed.

Gordon Kaye   i Gordon Fitzgerald Kaye, Huddersfield, GB  7/4/1941    V23/1/2017, GB

Van 1961 tot 1966 speelde ze in  The Dick Van Dyke Show als Dicks 
vrouw Laura. Ze werd toen al de lieveling van het Amerikaanse tv-
publiek. Ze kreeg een Golden Globe en twee Emmy Awards. Daarna 
probeerde ze een speelfilm carrière, maar dat ging haar slechter af. 
Thoroughly Modern Millie, What’s So Bad About Feeling Good  en de 
Elvis Presley-film Change of Habit (waarin ze een non speelde waar Elvis 
min of meer tevergeefs verliefd op wordt) sloegen niet aan en Mary 
keerde terug naar de tv waar ze in 1970 The Mary Tyler Moore Show 
deed met weer heel veel succes. Ze werd een rijke vrouw en stichtte haar 
eigen tv-company MTM om series te produceren.  Toch haalde ze nog 
een succesje bij de speelfilm met Robert Redfords regiedebuut Ordinary 

People in 1980 als de kille vrouw van Donald Sutherland die niet over 
de verdrinkingdood van haar zoon kan heenkomen.  Ze kreeg een 
Oscar-nominatie. De tijd van de vrolijke meisjesrollen waas definitief 
voorbij en Mary Tyler Moore zou doorgaan met het spelen van ernstige 
rollen in speelfilms en op tv. Al op jonge leeftijd had ze diabetes 
mellitus. Ze was actief in de bestrijding daarvan met allerlei acties. Ze 
overleed op tachtigjarige leeftijd aan hartfalen, wat ook weer te maken 
had met haar diabetische situatie, en een longontsteking.

Mary Tyler Moore  i Brooklyn  29/12/1936    V25/1/2017, Greenwich, Connecticut

Mary Tyler Moore en Dick Van Dyke in The Dick Van Dyke Show
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Regisseur Alain Resnais zag haar in 1958 in een toneelstuk en gaf haar 
de hoofdrol in zijn  film Hiroshima, Mon Amour in 1959 over een 
Franse vrouw die in Hiroshima een verhouding krijgt met een Japanse 
architect (Eiji Okada). Het was een van de eerste Nouvelle Vague-films 
en een  enorm succes. Emmanuelle Riva werd meteen een veel gevraagd 
actrice: een klein vrouwtje met een sterke persoonlijkheid. Belangrijke 
rollen volgden in La Huitième Jour, Kapo, Leon Morin prêtre en Thérèse 
Desqueroux.  Maar daarna verdween ze naar  de achtergrond in films. 
Ze ging ook in het theater spelen.
   Hoewel ze nog in veel films te zien was werd ze echt een actrice 
uit het verleden. Pas in 2012 
haalde Michael Haneke haar weer 

tevoorschijn met de dramatische film over een echtpaar 
op leeftijd dat zich afzondert, waarbij de vrouw begint 
te dementeren: Amour. Haar man werd gespeeld door 
Jean Louis Trintignant die zich inmiddels ook had 
teruggetrokken als acteur. De film sloeg geweldig  aan en 
kreeg veel prijzen. Voor Emmanuelle Riva was er o.a. een 
Oscar-nominatie. Ze heeft sinds die tijd weer films gemaakt 
en haar laatste (IJslandse !) film is Alma die nog moet 
uitkomen. Ze overleed aan kanker.

I N  M E M O R I A M

EMMANUELLE RIVA     i Paulette Riva, Chenimenil, Fr,   24/2/1927    V27/1/2017, Parijs

Amour (2012)

Ze had een kunstopleiding en zat vaak te tekenen tijdens pauzes bij 
filmopnamen. Ze trouwde al jong met acteur Bill Williams met wie ze 
drie kinderen had, waaronder een zoon, William Katt,  die ook acteur 
werd. Vanaf 1943 speelde ze in films, meestal  
routineproducties als The Falcon in Hollywood, 
Jolson sings again, The window, Lorna Doone, 
The Clay Pidgeon. Vanaf 1957 tot 1966 zat ze 
in de Perry Mason-serie als Della Street, de 
assistente van Perry Mason (Raymond Burr). 
Die rol gaf haar bekendheid bij het grote tv-

publiek. Andere tv-rollen volgden en in de jaren tachtig kwam ze terug 
in de nieuwe Perry Mason-serie, nu met haar zoon William Katt als 
Paul Drake jr., zoon van privédetective Paul Drake destijds gespeeld 
door William Hopper). Ze overleed, 94 jaar oud, aan long kanker.

BARBARA HALE  i Santa Monica  7/2/1925    V19/1/2017, Los Angeles

Barbara Hale met Raymond Burr in 
de tv-serie Perry Mason
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Briljant karakter acteur die voor kunstschilder studeerde, maar in 
aanraking met toneel kwam en in 1962 zijn toneel- en filmdebuut 
maakte. Die film was The wild and the willing. De magere John 
Hurt met zijn schorre stem paste beslist niet in het beeld van de 
nieuwkomers van die tijd die de Britse cinema veroverden: Albert 
Finney, Peter O’Toole, Tom Courtenay, Terence Stamp, David 
Warner, Robert Shaw, Michael Caine. Maar hij had talent en werd 
erkend en uitgekozen voor interessante bijrollen. In 1966 had hij 
zijn eerste belangrijke rol in A man for all seasons  en in 1971 was 
hij opvallend als de zielige jongeman Timothy Evans  die voor de 

moorden van Christie (Richard Attenborough) opdraait in 10 Rillington Place. Voeg daar 
nog zijn  tv-rollen The Naked Civil Servant (als de excentrieke homoseksueel Quentin Crisp) 
en I Claudius  (als Caligula) aan toe en je begreep dat John Hurt altijd een goede prestatie 
leverde, maar dat hij buitengewoon was in het vertolken van 
ongewone personages. Voor zijn rol van gevangene in Midnight 
Express kreeg hij een Oscar-nominatie. Grote bekendheid 
volgde met zijn rol van astronaut Kane in Alien (1979) bij wie 
een klein monster uit zijn lichaam komt en daarna, in 1980, was 
hij buitengewoon als John  Merrick, de mismaakte man in The 
Elephant Man. Recentelijk was hij te zien in  Harry Potter and the 
Deathly Hallows, Tinker Tailor Soldier Spy en Doctor Who. In 2004 
werd John Hurt  benoemd tot commandeur in de orde van het 
Britse Rijk. In 2012 kreeg hij een BAFTA voor zijn hele carrière. 
En in 2015 werd hij door Koningin Elizabeth geridderd, Hij mocht 
zich Sir John Hurt noemen. Kort na zijn 77e verjaardag stierf hij 
aan alvleesklierkanker.

Boven: Hurt in Alien met een alien
Ondert: Hurt als de olifantman

I N  M E M O R I A M

JOHN HURT  i Chesterfield  22/1/1940   V25/1/2017, Londen

MIKE CONNORS  i Krekor Llevado Ohanian, Fresno CA  15/8/1925    V26/1/2017, Los Angeles

Hij was van Armeense afkomst (en een neef van Charles 
Aznavour) en diende in WO2. Hij ging studeren aan de 
Universiteit van Californië en werd ontdekt door regisseur 
William A. Wellman. Hij kreeg in 1952 een rolletje in Sudden 
Fear en dat werd een start in voornamelijk low-budget 
producties. Op tv had hij gastrollen, maar alles veranderde 
toen hij gekozen werd voor de hoofdrol in  de detective serie 
Mannix. Die liep van 1967 tot 1975. Omdat hij  zo getypeerd 
werd als de betrouwbare misdaadbestrijder kwam hij in 1981 
terug in de tv-serie Today’s FBI.  Mike Connors was voor het 
laatste te zien in een aflevering van Two and a Half Men in  
2007. Hij overleed aan leukemie.
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VOLGENDE MAAND
IN FILM FUN 39

HANGING IS A LIVING
De beul van Engeland

Albert Pierrepoint


