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De geschiedenis van de cowboys in 
speelfilms is vrijwel net zo oud als de 
filmhistorie zelf. De eerste cowboys 
kwamen toen de film industrie zich 
verplaatste van New York naar Hollywood 
wat toen een onontgonnen gebied was 
waarbij cowboys de saloon in reden met 
hun paarden. Toen men  (zwijgende) 
westerns ging maken vond men het 
acteren minder belangrijk dan het goed 
paardrijden. Aldus waren de eerste cowboy 
acteurs geen acteurs, maar rodeo rijders, 
cowboys, avonturiers die met hun paarden 
allerlei kunstjes konden uithalen. 
   De beroemdste cowboyacteurs waren: 
Tom Mix, Hoot Gibson, Will Rogers, 
Yakima Canutt en Al Jennings, een 
voormalige bankrover. Hun houterige 
acteren viel weg tegen het fenomenale 
paardrijden. Maar al gauw kwamen er 
acteurs die zich ook voor cowboy uitgaven. 
De beroemdste was de statige William S. 
Hart, met S. voor Shakespeare. Hij kwam 
van het Broadway toneel en  liet zich 
helemaal gaan in dramatische rollen. 
   In de jaren dertig en veertig kreeg 
je het fenomeen van de radioster die 
cowboyliedjes zong en de hoofdrol in films 
had: Rex Allen, Eddie Dean, Gene Autry, 
Monte Hale, Roy Rogers. 
   
Maar er was ook een regisseur, John Ford,  
die naar realisme zocht en graag gebruik 
maakte van echte cowboys. Dat was beslist 
niet zijn ster John Wayne, maar dat waren 
wel bijrolspelers: Harry Carey, Hank 
Worden en ... Ben Johnson

door
Thys Ockersen BEN

JOHNSON
RODEORIJDER 
STUNTMAN EN 
NO-NONSENSE COWBOY

Johnson: “Everybody in town ’s a 
better actor than I am but none 
of them can play Ben Johnson.”
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Ben Johnson sr. met zijn dochter Helen en zijn zoon Ben jr.

        Ol’ Ben en Son
Als we het over Ben Johnson hebben, 
de rodeorijder die cowboy acteur werd 
in films van John Wayne en John Ford 
en die een Oscar won voor beste bijrol 
in The last picture show (1971) dan 
kan je niet om zijn vader Ben senior. 
heen. Ze waren allebei kampioen 
stierenrijders. Ben sr. (bijgenaamd Ol’ 
Ben) was ingewijd in The Hall of Great 
Westerners of the National Cowboy and 
Western Heritage Museum. En Ben jr. 
in The Great Hall of Performers of The 
Western Heritage Museum. 
   

Het lag voor de hand dat Ben jr. 
(bijgenaamd Son) zijn vader zou 
opvolgen als rodeo rijder, veehouder 
en rancher, maar  het zou anders 
uitpakken; hij werd stuntman in 
westerns en promoveerde naar kleine 
filmrollen die uitgroeiden naar grotere, 
en soms  hoofdrollen.

Ben Johnson: “ Ik werd wrangler (paar-
denverzorger) voor de films van Ho-
ward Hughes. Thuis verdiende ik als 
cowboy een dollar per dag. Mijn eer-
ste check in Hollywood was 300 dol-
lar. Met geen stok was ik terug te slaan 
naar Oklahoma.”
  De excentrieke miljonair Howard 
Hughes had de filmstudio RKO ge-
kocht en bemoeide zich met de film-
producties. Erger nog, hij besloot het 
voluptueuze lichaam van Jane Russell 
te exploiteren in de western The Out-
law die hij in 1943 zelf regisseerde. Ben 
Johnson verliet de ranch van zijn  vader 
om een hoeveelheid paarden naar Hug-
hes te brengen en daar het werk van 
wrangler uit te voeren. En zo maakte 
hij mee dat de mensenschuwe Hughes 
’s avonds naar de stallen kwam om zijn 
paarden te bekijken. Hoe deze man een 
film kon regisseren kan verklaard wor-
den doordat Howard Hawks veel regis-
seerde, maar Hughes’ naam staat op de 
film. Ben  Johnon maakte dus mee dat 
hij met Hughes in de stallen kon pra-
ten in aanwezigheid van verder alleen 
paarden.
   Howard Hughes had een favoriet 
paard, Cherokee Charlie, een palo-
mino, die gebruikt werd bij een scène 
in Monument Valley met 4000  andere 
paarden. Hughes vroeg Ben om goed 
op zijn kostbare paard te letten. Maar 
toen Cherokee Charlie losgelaten werd 
stormde hij op de grote kudde af. Ben 

WRANGLER EN STUNTMAN
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ging er achteraan en voorkwam dat 
Hughes’ palomino in de problemen 
kwam. Howard Hughes was hem zeer 
dankbaar en daarna gingen ze vaak 
samen paardrijden. Toen The Out-
law werd gemaakt kreeg Ben Johnson 
een baantje erbij als stuntman. Hij zou 
voor veel cowboysterren stuntwerk 
doen, zoals voor Tex Ritter, Tom Tyler, 
George O’Brien, Charles Starrett en 
Wild Bill Elliott. Het was een kwestie 
van tijd voordat hij ook kleine rolletjes 
kreeg. 

  De jaren veertig waren in menig op-
zicht belangrijk voor Ben Johnson. 
Toen de oorlog uitbrak meldde hij zich 
meteen voor het leger, maar hij werd 
afgekeurd. Hij had platvoeten en zijn 
linkerarm werkte niet goed ten gevolge 
van een breuk in zijn jeugd.
   In 1941 trouwde Ben met Carol Jo-
nes, een huwelijk dat 53 jaar zou uren 
tot Carol’s dood in 1994.

In 1944  was Ben stuntdubbel voor 
John Wayne in Tall in the Saddle en 

In Republics The Gallant Legion (1948) stort Bill Elliot zich op Dale van Sickel, maar het is Ben Johnson die de stunt doet en niet ‘Wild’ Bill Elliot.
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hij had ook een klein rolletje.  John 
Wayne was  na jaren ploeteren in low-
budget-westerns in 1939 doorgebro-
ken met Stagecoach van John Ford als 
de revolverheld Johnny Ringo. John  
Ford wist hoe hij een realistische wes-
tern moest maken en het zou het be-
gin worden van een langdurige sa-
menwerking met “Duke” Wayne die 
zijn  beste rollen onder Ford vertolkte. 
   Werken met John Wayne was voor 
Ben Johnson een stapje hoger op de 
ladder naar betere films.  Het was in 
die tijd nog helemaal niet duidelijk wat 
de ambities van Ben Johnson waren 
behalve goed geld verdienen met het 
meedoen aan westerns, in welke hoe-
danigheid dan ook. In 1943 mocht hij 
zijn eerste stukje dialoog zeggen in de 
film Bordertown Gun Fighters als bood-
schapper, een niet gecrediteerde rol:  
“I have a telegram for you from the US 
Treasury Department.” Over die rol zei 
hij: “ Ik studeerde acht dagen en nach-
ten op die zin en ik haperde. Ik moest 
dat shot drie keer doen voordat ik ‘t on-
der controle had.”

In 1947  werkte hij opnieuw met John 
Wayne bij The Angel and the Bad Man. 
Wat waren de verwachtingen van Ben 
Johnson voor een acteercarrière? “Ik 
verwachtte niet veel,” zei hij. “Ik zou 
nooit een ster worden en ik was altijd 
tevreden met mijn plaats lager op de 
ladder. En daar zat ik dan goed. En als 
ik wat verder kon komen dan zou ik wel 
zien hoe ik anderen kon helpen.”  
   Het was een kwestie van tijd voor-
dat hij John Ford zou ontmoeten. Dat 
gebeurde toen Ford hem engageerede 
voor 1000 dollars per dag om stunts te 
doen en een kleine rol te spelen in een 
film die in 1947 werd opgenomen in 
Navajo gebied onder de  titel War Par-
ty. Het script was gebaseerd op Wal-
lace Bellah’s kort verhaal The Massacre 
over een eigenwijze, arrogante kolonel 
die een Indianen  oorlog veroorzaakt. 
Dat was dus duidelijk geïnspireerd op 
George A. Custer die afgemaakt werd 
bij Little Big Horn in 1976 met zo’n 200 
soldaten. Dit was de eerste keer Cus-
ter niet werd afgeschilderd als de grote 
held, maar als een verwaande kwast. 
Tijdens de opnamen van een Indiaanse 
aanval sloeg een kudde paarden op hol 
en gooide een wagen vol stuntmannen 
om.  Ben sprong op zijn paard en ging 
er achter aan. Drie mannen hingen aan 
de wagen die op een serie grote rots-
blokken afstormde. Ben kon de paar-
den net op tijd tegen houden voordat 
de mannen verpletterd werden.

John Wayne & John Ford

Johnson mocht een telegram overhandigen in Bordertown Gun Fighters, zijn 
eerste sprekende rol. 



Augustus  2018 7

Ben Johnson 3 | Tijuana 20 | Inflight 26 | Festival 31 | IM 33

John  Ford was diep onder de indruk en gaf 
hem een contract voor zeven jaar voor 5000 
dollar per week. Ben aarzelde geen moment 
en zette zijn handtekening. Hij kocht meteen 
een nieuwe Studebaker.
   Hoe indrukwekkend en belangrijk John 
Wayne ook was, Ben constateerde dat Way-
ne geweldig was om mee te werken en dat 
de acteur net zo bang was voor Ford was als 
alle andere acteurs. John Wayne was onder 
de indruk van Bens kwaliteiten als paardrij-
der. John Wayne: “Zoals Ben Johnson op een 
paard zit heb ik dat door geen enkele acteur 
ooit zien doen.”
   War Party  werd uiteindelijk omgedoopt tot 
Fort Apache. Henry Fonda was de vertolker 
van  de arrante, eigenwijze luitenant-kolonel 
Owen Thursday.. Ben Johnson had niet echt 
een rol, wel was hij een van de stuntmannen.
   Ford was niet alleen regisseur en produ-
cer van zijn eigen films, maar hij had ook een 
maatschappij, Argosy Pictures, die andere 
soorten films maakte. In 1948 kreeg Ben een 
hoofdrol in Mighty Joe Young tegenover Terry 
Moore. Het was een namaak King Kong-film. 
Maar de kwaliteit was verzekerd, omdat de 
film werd gemaakt door de makers van King 
Kong: Ernest B.Schoedsack als regisseur, Me-
rian C. Cooper, verhaal; Ray Harryhousen 
en Willis H.O’Brien special effects. Niet al-
leen speelde Ben Johnson voor het eerst een 
hoofdrol, maar er kwam geen paard aan te 
pas.

Frames van een stunt uit Fort Apache (1948).  In het bovenste beeld zien we Henry Fonda 
als de commandant die ondanks alle waarschuwingen ten strijde trekt tegen de Apachen. 
Hij gaat zijn ondergang tegemoet.
In het tweede beeld, het begin van de stunt,  is het niet Fonda maar zijn dubbel Ben 
Johnson die te paard zit. In het derde en vierde beeld doet Johnson de val. In het laaste 
beeld is het weer Henry Fonda, die gewond overeind krabbelt.
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   Ben Johnson maakte nu mee wat het 
betekende om een “ster” van een film 
te zijn. Hij moest het Hollywoodspel 
spelen om de film te promoten. Praten 
met de pers, klaar staan voor fotoses-
sies. En hij moest meemaken dat de pr-
man van de film had bedacht dat het 
wel leuk was om hem romantisch te 
koppelen aan Terry Moore; goed voor 
de publiciteit en eigenlijk een norma-
le gang van zaken in La La Land. Ben 
Johnson weigerde en eiste dat er foto’s 
van hem  met zijn vrouw Carol werden 
gemaakt. Toen de film in 1949 uitkwam  
kreeg hij sympathieke kritieken. Hij 
was charmant en slank en hij leek op 
een jonge Gary Cooper. Het beste dat 
uit Oklahoma kwam sinds Will Rogers. 
Toen de pers hem vroeg naar Terry 
Moore zei hij: “She’s a pretty little crit-
ter, but she makes me more nervous 

than a bucking horse.”
   John Ford  gaf hem daarna weer een 
grote rol in de western Wagon Master  
(1950) zonder grote sterren, maar al-
leen met de vaste acteurs uit zijn films. 
Tegelijkertijd zat Ben Johnson in bijrol-
len in de grote John Wayne-westerns 
van Ford: Three Godfathers (1948), 
She wore a yellow ribbon (1949) en Rio 
Grande (1950).

HET CONFLICT
Op een gegeven moment ging het mis 
tussen Ben Johnson en John Ford. Dat 
had alles te maken met hun persoon-
lijkheden. Ben was recht-toe-recht-
aan, een mens  zonder flauwekul. Je 
kon van hem  op aan, hij had weinig 
ego, was niet ambitieus ten aanzien van 
een acteer carrière  en hij zag het niet 
zitten om bij de kliek van Ford te be-

Ben Johnson werd een ‘ster’ door Mighty Joe. Met Terry Moore op de 
cover van het Britse fanzine Picture Show in 1950
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BOVEN: Als hulpje van de sheriff had Ben Johnson in 3 Godfathers na Bordertown Gunfighters opnieuw een belangrijke tekst: “The jury is bringing in its verdict!” 
John Wayne (hij kreeg een lichte straf) kijkt op van zijn bordje. Ward Bond is de sheriff, Mae Marsh zijn vrouw
ONDER: Een paar maanden na de première van 3 Godfathers werd Ben  een ‘ster’ door Mighty Joe Young. Terry Moore heeft geen enkele kans tegen zijn charmes.
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Twee vitrinefoto’s van She Wore a Yellow Ribbon (1949). Boven met John Wayne. Onder met Wayne en Frank McGrath die de bugel blaast.
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BOVEN: Als booschapper van de sheriff had Ben Johnson in 3 Godfathers opnieuw een belangrijke tekst: “werd een ‘ster’ door Mighty Joe. Met Terry Moore op de 
cover van het Britse fanzine Picture Show in 1950

BOVEN: Op de voorgrond Harry Carey jr. met naast hem Ben Johnson in Rio Grande (1950). ONDER: Met Joanne Dru in Wagon Master (ook1950).
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horen, de zogenaamde John Ford Stock 
Company.
   John Ford daarentegen was een  bulle-
bak die met harde hand zijn acteurs  ( en 
actrices ) regisseerde, niet vies was om 
ze te slaan en absolute gehoorzaamheid 
eiste. Hij dreef ze vaak tot het uiterste. 
Het resultaat was dat hij vaak briljante 
films maakte; dus veel werd hem ver-
geven. Maar de nachtelijke partijen po-
ker moesten door hem gewonnen wor-
den. Ben liet merken dat hij een slecht 
speler was en hoefde niet meer mee te 
doen. Bovendien was Ford een zwaar 
drinker en homoseksueel, wat hij pro-
beerde te  verbergen. Maureen O´Hara 
was in shock toen ze een keer Ford zag 
met Tyrone Power in een omhelzing. 

John Ford met al zijn machogedoe was 
behoorlijk gefrustreerd. 
   Toen kwam dat diner na afloop van 
een opnamedag van Rio Grande. Met 
veel acteurs en crewleden. Een zaal ge-
vuld met tweehonderd mensen. Ben 
zat naast Harry Carey jr. met wie hij be-
vriend was geraakt en ze praatten over 
de ongeïnteresseerdheid van Ford wat 
betreft Rio Grande. Ford zag dat Ben 
Johnson iets zei en wilde weten wat er 
gaande was. Zoals een strenge leraar in 
een klas. Ben weigerde dat te vertellen. 
Het was een privégesprek tussen hem 
en Harry. Daar nam Ford geen genoe-
gen mee, hij wilde weten wat er was ge-
zegd. Iedereen was natuurlijk gewend 
dat alleen John Ford zich kon permit-
teren om mensen uit te schelden en te 
beledigen. Iedereen was bang zijn baan 
te verliezen. Zelfs John  Wayne liet zich 
alles welgevallen. De sfeer raakte ver-
hit. Uiteindelijk stond Ben langzaam 
op en liep naar Ford toe, hij boog zich 
voorover en fluisterde iets in zijn oor. 
Jaren later zei Ben dat hij Ford vertelde 
wat hij kon doen met zijn film…
   John Wayne en Maureen O’Hara ke-
ken met open mond toe. Harry Carey 
zei dat Ben in een “killing mood” was. 
Toen Ben klaar was met Ford viel er 
een dodelijke stilte in de zaal. Ford was 
toch in paniek, want als Ben Johnson 
de film verliet dan moesten veel scènes 
worden overgedraaid. Dus de volgende 
dag bakten hij zoete broodjes met Ben 
en hij was overdreven beleefd. Maar de 
crew wist dat zo’n gedrag het doodvon-

John Ford op locatie voor She Wore a Yellow Ribbon in Monument Valley, Uta. 
Met links John Wayne en rechts Ben Johnson.
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nis was voor Ben Johnson. Hij zou elf 
jar lang niet meer voor John Ford wer-
ken. En Harry Carey acht jaar.

ACTEREN OF TERUG NAAR 
RANCHING?
De telefoon ging niet meer en Ben ver-
moedde dat Ford had rondgebazuind 
dat Ben er uit lag. Misschien bij hem, 
maar niet bij andere regisseurs. Maar 
de eerste maanden van 1951 had hij 
geen werk en hij dacht er over om weer 
op een ranch te gaan werken, misschien 
als hij geluk had kon hij weer stuntwerk 
gaan doen. Een aanbieding kwam in 
de vorm van een kleine western Fort 

Defiance met tv-ster Dane Clark in de 
hoofdrol. Toen de opnamen klaar wa-
ren was er meteen en nieuwe aanbie-
ding en zo werkte hij lange tijd in goed-
kope westerns en tv-films. Hij kreeg in 
ieder geval redelijke rollen. Hij stond 
bekend als een stuntman die kon acte-
ren. Maar Ben wilde dat men hem zou 
waarderen als een acteur die stunts zelf 
kon uitvoeren en die realistisch over-
kwam als cowboy. Het scheelde in elk 
geval geld als voor Ben Johnson geen 
wrangler of stuntman moest worden 
ingehuurd.
  Ben had geluk dat een andere grote 
regisseur, George Stevens, hem vroeg 
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Ben Johnson is in Shane (George Stevens, 1953) de ‘bad guy’ die het af moet 
leggen tegen Alan Ladd. 
Hiernaast: tekst op de achterzijde van de foto.
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om mee te werken aan Shane. Een wes-
tern waarin een gunfighter (Alan Ladd)  
een boerengezin helpt in hun gevecht 
tegen bandieten. Er waren problemen 
genoeg, want Alan Ladd kon niet echt 
goed pistolen trekken en Jack Palance 
was slecht in paardrijden. Ben werd als 
hulp er bij gehaald en kreeg uiteindelijk 
een substantiële rol van slechterik die 
in een saloon een vuistgevecht heeft 
met Shane (Ladd). Stevens moest de 
camera op allerlei plekken zetten om 
de kleine Alan Ladd groter te laten lij-
ken en de grote Ben Johnson kleiner. 
Ben kon niet nalaten om te verklaren 
dat George Stevens de grootste regis-
seur was. Een trap richting John Ford.

Ben Johnson bleef gestadig in films 
werken, maar ondanks het feit dat hij 
veel contact met John Wayne had—ze 
deden allebei aan ’t kopen en verkopen 
van vee—was het pas in 1969 dat hij 
een rol had in The Undefeated. In dat-
zelfde jaar speelde hij ook in The Wild 
Bunch van Sam Peckinpah. Peckinpah 
werd de regisseur met wie hij regelma-
tig zou werken. Hij vroeg Wayne nooit 
waarom  hij niet eerder een rol in zijn 
films kreeg, waarschijnlijk was Wayne 
nog altijd bang voor de gramschap van 
John Ford.
   Gek genoeg kregen Ben en Harry 
Carey jr. van Ford een telefoontje om 
mee te doen aan diens grote western 
Cheyenne Autumn, een soort eerher-
stel voor de indianen. Ze kregen geen 
script te zien, maar moesten zich mel-

den. Het bleek een soort edelfiguratie 
te zijn en ze werden niet eens op de 
credits vermeld. Mooie wraak van de 
oude meester, die met zijn negenenzes-
tig jaar behoorlijk ziek was. Naarmate 
de jaren vorderden was Ben een inte-
ressante oude cowboy geworden die 
nu meer om zijn karakter dan om zijn 
paardrijkunst werd gevraagd. Hij kreeg 
te maken met interessante regisseurs 
en eerste klas films: One Eyed Jacks met 
en van Marlon Brando; Major Dundee 
van Sam Peckinpah; Will Penny van 
Tom Gries; Chisum van Andrew McLa-
glen; Junior Bonner van Peckinpah; The 
Getaway van Peckinpah; Dillinger van 
John Milius; The Sugerland Express van 
Steven Spielberg.

Oscar voor the last picture show
Criticus Peter Bogdanovich had bij Ro-
ger Corman leren filmen en had de klas-
sieke films—speciaal die van John Ford 
en Orson Welles—goed bestudeerd. 
Hij had de hand weten te leggen op het 
boek The Last Picture Show van Larry 
McMurtry. Dat ging over een stadje in 
Texas in verval in de jaren vijftig. Er za-
ten allemaal jonge acteurs en actrices 
in, maar er was ook een rol voor een 
man op leeftijd, een oude cowboy, Sam 
the Lion. Ben Johnson zag er niets in. 
Hij vond dat Sam te veel vloekte (daar 
was Ben op tegen, hij noemde dat barn 
talk). Hij weigerde de rol. Maar Bog-
danovich belde Joh Ford die moest be-
middelen. Ben zei tegen Ford: “Yes, sir. 
I will” De enige voorwaarde was dat het 
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vloeken eruit ging.
   Wat Ben natuurlijk niet erg zag zit-
ten was die lange dialoog (bijna  mono-
loog) die hij met Timothy en Sam Bot-
toms aan een café tafel moest voeren. 
Bogdanovich herinnert zich dat Ben 
steeds zei: “Too many words”. Niet zijn 
sterkste kant. Dus hij vroeg het dubbele 
van wat hem als salaris werd aangebo-
den. Geen probleem, hij kon het krij-
gen. Bogdanovich probeerde hem te 
overtuigen met de belofte dat hij vast 
een Oscar ging winnen met die rol, of 
een Oscar-nominatie. Ben was niet on-
der de indruk. Maar toen hij uiteinde-
lijk besloot om het te doen deed hij zijn 
uiterste best om er iets van te maken. 
En het leverde hem inderdaad een Os-
car voor beste bijrol op. Maar ook een 

Golden Globe, een BAFTA en de New 
York Film Critics Award. 
Toch bleef Ben altijd volhouden dat The 
last Picture Show (vanwege een paar 
naaktscènes) een vieze film was.

BACK IN THE SADDLE MET
SAM PECKINPAH
Meer geld en meer waardering maak-
ten van Ben Johnson geen ander mens. 
John Wayne (zelf Oscar-winnaar voor 
de 1968 film True Grit): “Je zal nu wel 
meer praatjes hebben met die Oscar op 
zak.” Met alle aandacht die Ben had ge-
kregen en alle interviews op tv was hij 
blij om weer gewoon aan het werk te 
kunnen gaan. Bovendien had hij zich 
uitgelaten over zijn denkbeelden die 
niet veel verschilden van zijn vriend 

Ben Johnson met de broers Timothy en Sam Bottoms in  The Last Picture Show  (1953).
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BOVEN: The Wild Bunch (1969) met v.l.n.r. Ben Johnson, Warren Oates, William Holden en Ernest Borgnine. ONDER: Chisum (1970) Johnson met John Wayne.
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John Wayne en dat viel 
niet altijd goed. Hij voel-
de zich meer op zijn ge-
mak op de filmset van een 
western. Te paard. Met 
The Last Picture Show en 
The Wild Bunch   had Ben 
Johnson dus twee kolossa-
le hits, zowel bij de critici 
als bij het publiek. Werk 
kwam op hem af.
   Het was duidelijk dat hij bij Sam 
 Pe ck  inpah in de smaak viel. Die hield 
van authentieke acteurs. Ben ging van 
Junior Bonner naar The Getaway. Over 
Peck inpah die zo gek was op geweldda-
dige scènes in slowmotion zei hij: “Sam 
was een fatalist. Hij was getalenteerd, 
maar hij gaf niet veel om z’n leven. En 
wat films betreft, het moest veel bloed, 
geweld en schieten hebben. Ik heb zijn 
leven wel twaalf keer gered, want hij 
was het type gozer die pillen en whisky 
slikte en in een bar de grootse vent uit-
koos om mee te vechten. Hij was echt 
gek, maar wel talentvol.”
   Ben was ‘in demand` en kreeg met 
The Trainrobbers van Burt Kennedy de 
standaard rol van sidekick van Duke 
Wayne. In  die film is Duke een oude 
mopperkont en Ben zegt over hem: ”Let 
maar niet op hem, zo is hij altijd”. Maar 
met de rol van FBI-agent Melvin Purvis 
die op bankrover John Dillinger   (War-
ren Oates) jaagt in Dillinger van John 
Milius had hij een rol die de moeite 
waard was. Ben werkte niet graag voor 
de jongere ‘hippie’-generatie. Hij voel-

de zich meer op zijn plaats 
bij traditionele regisseurs als 
Andrew McLaglen (Chisum, 
Big Jake); Richard Brooks 
(Bite the bullet); Tom Gries 
(The Greatest en Breakhart 
Pass) en Robert Aldrich 
(Hustle). Het was echter 
duidelijk dat de traditionele 
western aan het uitsterven 
was. Ben was tevreden als 

hij nog ergens een rol kreeg. De vrije 
tijd werd besteed aan werk om geld te 
verzamelen voor een kinderziekenhuis 
en onderzoek naar kinderen die ziektes 
hebben. En aan Carol.

Carol overleed in 1994 aan kanker en 
dat kwam hard aan bij Ben. Op 8 april 
1996 ging hij zijn moeder Ollie (96 jaar) 
opzoeken voor ontbijt. Ze woonden 
allebei in hetzelfde bejaardentehuis. 
Maar toen hij bij zijn moeder op de 
kamer was voelde hij zich niet goed en 
kon hij nog maar net de badkamer ha-
len. Hij zakte in elkaar en werd naar het 
Valley Lutheran Hospital overgebracht 
waar ze constateerden dat hij dood was.
   Op 14 april 1996 werd hij in Pawhus-
ka begraven naast zijn vader en stief-
moeder in aanwezigheid van zo’n vier 
honderd mensen. Op zijn steen staat: 
‘Precious Memories’.

—Thys Ockersen
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BEN  JOHNSON
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Wie even de moeite neemt 
om op YouTube te zoeken 
naar ‘Tijuana bibles’ vindt een 
popgroep, maar bijna boven-
aan ook een filmpje dat Tijuana bibles from 
the Prohibition Era heet. Dit legt in 1’28’’ 
heel aardig uit waar het nu volgende artikel 
over gaat. Ofwel u wilt dit artikel dan over-
slaan, wat u tijd bespaart, ofwel u begint er 
met des te meer gretigheid aan. Een echte 
win-win-situatie.

DE REGEL WIT symboliseert de kijk-
pauze voor het filmpje. De bijbeltjes 

uit de Mexicaanse grensstad worden ook 
eight pagers genoemd of gewoon dirty lit-
tle books. Het waren piepkleine stripboekjes 
uit de jaren ’30 tot ‘50. Ze werden anoniem 
geproduceerd, waarschijnlijk vooral door 
criminele kringen in het oosten, maar nooit 
in het buitenland, ook al waren sommige 
zogenaamd gedrukt in Havana, Madrid of 
London. Ze werden verkocht in de hele USA, 
maar onder de toonbank, niet alleen omdat 
porno strikt verboden was, ook in cartoons, 
maar tevens omdat inbreuk op het copyright 
van syndicated strips  en het naamrecht van 
Hollywoodsterren, beroemde sporthelden en 
andere celebrities ook toen al tot draconische 

civiele aanklachten kon leiden. 
Of de oudste van die boekjes 
ook echt uit Tijuana kwamen 
moet ernstig worden betwij-

feld, maar de naam was rond 1930 een goede 
reclame voor alles wat vies en voos was. Vol-
gens sommigen was juist de combinatie van 
de Drooglegging (1920-1933) en de Depressie 
(1929-1941) een reden voor de opkomst van 
dit soort boekjes. De mensen hadden maar 
weinig om te lachen en zelfs in de films werd 
alles preutsheid troef vanaf 1933, toen de Pro-
duction Code streng werd gehandhaafd onder 
verantwoordelijkheid van de filmtsaar Will 
Hays. Maar hierbij moet worden opgemerkt 
dat het vanaf het begin vooral parodieën op 
bestaande stripfiguren waren, en de reguliere 
strips waren evengoed bedoeld om te lachen. 
Strips stonden na 1900 in zowat alle kranten en 
waren bijzonder populair. Beroemde namen 
zijn Andy Gump, Gasoline Alley, Popeye, 
Betty Boop, Dagwood and Blondie, Boots, 
Dick Tracy, Dixie Dugan, Donald Duck, Mic-
key Mouse, Dumb Dora, Ella Cinders, Flash 
Gordon, Hairbreadth Harry, Harold Teen, J. 
Wellington Wimpy, Joe Palooka, Li’l Abner, 
Major Hoople, Moon Mullins, Pete the Tramp, 
Sneeuwwitje, Superman, The Katzenjammers, 
Tillie the Toiler, Uncle Phil en andere. Samen 

door
Peter Cuijpers

Deel 1
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vormden ze de inspiratie voor het merendeel 
van alle bibles.

De boekjes leidden tot het einde van de jaren 
’60 een ondergronds bestaan, maar in dat 
decennium deed het Amerikaanse Supreme 
Court een aantal uitspraken over ‘obsceniteit’ 
die het juridisch klimaat wijzigden. Een van 
de eerste (1964) ging over Les amants van 
Louis Malle, waarbij rechter Potter Stewart 
beschreef wat hij ‘hard-core pornography’ 
achtte. Hij kon dat begrip niet exact definië-
ren, zei hij, ‘but I know it when I see it, and 
the motion picture involved in this case is not 
that.’ Dit gaf in de praktijk ruimte voor meer 
seks en onconventionele erotiek in films, zij 
het nog niet meteen in de films uit Hollywood. 
Op 22 april 1968 sprak het hof uit dat mate-
riaal dat voor volwassenen niet obsceen was, 
voor kinderen wel obsceen kon zijn, en dus 
ook omgekeerd: wat voor kinderen obsceen 
was, hoefde dat voor volwassenen niet te 
zijn. Op dezelfde dag werd verklaard dat een 
leeftijdssysteem voor films grondwettig kon 
zijn, mits de criteria helder waren. Dit laatste 
betekende het einde van de oude Production 
Code en de geboorte van de X-film. In feite 
werd nu vrijwel alles toegestaan, ook in druk-
werk, mits het werd gelabeld als ‘for adults’ 
en/of ‘educational’ en/of ‘entertainment’. Laat 
de juridische haarkloverijen maar gerust over 
aan de Amerikanen zelf..

Denkelijk het eerste boek dat over de verbo-
den cartoonboekjes verscheen was het nostal-
gisch impressionistische Little ‘dirty’ comics 
van R.G. Holt (1971), met 28 volledig gere-
produceerde voorbeelden. Reeds in hetzelfde 

jaar kwam als ‘adult entertainment’ een gron-
dige studie in vier delen op slecht papier, Sex 
in comics, a history of the eight pagers, door 
Donald H. Gilmore, Ph.D. Hij drukte niet 
minder dan 288 bibles af, waarvan sommige 
voor de veiligheid met gewijzigde titel en 
tekstjes (zo werd Marx Brothers veranderd in 
Satz Brothers). Hij onderscheidde een kleine 
twintig anonieme auteurs die hij artist 1, 2 en 
volgende noemde, plus een Mr. Prolific, die 
in zijn eentje ongeveer honderd bibles had 
getekend, overigens bij verschillende ‘uitge-
vers’. Moderne verzamelaars zijn het (uiter-
aard) niet op alle punten eens met Gilmore, 
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die trouwens lang niet alle bibles gekend bleek 
te hebben, maar zijn boek mag toch gerust als 
de eerste serieuze studie van dit cultuurgoed 
worden beschouwd.

De angst voor overtredingen van het copy-
right zit trouwens nu nog diep. In alle boeken 
en tijdschriften waarin Tijuana bibles met 
bekende namen van stripfiguren en celebri-
ties worden gereproduceerd staat een disclai-
mer. Die luidt bijvoorbeeld als volgt (citeer ik 
mede namens FilmFun):

Tijuana Bibles cartoon parodies are reprinted as 
examples of traditional American satire and social 
commentary. They make fun of real life personali-
ties or comic characters that may be copyrighted or 
registered but in no way should be construed as an 
attempt to defame, challenge to, or as an endorse-
ment by copyright holders

Minder tekst dan Gilmore, maar royale, sterk 
vergrote afbeeldingen (73 bibles) bieden de 
eerste vier deeltjes van The Tijuana Bibles, 
America’s forgotten comic strips van Michael 
Dowers (1996). Maar mooi en betaalbaar is 
vooral Tijuana Bibles, art and wit in Ame-
rica’s forbidden funnies, 
1930s-1950s door Bob Adel-
man (1997), met 97 bibles 
en een paar overzichtsar-
tikelen, onder andere over 
het gebruik van slang in 
de boekjes. Adelman geeft 
vooral veel informatie over 
de reguliere strips in de 
Amerikaanse kranten van 
toen. Dit voorbeeldig vorm-
gegeven boek kostte nieuw 
24 dollar en is nog in vele 
antiquariaten te koop voor 

minder. Er zijn natuurlijk veel meer reprints 
verschenen, waaronder een reeks van 19 volu-
mes met telkens 16 bibles, uitgegeven door 
Gumball (allemaal gedateerd 2001). Met hem 
heb ik destijds enkele emails gewisseld. Ik heb 
toen vijftig of zestig Tjuana bibles verzameld 
via Ebay, ik weet echt niet meer hoe ik op dat 
idee ben gekomen. Hij schreef dat hij met het 
uitgeven van reprints veel meer kon verdie-
nen dan met handel in de originele boekjes. 
Gilmore meende dat hij de meeste bibles wel 
gezien had, maar ik leid uit al mijn documen-
tatie af dat het er minstens 670 moeten zijn. Ik 
bedoel dan: verschillende titels (de ontelbare 
reprints uit de jaren 1930-1950 zelf niet mee-
gerekend). De meeste bibles telden 8 tekenin-
gen, meestal met aparte voorplaat, maar er 
zijn ook tientallen boekjes met 16 tekeningen 
of zelfs nog meer.

In ons land zijn de Tijuana bibles vrijwel onbe-
kend. De reden om er in Film Fun toch eens 
over te schrijven, behalve dat ik er nu eenmaal 
een aantal héb, is tweeërlei. In de eerste plaats 
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omdat ze als het ware de ondergrondse kant 
van de volkscultuur representeren, in de vorm 
van cartoons, inclusief het neerhalen van hei-
lige huisjes en het uittekenen van de vulgair-
ste en primitiefste jongensdromen, puber-
grappen en seksuele vooroordelen. In die 
zin waren ze het volledige tegendeel van de 
bovengrondse, tot op het bot gefatsoeneerde 
massacultuur van Hollywood en de andere 
media. En in de tweede plaats omdat veel van 
de Tijuana bibles rechtstreeks op de actuali-
teit gebaseerd waren, waaronder de films uit 
Hollywood. Uit cultuurhistorisch oogpunt 
bezien horen ze virtueel op dezelfde boeken-
plank thuis als de klassieke Hollywoodfilms. 
Het is ook geen toeval dat hun levenscyclus 
samenvalt met die van de strenge Production 
Code, van 1933 tot het einde van de jaren ’60. 
Het ging om weinig geestelijke vaders (hoog-
stens twintig auteurs zijn er te onderscheiden) 
en vermoedelijk slechts enkele tientallen ‘pro-
ducenten’ of ‘uitgevers’ maar van veel boek-
jes zijn wel tien of meer herdrukken bekend 
en bij een oplage van 500 of 1000 minimaal 
komen we toch uit op naar schatting 10 tot 
20 miljoen stuks in de drie decennia samen. 

Het doet me denken aan de centsprenten in 
de 19de eeuw. Ook daarvan zijn er miljoenen 
gedrukt, alleen al in Nederland, en relatief 
weinig bewaard gebleven. Alleen waren die 
nu juist vooral voor kinderen bedoeld.

Niet dat porno op zichzelf iets nieuws was. 
Afgezien van pikante gravures in libertijnse 
boeken voor de heren uit de betere standen 
werd er ook door fotografen en filmers vrij-
wel vanaf het begin stiekem wel eens porno 
gemaakt. De foto’s werden door mannen in 
regenjassen of vanuit stalletjes aan de Seine 
verkocht, de filmpjes waren in bordelen en bij 
particulieren te zien. Maar voor de gewone, 
nette Amerikaanse man bleef porno buiten het 
bereik. Alleen de soldaten die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog naar Europa werden gestuurd 
leerden French postcards kennen, waarvan de 
meer expliciete nimmer een brievenbus van 
binnen hebben gezien. Ze hadden het formaat 
van ansichtkaarten en een briefkaartbelijning 
op de adreszijde, maar dat was enkel om ze 
een zweem van legitimiteit te geven. In Parijs 
zelf werden ze regelmatig in beslag genomen. 
Statische blootfoto’s uit Parijs werden ook als 

Skeezix 
Ca. 1930
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pig essay van een Amerikaanse dame, Helena 
G. Harvilicz, die een onderzoek had gedaan, 
waarvan ze de steekproef om subsidie techni-
sche redenen had moeten beperken tot één, 
namelijk haarzelf. Zij concludeerde onder 
meer dat Amerikaanse vrouwen helemaal 

‘naaktstudies’ en ‘modellen’ voor aanstaande 
kunstenaars aangeboden; die kon men per 
post bestellen vanuit Engeland en andere lan-
den waar men de posterijen vertrouwde.

Daarentegen waren de Tijuana bibles rela-
tief goedkoop, in de regel minder dan een 
halve dollar (en de allerlaatste herdrukjes op 
het einde kreeg je bijna voor niks). Tijdens 
de Depressie waren ze natuurlijk niet écht 
‘goedkoop’. Een heel brood kostte minder dan 
10 dollarcent. De tussenhandel in bibles (en 
ook echte bijbels) was voor sommige van de 
vele werklozen zelfs een welkome bron van 
inkomsten. Ook waren de illegale boekjes 
gemakkelijk te verstoppen, zelfs voor nieuws-
gierige huisgenoten.

De oudste Tijuana bibles hadden een blanco 
kaftje, of anders een los plat voor en achter, 
aan elkaar geniet met binnenin acht enkelzij-
dig bedrukte velletjes, vandaar de benaming 
eight pagers. Ze hadden één nietje en maten 
ongeveer 6 bij 10 cm. Heel af en toe werd er 
op de voorkant een steunkleurtje meegedrukt. 
De wat latere bibles, dus de grote meerder-
heid van alle bibles die bewaard zijn gebleven,  
hadden vier tweezijdig bedrukte velletjes en 
één omslag (dus een ‘ruggetje’). De kwaliteit 
van het artwork verschilt van amateuristisch 
tot professioneel, de teksten zijn soms geestig, 
maar meestal platvloers, de karikaturen van 
minderheden (joden, negers, hillbillies, noem 
maar op), stripfiguren en celebrities zijn res-
pectloos en grotesk, maar alles dient puur 
ter vermaak. Het is platte humor, soms met 
een absurd randje. En de vrouw treedt op als 
feeks dan wel als lustobject. (Ik las een grap-
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geen wéét hebben gehad van deze boekjes en 
dat hun aphrodisial effectiviteit voor vrouwen 
varieerde van nul tot drie op een schaal van 
vijf, gemeten volgens twee niet nader toege-
lichte methoden.)

Het fenomeen lijkt me hiermee voldoende 
gekarakteriseerd. De makers waren anoniem 
(een enkeling, zoals Wesley Morse, is ach-
teraf door cartoonkenners geïdentificeerd) 
en profiterende uitgevertjes drukten bru-
taalweg al bestaande boekjes na of lieten ze 
nogmaals tekenen. Veel bibles verschenen in 
series. Sommige zijn zelden of nooit herdrukt, 
andere heel vaak, ook al door de oorspronke-
lijke ‘uitgever’, en op verschillende plaatsen. 
Ze kunnen worden onderverdeeld naar hun 
uitvoering (plaats van de nietjes, aantal pagi-
na’s, staand of liggend formaat, papierkwa-
liteit en zo) of naar hun auteur of stijl (type 
voorpagina). Daarnaast kunnen ze naar de 
inhoud worden verdeeld. Zoals gezegd, waren 
de meeste gebaseerd op reguliere stripfiguren. 
Een tweede, veel kleinere groep had speciaal 
voor de bibles geconcipieerd artwork, met 
eigen helden, zoals de handelsreizigers in bor-
stels (vooral die van Fuller), lingerie, rubbers, 
boeken en nog van alles. Ten derde was er de 
groep van de boekjes die op levende personen 
in de actualiteit waren gebaseerd. We zien 
boksers, spionnen, de vriendin van de Engelse 
koning Edward VIII (Wallis Simpson heet 
dan Wally), muzikanten, enkele politici. Deze 
groep bestaat vooral uit degenen die bekend 
waren wegens Hollywood, niet alleen door 
de grote speelfilms, maar ook door populair 
bijwerk, radioshows of hun verleden in de 
vaudeville. In mijn onderzoek van 670 bibles 
heb ik ongeveer 90 van zulke filmgerelateerde  
boekjes aangetroffen. Daarover zal het tweede 
deel van dit artikel gaan.

—Peter Cuijpers
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De reiziger op intercontinentale 
vluchten weet zich tegenwoordig 
verzekerd  van een royaal aanbod 
aan speelfilms en documentaires die 
in de  rugleuning van de voorzittende 
passagier opgloeien.  
 
Voordat de vliegende privé-bioscoop zich kon 
ontwikkelen, werd 8, 16mm en video-projec-
tie toegepast om de reiziger te verstrooien 
met mainstream producties uit Hollywood. 
Meteen dringt zich de vraag op welke rol-
prenten geschikt werden geacht voor verto-
ning aan boord van lijnvliegtuigen en welke 
überhaupt buiten de boot vielen. 
Elk contextueel verband tussen de rolprent en 
het voertuig waarin de vertoning plaatsvindt 
diende angstvallig vermeden te worden. 
De bemanning van de Nautulus die op 
atoomkracht onder het Noordpoolijs door-

voer ontspande zich bij de projectie van een 
zwemspektakel met Esther Williams. 
Features die zich aan boord van een duikboot afspelen zullen we dan weer node missen als 
inflite flicks evenals luchtvaartdrama’s. 
Claustrofobische en dwangneurotische associaties zijn zeer onwenselijk in de beperkte 
ruimte van een lijnvliegtuig. 
Er wordt heftig geïnvesteerd in de beheersing van vliegangst middels psychologische model-
len, dus we gaan dat niet ongedaan maken door  goedkoop effectbejag van exploitatiefilms 
rond rampvluchten.  
Het benauwde compartiment van een postkoets vormde ooit geen bezwaar en in 1948 ver-
toonde PanAm een 16mm kopie van de klassieker Stagecoach (1939) tijdens een vlucht naar 
Londen.  
De print werd bij wijze van stunt per diligence afgeleverd op Idlewild. 
Op al te extreme cinematografische uitingen bleek een vloek te rusten, een direct gevaar voor 
passagiers en personeel was niet uit te sluiten. 
De moderne mythe wil dat de Hindenburg bij haar onfortuinlijke landing op Lakehurst (1937) 

Michael Helmerhorst

Gesjouw met een 26 inch-spoel
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HIERBOVEN: David Flexer
DAARBOVEN: Het AsrtroColor systeem transpor-
teerde één filmprint  langs 14 schermen
LINKS: Stewardess herlaadt  super 8 Impak-
projector
LINKSONDER: Video beamer Barco 1982
HIERONDER: Onopvallende projectie-raampjes  in 
een Boeing 707
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naar alle waarschijnlijkheid heeft vlamgevat door de spontane ontbranding van een nitraat-
kopie van HitlerJunge Quex (1933) die men tijdens de trans-Atlantische vlucht had gedraaid. 
 
Eind jaren vijftig begon bioscoopbaron en filmfan David Flexer zijn bedrijf: Inflite Motion 
Pictures Inc. (IMP). 
Een 16mm-opzichtprojector (Kodak Pageant) leverde het beeld met horizontaal ingebouwde 
filmspoelen vanwege de beperkte inbouwruimte. Het geluid werd via een soort stethoscopen 
door de passagiers beluisterd. 
Andere ondernemers probeerden het met futuristische systemen zoals het onvolprezen 
“AstroColor”. 
 
Het draaide in dit geval om een ellenlange filmloop die door het plafond over de lengte van de 
cabine liep en via 14 doorzichtschermen weliswaar 14 onderscheiden momenten van de rol-
prent vertoonde. 
Na ongeveer  7 minuten had elk filmbeeld 80 meter afgelegd voordat het weer op de opwik-
kelspoel belandde. 
Super 8-projectie met cassettes en videobeelden geprojecteerd door Barco’s etc. namen inde 
jaren 80 de markt over. 
Het door stof, hitte en mechanische systemen gemaltraiteerde 16mm materiaal eindigde 
roemloos in de dump.  

Manhattan, New York 1984 
 Op weg naar Jerry Ohlingers Movie Material Store op 253 west 35th str. doorkruis ik het 
Garment-district en ontwaar vanuit een ooghoek een legergroene Kalart Victor-projector met 
bijbehorende filmkoffer achter de stoffige etalageruit van Shapiro & Sons-Manufactures. 
Een blik naar binnen geeft zicht op topzware stans- en snijmachines voor de productie van 
spijkerbroeken. 
De winkeldeur blijkt open en ik betreedt een obscuur verlichte tunnel naar een andere wereld 
onder een laag plafond van iron casted profiles. 
Het stadsgedruis neemt gaandeweg af in volume naarmate ik verder in de tunnel doordring. 
Aan het andere einde staat een verweerde houten balie met een koperen hotelbel. Nog voor-
dat ik de bel kan toucheren duikt er vanuit het niets een vergeelde man op gekleed in een dito 
stofjas. 
“Anything I can do for you?” 
Vaag naar achteren gebarend vraag ik de man wat die 16mm projector 
kost en of er film in de koffer zit. 
“Those items are not for sale, it’s just window decorations.” 
Wanneer ik mij omdraai om de terugtocht naar de straat te aanvaarden, roept de stofjas mij 
na: “You oughtta come back on Wednesday and talk to Sonny! He’ s holding a stack of film 
reels in the basement.”  
Op de bewuste woensdag sta ik opnieuw voor de bestofte etalageruit en verdwijn in de duis-
tere diepte van de winkel. 
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Sonny blijkt een overweight buddy met king-
size honkbalpet die mij zonder omhaal uit-
nodigt hem te volgen naar een dieper in het 
pand gelegen goederenlift. In het keldergewelf 
bewegen wij ons weer richting straatzijde tus-
sen  roestige kledingrekken, scheefgezakte 
mannequins van beiderlei kunne bij het licht 
van vaalgele gloeilampen.  
Opeens staat Sonny-boy stil voor een stelling 
met in opaal blauw gespotentechnische appa-
ratuur. Daartussen staan schots en scheef king-
size reels met 16 en 8mm film in cassettes. 
Sonny is beknopt maar helder in zijn aanprij-
zing van de koopwaar. 
“If you wanna buy just the prints, take the ones that are not in the machines, its all airline-
movies, take it as it is, its major features, they ran as inflight entertainment”. 
Een snelle check van de leaders en de opschriften van de cassettes leert mij dat het hier om 
mainstream producties gaat: How the West was Won, Seven Brides for Seven Brothers, etc. 
Het is duidelijk dat dit materiaal flink is toegetakeld, verweerd door stof  en warmte, getor-
deerd en met verkleurde Eastman-tinten. 
De technische apparatuur lijkt mij in redelijke staat maar van objectieven 
en lampen ontbreekt elk spoor. Op goed geluk pak ik een halfvolle spoel met daarop enkele 
korte items. 
Sonny Boy knipt een tl-balk aan en ik wikkel snel wat métrage af om het tegen het licht te 
houden. BINGO! Ik heb een veiligheids-clip te pakken met houterig geanimeerde passagiers 
erop die zichzelf plichtmatig vast gorden aan hun vliegtuigstoelen. Op deze rol blijken later 
nog Disneyland en Universal Studio Tour Commercials te zitten— weliswaar tomaatrood van 
de verkleuring maar dat mag de pret niet drukken.   
Ik koop de bewuste rol ($30) uit beleefdheid jegens Sonny en wij verlaten het keldergewelf nu 
via de lift aan de straatzijde. Terug in het scherpe zonlicht en het stadsrumoer.

Eenmaal in de koelte van Ohlingers Filmstore realiseer ik mij dat ik zojuist een schat aan 
technische apparatuur heb ontdekt, maar hoe ga je dit op je nek laden en nalopen als toerist 
in den vreemde? 
Ontnuchterd door Jerry’s pittige prijzen voor artwork en filmstills zet ik koers naar een snack-
bar voor een onvervalste Pastrami-Bagel met zuurkool. 
Never a dull moment in the Big Apple!  
 
                                                                                                                         —Michael Helmerhorst
Technische gegevens ontleend aan
Jurgen Losser: Filmprojektoren (Atoll Medien, Hamburg 2005)         

Super 8 Impak  Model 45 werd gebruikt aan boord van de Lufthansa DC 10
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Na mijn bezoek aan LA doe ik Med-
ford, Oregon aan. Voornamelijk om 
mijn goede vriendin  Susanne Seve-
reid te bezoeken. Zij is actrice, pre-
sentatrice, columniste, was fotomodel, en 
schrijfster van boeken. Vroeger woonde ze in 
Zandvoort met haar man Tonny van Renterg-
hem, over wie we binnenkort een oud inter-
view met Bram Reijnhoudt plaatsen dat eerder 
in Flash Back magazine stond. Tonny werkte 
na de oorlog in Hollywood o.a. als medewer-
ker van George Stevens. Susanne en Tonny 
verhuisden met hun zoontje Pablo terug naar 
Amerika, eerst naar Flagstaff in Arizona, 
daarna in de buurt van Seattle en toen Tonny 
(bija 90 jaar oud) stierf. vestigde Susan zich in 
Medford, Oregon. Pablo zit nu in Amsterdam 
om cursussen Nederlands te doen.

Het is rustig wonen in Medford. Susanne 
heeft een aardig huis op een heuvel, waar je 
altijd een mooi uitzicht over 
het landschap hebt. Ze laat me 
de stadjes Medford en Ashford 
zien. Erg op toerisme ingesteld 
met leuke antiek winkels. In een 
van die winkels vindt Susanne 
een lp van Robert Mitchum 
die  country and western liedjes 
zingt. We luisteren er ‘s avonds 
naar en hij zingt niet slecht. Een 
unieke plaat dus. In een andere 
antiekwinkel krijg ik te maken 
met een overijverige eigenaar  

die me van alles wil aansmeren voor 
hoge prijzen. Hij heeft een klein 
zakmes met een stukje been erop 
van een prehistorisch dier; dus dat 

kost $125.- . Nou, nee dus. Veel daklozen in 
die stadjes. Er is veel geld op te halen bij de 
toeristen. Susan geeft op straat een bedelende 
jongeman een dollar die meteen bijdehand 
zegt: “Ah, een dollar; het begin van 39 dollar 
voor een nacht in een motel.” 

Achter de rust en gemoedelijkheid is er toch 
een stuk onaangenaam landleven—hoewel ik 
dat niet waarneem—volgens Susanne. Huizen 
waar de vlag van The Confederacy triomfan-
telijk in de tuin wappert of waar leden van de 
Ku Klux Klan wonen.

 
Ashford heeft net tijdens mijn verblijf een 
documentair filmfestival. Eregast is acteur 

Chris Cooper. Minder om zijn  
acteerwerk dan wel voor zijn 
medewerking aan de docu-
mentaire Intelligent Lives die 
hij met zijn vrouw Marianne 
Leone produceerde. In de film 
wordt bekeken hoeveel geeste-
lijk gehandicapte mensen—met 
goede hulp—nog kunnen pres-
teren in onze samenleving. En 
wat blijkt, sommigen komen 
heel ver. Chris Coopers betrok-
kenheid bij het onderwerp is 

EEN FILMFESTIVAL IN ASHFORD, OREGON

HET DOCUMENTAIRE FESTVAL

Chris Cooper

door 
Thys Ockersen
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zijn zoon Jesse die in 1987 drie maanden te 
vroeg werd geboren was en zo’n kind was dat 
met veel liefde en geduld van zijn ouders een 
eind is gekomen, maar toch plotseling op 17- 
jarige leeftijd door een beroerte stierf. Hij had 
het toch ver geschopt als student op de Silver 
Lake Regional High School.

Chris Cooper is een van die vele acteurs die 
misschien niet van naam bekend is, maar wel 
van gezicht. Hij ontmoette zijn vrouw Mari-
anne in 1979 bij een acteerklas in New York. 
Chris Cooper zat aan het begin van zijn carrière 
in de films van John Sayles en Spike Jonze, wat 
hem een bekendheid gaf in cultkringen, maar 
zijn doorbraak kwam met zijn rol van homo-

fone militair, de buurman van Kevin Spacey, in 
American Beauty, die aan het einde van de film 
Spacey doodschiet. Daarna volgden rollen in 
The Bourne Identity; Sea Biscuit; Jarhead; Syri-
ana; The company men; August: Osage County.  
   Die avond in Ashford is hij niet gekomen om 
over zijn carrière te praten, maar over gehan-
dicapte mensen met mogelijkheden. Zo’n vijf-
honderd mensen bezoeken de voorstelling om 
de documentaire te zien. De film is geen cine-
matografisch meesterwerk. Maar dat is ook 
niet het doel geweest. Hij geeft een goed beeld 
van het harde werk dat besteed moet worden 
om de gehandicapte mensen te helpen in de 
maatschappij vooruit te komen. Een kort-
zichtige maatschappij die over het algemeen 
niet openstaat voor mensen met een intel-
lectuele tekortkoming. Chris Cooper heeft 
het commentaar ingesproken, maar zijn zoon 
komt nauwelijks in de film voor. Als Chris 
later met zijn vrouw op het toneel zit voor 
een Q & A blijkt ook waarom. Hij is behoor-
lijk geëmotioneerd en kan bijna niet praten. 
Blijkbaar hebben hij en zijn vrouw besloten 
om hun zoon zoveel mogelijk uit de film te 
houden. Hun drama, de dood van hun zoon, 
speelde zich meer dan twntig jaar geleden 
af, maar de medewerking aan de film brengt 
alles weer boven. Inclusief om met vreemde 
mensen in een bioscoopzaal erover te praten. 
    
Het verklaarde bij mij in ieder geval waarom 
Chris Cooper altijd zo’n treurige uitdrukking 
op zijn gezicht had.

BOVEN: Chris Cooper wordt geïnterviewd voor Intelligent Lives. 
ONDER: Chris Cooper en Maria Leone met zoontje Jesse in gelukkiger tijden.
 

—Thys Ockersen
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ROBERT WOLDERS 
N Rotterdam 28-9-1936 ? 1207-2018, LA 

Nederlands acteur die in de jaren zestig een  korte car-
rière in Hollywood had op tv en in films van Universal 
zoals Beau Geste en Tobruk. Hij zou meer bekendheid 
krijgen als begeleider van oude dames. Eerst was hij 
de man van Merle Oberon  en toen die stierf in 1979 
werd hij de vriend van Audrey Hepburn. Na haar 
dood in 1993 hield hij het een jaar met Leslie Caron 
en vervolgens tot zijn dood met de weduwe van Henry 
Fonda.

MARY CARLISLE  
N Boston, 3-2-192=14 ? 1-8-2018, LA 

Het leuke meisje waar een grote belangstelling voor was in de 
depressiejaren.  Werd op haar veertiende ontdekt door Universal 
baas Carl Laemmle, die haar een screentest gaf. Maar omdat ze 
nog te jong was duurde het een paar jaren voordat ze bij MGM 
als danseres/zangeres in films kwam als Madam Satan (1930); 
The Great Lover (1931) en Grand Hotel (1932). Daarna kwamen 
er een rits van kleine films, waarin ze grote rollen had. De meest 
opvallende daaronder waren drie films met aankomende ster 
Bing Crosby: College Humor (1933); Double or Nothing  (1937) 
en Doctor Rhythm (1938). Ze 

was ontevreden met haar onbenullige rollen en toen ze in 
1942 trouwde met vlieginstructeur (maar ook producer en 
acteur) James Blakeley verloor ze haar belangstelling voor 
het acteren en ging ze een Elizabeth Arden Salon runnen in 
Beverly Hills. Ze bleef betrokken bij Hollylywood want haar 
man werd uiteindelijk een belangrijk producer bij Twenti-
eth Century Fox. 
 
STAN DRAGOTI 
N NYC, 4-10-1932 ? 13-7-2018, LA 
Viel in 1972 op met zijn alternatieve western Dirty Little Billy met  Michael Pollard als Billy 

 I N M E M O R I A M

Audrey Hepburn met Robert Wolders bij President.

Mary Carlisle met Bing Crosby in Double or Nothing
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the Kid.  De film  had weinig succes. Des te opmerkelijker was het dat 
acteur George Hamilton  die voor zichzelf een Dracula-persiflage had 
bedacht Dragoti in 1979 uitkoos voor de regie van Love at first bite, die 
een megasucces werd. Ook Dragoti’s volgende komedie The man with 
one red shoe met aankomend komiek Tom Hanks 
sloeg aan. Het was een remake van een succes-
volle Franse komedie met Pierre Richard. In 1989 
kwam She’s out of control, een flauwe komedie 
met Tony Danza, inhakend op diens tv-serie 

Who’s the boss. In 1991 maakte hij nog een film, Necessary Roughness, 
en daarna hield het op voor Stan Dragoti die alleen nog in het nieuws 
kwam als echtgenoot van model Cheryl Tiegs. 
Overleden tijdens een open hart operatie.

YVONNE BLAKE 
N Manchester, Curacao, 17-4-1940 ? 17-7-2018, Madrid 

Britse kostuumontwerpster met een lange staat van dienst die 
vanuit Solanje opereerde. Ze begon te werken bij  Bermans, de kos-
tuumleverancier van veel Britse films en kreeg in 1964 de kans om 
assistente te worden van Cecil Beaton bij My Fair Lady. In 1966 had 
ze haar eerste eigen film The Idol. Na films als Assignment K; Duffy; 
Where eagles dare; The last Valley en Puppet on a chain werd ze de 
kostuumontwerpster van de extravagante kleding van de Tsarenfa-
milie bij Nicholas and Alexandra  die in Spanje werd opgenomen. Ze 
won een Oscar. Andere grote films met opnamen in Spanje volgden: 
Jesus Christ, Superstar; The Three Musketeers & The Four Musketeers. 

Andere grote films waren Superman; The eagle has 
landed; Escape to Athena; Robin and Marian; Flesh and 
Blood en meer recentelijk Goya’s Ghost. 
In 1970 trouwde ze met de Spaanse assistent-regis-
seur, schrijver en regisseur Gil Carretero. Ze kregen 
een kind. Sinds februari 2018 was ze presidente van 
de Spaanse Academy of Motion Pictures and Sci-
ences. In januari had ze een beroerte gehad, waaraan 
ze in juli overleed.

 I N M E M O R I A M

Nicholas and Alexandra
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‘‘Director of photography’ bij een respectabel aantal grote Amerikaanse 
films. Hij kreeg na zijn middelbare schoon op aanbeveling van zijn vader, 
die hetzelfde vak beoefende, een baantje als klapperjongen bij Columbia 
en klom op tot assistent-cameraman tot het begin van WO2 . Hij diende 
bij de marine en filmde zeeslagen in de Stille Oceaan. Na de oorlog stu-
deerde hij Schone Kunsten en Geschiedenis aan de Sorbonne in Parijs. 

In 1951 keerde hij terug naar Amerika om zijn carrière in 
Hollywood te hervatten. Werkte als chef camera veel met 
regisseur Richard Fleischer, o.m. voor Soylent Green, The 
Boston Strangler, The Don is Dead en Mr. Majestyk. In 1967 
werd hij genomineerd voor de musical Camelot (regie Jos-
hua Logan) en een tweede Oscar-nominatie volgde in 1976 
voor John Guillermins remake van King Kong. 
Hij  overleed, 91 jaar oud, in zijn huis in Bretwood, LA.

MOSHE MIZRAHI  
N Egypte, 5-9-1931 ? 3-8-2018, Tel Aviv 

Romantisch Israëlische filmer die voornamelijk werkte in Israël en 
Frankrijk. Zijn films stonden nogal ver van het werkelijke leven van 
de jaren zeventig, tachtig vandaan, maar er was een publiek voor en 
hij ontving drie Oscar-nominaties voor I love  you Rosa; The house on 
Chelouche Street en Madame Rosa/La vie devant soi. De laatste film  met 
Simone Signoret als oude joodse prostituee die voor een klein Ara-
bisch jongetje zorgt, won een Oscar. Simone Signoret won een César.  
Moshe Mizrahi trouwde met de 
Israëlische actrice Michal-Bat 
Adam die een hoofdrol had in 
zijn film Rachel’s Man. Een verhaal 

gebaseerd op een episode uit de bijbel, maar de film sloeg 
niet aan. Michal-Bat Adam zou later de eerste vrouwelijke 
regisseur van Israël worden. In 1994 werd Mizrahi geëerd 
door het Haifa Film Festival voor zijn levenslange bijdrage 
aan de Israëlische Cinema. 
 
RICHARD H. KLINE 
N LA, 15-11-1926 ? 7-8-2018, LA

 I N M E M O R I A M

Sami Ben-Youb en Simone Signoret in Madame 
Rosa / La vie devant soi

Richard Kline kijkt naar Vanessa Redgrave en Ri-
chard Harris  (Camelot, 1967)
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No escape from Alcatraz


