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Hij was een van afkomst Italiaanse 
zanger, Dino Crocetti, die geboren 
werd  in Steubenville, Ohio in 1917 
als zoon van Gaetana Crocetti en Angela Barra. 
Gaeta was kapper en Dino sprak eerst alleen Itali-
aans tot hij op zijn vijfde naar school ging en ook 
Engels ging spreken. Hij verliet op zijn tiende de 
school want hij vond dat hij slimmer was dan de 
leraren. Hij had allerlei baantjes: Hij verhandelde 
illegale drank, werkte in een molen , was crou-
pier in een illegale nachtclub, hij was black jack 
dealer en hij bokste. Allemaal vaardigheden die 
hij later in zijn leven als acteur kon gebruiken. En 
als hij een western maakte (zijn geliefde genre) 
dan zat er altijd wel een scene in waarin hij lief-
devol geschoren werd door een mooie dame, al 
dan niet onbekend of bekend ( Angie Dickinson in 
Rio Bravo; Ursula Andress in Four for Texas). Hij 
ontdekte al gauw dat hij wat geld kon verdienen 
met de liedjes die hij gratis in de kapsalon zong in 
New Yorkse clubs.  
Op 25 juli 1946 trad hij op in Club 500 in Atlantic 

DEAN MARTIN ZANGER MET DE
GOUDEN STEM

City. Met redelijk succes, maar 
toen een jonge komiek, Jerry 
Lewis, zijn  liedjes onderbrak en 

gekke bekken trok, bleek dat ze samen veel 
succes hadden. Meer dan als solo artiesten. 
De beslissing werd ter plekke gemaakt dat 
ze als duo verder gingen. Het komische paar 
Martin & Lewis was  “geboren”.

CROONERS 
Het genre van de easygoing zanger met de 
romantische liefdesliedjes  stamde al van af 
de jaren dertig toen Bing Crosby via radio 
en films een superster werd, vooral met het 
meest verkochte liedje White Christmas. Ei-
genlijk waren western acteurs/zangers Gene 
Autrey en Roy Rogers ook crooners, maar 
zij waren als zingende cowboys een klasse 
apart. Maar na de oorlog kreeg Bing Crosby 
zware concurrentie van bijvoorbeeld een 
jonge Frank Sinatra die aan het begin van 
zijn  carrière ook een crooner was. En die 

door

Thys Ockersen

INHOUD
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trok een groot jonge publiek. Crosby verzucht-
te: “Zo’n talent als Sinatra kom je maar een keer 
en in je leven tegen; helaas in mijn  leven.”  En 
er zouden er meer komen: Vic Damone, Eddie 
Fisher, Perry Como, Andy Williams en natuurlijk 
Dean  Martin.  
Maar voorlopig zat Dean Martin vast aan Jerry 
Lewis die er een gewoonte van maakte door De-
an’s liedjes heen te zingen. Het grote geld dat ze 
verdienden en dat steeds meer werd, maakte veel 
goed.

DE MARTIN & LEWIS JAREN 
Die liepen dus van 1946 tot en met 1956, waarbij 
de filmcarrière van het duo van 1949 tot 1956 
liep, wat zestien speelfilms opleverde. In feite 
waren ze de opvolgers van Abbott  Costello die 
op hun beurt weer in de voetsporen traden van 
Laurel & Hardy. Het succes groeide na de nacht-
cluboptredens met tv-shows. Dat was nog steeds 
een succes dat zich tot Amerika beperkte, maar 
de slimme producer Hal B.Wallis  nam ze on-
der zijn hoede en met hem maakten ze films die 
wereldwijd succes hadden, zodat ze all over the 
world beroemd werden. In feite hadden de twee 
mannen  weinig gemeen, maar de samenwerking 
scheen te functioneren. Laten we eens de ver-
schillen op en rijtje zetten:

In ieder geval waren de 
Martin & Lewis-films 
de gouden jaren voor 
het tweetal. Zelfs nu nog 
zijn  er mensen, vooral in 
Amerika, die met plezier 
terugdenken aan die sa-
menwerking en die geen 
belangstellig hebben voor 
wat Jerry Lewis daarna 
presteerde. Dat noemen ze 
kid stuff, behalve in Fran-
rijk waar Jerry Lewis een 
cultstatus kreeg die door 
de komiek gekoesterd 
werd. De samenwerking 
van Martin en Lewis leek 

enigszins op die van Lau-
rel & Hardy. Oliver Hardy 
had geen enkele belang-
stelling voor het medium 
film, dat liet hij aan Stan 
over die grappen uit-
zocht, zich met de regie 
bemoeide en in de mon-
tage zat.  Na de opnamen 
rende Oliver Hardy snel 
naar de golfbaan of ging 
thuis koken. Hetzelfde bij 
Dean Martin die ook geen 
belangstelling  had voor  
het medium film en ook 
liever ging golfen. Jerry 
Lewis maakte al heel jong  

DEAN MARTIN 
Italiaanse afkomst 

Zanger met een gouden stem 
Familieman 

Weinig ambitie. Levensgenieter 
Las geen boek of krant 

Werd de buddy van Frank Sinatra 
Vrouwen lagen aan zijn voeten 

Ging kapot van verdriet toen zijn zoon verongelukte 
Praatte nooit over de breuk met Jerry 

Was een vrolijke man 
Was opgelucht toen Martin & Lewis eindigde 

Interesseerde zich na de breuk niet meer voor Jerry

JERRY LEWIS 
Joodse afkomst 
Zong als een kwakende kikker. 
Workaholic 
Wilde de tweede Charlie Chaplin worden 
Ontwikkelde zich 
Was een kennis van Frank Sinatra 
Moest moeite doen om vrouwen te versieren 
Onterfde al zijn kinderen op zijn stiefdochter na 
Hield niet op om over de breuk te praten 
Was vaak saggerijnig 
Raakte in een depressie na Martin &  Lewis 
Was ziekelijk jaloers toen Stella Stevens, die in The Nutty 
Professor zat, twee films met Deanmaakte 

. 
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zijn eigen films op 16 mm en hield thuis premières. Vrienden als Tony Curtis 
en Janet Leigh speelden daarin. Die films zijn  nooit aan de buitenwereld prijs 
gegeven. Maar het waren probeersels van een man die duidelijk de behoef-
te had om zelf zijn films te maken en hij keek het vak af van drie veteranen: 
George Marshall, Norman Taurog en Frank Tashlin. Vooral de surrealistische 
grappen kwamen van Frank Tashlin die ook tekenfilms maakte. 
Jerry zou pas in 1960 zijn eerste eigen film regisseren, The Bellboy. Hij was 
wijs genoeg om Dean niet te ergeren door dit al eerder te doen. Tegen de tijd 
dat Dean en Jerry Hollywood or Bust maakten in 1956 was al beslist dat er 
een breuk zou komen. Die film  werd door Jerry’s mentor Frank Tashlin ge-
maakt en de regie-ambities van Lewis waren een van de irritaties van Dean, 
die een solo carrière ambieerde en films waarin hij ongehinderd  kon zingen 
zonder interrupties van zijn hinderlijke partner. De mooie gevoelens van Jer-
ry voor Dean die zijn “oudere” broer was waar hij tegenop keek, werden niet 
gedeeld door Dean Martin voor Jerry Lewis. Dean vertelde het  Jerry dat hij 
alleen verder wilde en de breuk was abrupt en meedogenloos. Ze zouden el-
kaar dan ook jaren niet meer zien.

DEAN MARTIN SOLO 
Ik herinner me de Perry Como Show op de Nederlandse tv waar een relaxte 
Perry Como op een barkruk liedjes zong met allerlei gasten. Van Sinatra naar 
Rosemary Clooney naar Ella Fitzgerald en op een keer naar Dean Martin  die 
met een baard het toneel op kwam. Die baard was voor de John Wayne-wes-
tern Rio Bravo die ik later zag (1959) en Dean speelde ook in The Young 
Lions (1958) die ik veel later op tv zag. Dean was een verrassing, want hij 
speelde twee ernstige rollen. In 1957 had hij vlak na Hollywood or Bust nog 
een komedie gedaan Ten thousand bedrooms, nogal inde stijl van de Martin 
& Lewis films, maar dan zonder Jerry. De western en de oorlogsfilm  waren 

BOVEN: Met John Wayne in Rio Bravo. ONDER: Met Montgomery Clift (links) en Marlon Brando in The 
Young Lions.
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een stretch; vooral Rio Bravo waarin hij een dron-
kenlap was. Een van de mooiste westerns ooit 
gemaakt die ik in de jaren daarop in verre bio-
scopen probeerde te zien en pas ontdekte dat de 
film 2 uur 20 minuten duurde toen hij op tv ver-
scheen. Tussen The Young Lions en Rio Bravo had 
hij in 1958 ook nog zijn eerste samenwerking met 
Frank Sinatra in Some came running,  wat geen 
moeilijke film voor hem was want hij zat voor-
namelijk aan de pokertafel. Vanwege de aanwe-
zigheid van Shirley MacLaine leek het al bijna op 
een Rat Pack-film. En die film was een start voor 
een meer waardige partner voor Dean, Frank Si-
natra . Ze waren aan elkaar gewaagd.

THE RAT PACK 
In Hollywood bestond ooit de Holmy Hills Rat 
Pack. Een groep mensen rond Humphrey Bogart 
en Lauren Bacall , maar toen Bogart aan kanker 
stierf in 1957 nam Frank Sinatra niet alleen de 
club over (die gewoon The Rat Pack werd), maar 
hij begon ook een relatie  met Lauren Bacall. Het 
enige wat de clubs met elkaar gelijk hadden was 
dat de meeste feesten zich in Las Vegas afspeel-
den, maar onder Sinatra werd het meer een clubje 
van entertainers: Sinatra als de Chairman, Dean 
Martin, Joey Bishop, Peter Lawford, Shirley Ma-
cLaine, Sammy Davis jr., Don Rickles, e.a.

Dean en Frank vormden een goed team. Ze wa-
ren gelijk, in  tegenstelling tot de rol van grote 
broer, die hij voor Jerry had vervuld. En ze had-
den lol. De zestiger jaren kwamen eraan, open-
heid van seks, nieuwe muziek, etc. Frank Sinatra 
had een harde strijd geleverd om in het limelight 
terug te keren. Misschien was het waar—wat 
Mario Puzu schreef in The Godfather —dat Frank 
door Maffia-connecties in 1953 de rol van Angelo 
Maggio had gekregen in From here to eternity. 
Die rol was eigenlijk voorbestemd voor  het aan-
komende talent Eli Wallach. Frank verdiende er 
een Oscar mee en kwam daarna met nog een 
paar indrukwekkende rollen in The Man with the 

Golden Arm en Pal Joey. Er waren Maffia-con-
necties, want Frank en Dean groeiden op in de 
straten van  New York met jongens die vaak geen 
andere kans hadden dan gangster te worden. Life 
Magazine publiceerde door de FBI afgetapte te-
lefoongesprekken tussen maffiosi, waarin gespro-
ken werd over afspraken met Dean en Frank over 
optredens in Las Vegas. 
Frank Sinatra was iemand die altijd in de publici-
teit stond o.a. over zijn  relatie met Ava Gardner 
en de steun die hij betuigde aan de jonge nieuwe 
president John  Kennedy. Dean sloot zich bij die 
steun aan, zonder er verder over te praten. Maar 
toen Robert Kennedy  (benoemd tot minister van 

Frank Sinatra, Dean Martin in Some Came Running
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Justitie) van FBI-baas J. Edgar Hoover 
te horen kreeg dat de president afstand 
moest nemen van Frank Sinatra en 
dat hij niet kwam logeren in de nieuw 
aangebouwde vleugel van Franks huis 
in  Palm Springs, maar dat hij bij Bing 
Crosby werd ondergebracht, was de 
belediging teveel voor de zanger. Hij 
vernielde eigenhandig de vleugel met 
een mokerhamer en distantieerde zich 
met de Rat Pack van de Kennedy’s en 
de Democraten. Ook werd Peter Law-
ford, belangrijk lid van de Rat Pack en 
zwager van de Kennedy’s, verstoten. 
Het was het einde van diens carrière.

Maar in 1960 was alles nog geweldig en 
maakte de Rat Pack zijn eerste officiële 
film Ocean’s 11  voornamelijk op locatie in Las 
Vegas. Regisseur Lewis Milestone (een veteraan 
die All quiet on the western front had gemaakt) 
zou merken dat het moeilijk werken was met de 
kwajongens van de Rat Pack. Als hij ze al voor 
zijn camera kon krijgen, want als ze niet in een 
casino aan het zingen of aan het gokken waren, 
dan waren ze aan het stoeien met mooie jongeda-
mes. Het was wachten  en filmen, wachten en fil-
men. En als er gefilmd werd dan moest je er reke-

ning mee houden dat Frank Sinatra in  zeldzame 
gevallen een tweede take maakte. Ze noemden 
zich One-take Charlies. Ook al waren de andere 
acteurs meegaander, het draaide helemaal om 
Frank. Hoe kreupel de film ook werd, het plezier 
van de Rat Pack straalde er vanaf en de film was 
een groot succes. Twee belangrijke Rat Pack-films 
zouden volgen: Sergeants 3  (1963) en Robin and 
the 7 Hoods (1964). Vooral de laatste film, waarin 
Frank met Dean en Sammy Davis sympathieke 

gangsters speelden, sloeg enorm aan. 
Net als bij Jerry speelde Dean eigenlijk 
tweede viool in het bijzijn van Frank, 
maar dat deerde hem niet want zijn 
liedjes kwamen ten volle tot zijn recht. 
Intussen hadden Frank en Dean ook 
individueel hun eigen films. Ze waren 
topsterren in de filmwereld. In juni 
1965 gaf de Rat Pack zijn laatste show; 
een liefdadigheidsoptreden voor een 
reclasseringshuis.

GEHEIMAGENT MATT HELM  
In 1962 was de eerste James Bond-
film Dr. No  een groot succes. Namaak 
Bond-films werden meteen geprodu-
ceerd, vooral in Italië . De Amerikaan-
se tv kwam met series als Get Smart; 

The MAN from UNCLE en Mission Impossible. 
James Coburn verscheen als handige, atletische 
en  charmante Derek Flint in twee films en Dean 
Martin werd Matt Helm, die een persiflage gaf 
van een geheimagent in vier films (1966-1969). 
Tegelijkertijd had hij van 1965 tot1974 wekelijks 
de The Dean Martin Show op tv. Er kwamen 264 
afleveringen. De voorwaarden waaronder hij 
die shows deed, was dat er weinig repetities aan 
te pas kwamen en dat hij in het wilde weg kon 

The Rat Pack — Cast van Ocean’s 11. Van links naar rechts: Richard Conte, Buddy Lester, Joey Bishop, Sammy Davis Jr., 
Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford, Akim Tamiroff, Richard Benedict, Henry Silva, Norman Fell en Clem Harvey
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improviseren met zijn teksten. En dat werkte 
wonderwel heel erg goed. De losse stijl hoorde 
helemaal bij Dean en werd erg door de kijkers 
geapprecieerd. En de suggestie dat hij vaak dron-
ken was. Hij had ook nog af en toe een hit, zoals 

in 1964 met Everybody loves somebody sometime 
waarmee hij de Beatles met A hard days night van 
de hitparade verdrong.

In 1975 had hij zijn laatste hoofdrol in Mr.Ricco, 
een matige detectivefilm. Hij straalde niet meer. 
Dit was een verplicht nummer , omdat hij con-
tractueel nog een film moest doen. Voor het eerst 
had hij geen succes. Hij zou nog wel als gast in 
films van een nieuwe charmeur opdraven, Burt 
Reynolds. In de Cannonball-films met zijn maten 
Frank Sinatra (alleen in deel 2) en Sammy Davis. 
Shirley MacLaine deed ook een keer mee. Toch 
een beetje Rat Pack.

DEAN LIVE IN LAS VEGAS 

Ik weet niet meer wanneer, maar ik was in Las 
Vegas toen Dean Martin er optrad. Dat kon ik 
niet laten lopen en ik kocht een kaartje voor 40 
dollar  (toen zo´n 120 gulden). Niet te geloven en 
ik kreeg ook nog drie drankjes. Ik wist dat men in 
Londen zo´n vijf honderd  pond had neergeteld 
voor zijn optreden en Nederland had hij nooit 
gehaald. Alleen, ik zat achter in de zaal, niet we-
tende hoe het gaat in Las Vegas. Je moet eigenlijk 
ver van tevoren je plaats zoeken in de zaal. Dus 
Dean was ver weg. Maar toch, het sfeertje was 
er. Aan mijn  tafel zat een echte grote fan die met 

de vrouw van zijn vriend(!) naar Las Vegas was 
gekomen, speciaal voor het optreden. Ik vond het 
een merkwaardig stel maar de uitspraak  over Las 
Vegas is “What happens in Vega stays in Vegas”. 
Dus je vraagt niet  wat zijn  bedoelingen met die 

Dean Martin als Matt Helm. Publiciteitsfoto. Met zijn vrouw Jeanne
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vrouw waren. In  ieder geval bleef hij maar door-
praten over Dean Martin. Ik luisterde het gedul-
dig aan. Dronk zwijgend mij  tonic en wachtte op 
wat ging komen. Natuurlijk was Dean niet meer 
op zijn best, maar het vermakelijke was dat hij 
de liedjes niet meer erg serieus nam. Het publiek 
vond het best. Hij veranderde teksten en had veel 
plezier. Hij groette zijn vrouw Jeanne die in de 
zaal zat. Hij was na haar huwelijk een paar jaar 
met ene Catherine getrouwd geweest, had zijn 
achtste kind bij haar gemaakt en was nu weer te-
rug bij Jeanne. Zijn motto over het stoeien met de 
liedjes was: “You wanna hear it straight? Buy the 
album.”

Ik had een prachtige avond. Later constateerde ik 
dat ik de drie gootheden van de Rat Pack had zien 
optreden. Dean in Las Vegas, Frank in  Annaheim 
en Sammy in de Rai in Amsterdam. 

DE REUNIE MET JERRY  EN DE LAATSTE JAREN 

In 1976 zorgde Frank Sinatra voor een grote ver-
rassing toen hij tijdens de Telethon  voor de Mus-
cular Dystrophy  Association, die jaarlijks door 
Jerry Lewis gepresenteerd werd, in een live tv-uit-
zending aankondigde dat hij een speciale gast had 
meegebracht. En daar kwam tot ieders verbijste-
ring Dean Martin het toneel opgelopen. Dean zei 
: “Het schijnt dat we elkaar twintig jaar lang niet 
meer hebben gezien” en Jerry antwoordde gevat:  

“Wel, weet je, er waren geruchten over een breuk 
tussen ons en toen ik een show startte en je kwam 
niet opdagen, geloofde ik dat.”

Het was de enige keer dat ze weer samen in het 
openbaar te zien waren. Maar ze bleven in con-

tact. Dean bleef in bescheiden mate actief, maar 
toen  zijn zoon Dean Paul Martin in 1987 bij een 
militaire trainingsvlucht om het leven kwam, was 
Dean een gebroken man. Hij werd nooit meer 
dezelfde. Toch liet hij zich door Frank Sinatra 
overhalen om met hem en Sammy Davis jr. op 
tournee te gaan en oude tijden te laten herleven. 
Het werd de Together Again Tour in 1988 ,maar 
Dean kon het niet volbrengen en tegen de tijd dat 
ze naar Europa moesten gaan, was Dean afge-
haakt en vervangen door Liza Minnelli. En  toen 
was het meteen niet meer leuk. 
Dean was altijd een hevige roker en in 1993 werd 
longkanker geconstateerd. Hij weigerde om 
geopereerd te worden en overleed op Tweede 
Kerstdag 1995; hij stierf door acute ademhalings-
moeilijkheden. De lichten in las Vegas gingen  die 
dag uit. Hij is begraven op het Westood Village 
Memorial Park Cemetary (waar ook Marilyn 
Monroe ligt) en op zijn graf staat: Everybody loves 
somebody sometime.

Poster van de Together Again Tour

—Thys Ockersen
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Rond het thema van de zogenaamde “onschuldige omstanders” bestaan zo-
ver ik weet twee korte griezelverhalen uit de klassieke canon van de gothic 
story. 
Het eerste en oudste verhaal, The Man in The Crowd uit 1840, is van de 
hand van Edgar Allen Poe en behoort tot de minder bekende Tales of Myste-
ry & Imagination van de grootmeester. 
De verteller dwaalt door het drukke nachtleven van Londen en stuit steeds 
op een jachtige oude man met sneeuwwit haar en wijd opengesperde ogen. 
Gaandeweg ontdekt de observator het geheim van deze rusteloze alom-
tegenwoordige figuur. Het is een vampier die levenskracht ontleend aan 

de heftige emoties van de menselijke soort. Overal waar moord, brand en 
doodslag aan de orde zijn is de oude man aanwezig om zich te laven aan 
“the thrill of the moment”. 
Het tweede verhaal, The Crowd uit 1947, behoort tot het rijke oeuvre van 
Ray Bradbury, een literator die zich bij voorkeur in de schaduwwereld tus-
sen de Gothic en de SF-story bewoog en wiens verhalen zowel het alledaag-
se als het bovennatuurlijke omvatten. 
The Crowd draait om de ogenschijnlijk willekeurige omstanders die bij au-
to-ongelukken nog voor politie en ambulance op de plek des onheils aanwe-
zig zijn. 

F R E D  W O O D

SUPPORTING ACTOR

Just a face in the crowd
Just a face in the crowd

SUPPORTING
ACTOR

door

Michael Helmerhorst
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Deze ‘usual bystanders’ blijken te behoren tot een vaste groep figuranten 
die zich op het cruciale moment tussen leven en dood over de slachtoffers 
buigen. 
 
In 2001 wordt Doortje, mijn toen 11-jarige dochter, gecast voor een bijrol in de 
kerstfilm Tom & Thomas (2002) van Esmee Lammers. 
Doortje speelt de rol van Debbie, the ‘love interest’ van de jeugdige hoofdrol-
speler Aaron Johnson (zie foto). Moeder en dochter zijn reeds eerder voor de 
opnamen naar London afgereisd. 
Ik voeg mij bij hen om hun eerste opnamedag aan de Theems-oever bij te 
wonen. 
Eenmaal op de set is het natuurlijk wachten geblazen, waarbij ik de uiterst 
geconcentreerde Doortje en haar zorgzame moeder maar even met rust laat. 

Tussen de geduldig op hun beurt wachtende, in winterkleding gestoken en 
met kerstcadeaus beladen figuranten zit een bejaarde heer met een zeer 
markante kop. 
Een ‘skull-face’ met geprononceerde jukbeenderen die door het vel van zijn 
aangezicht steken. Ik waag het erop en spreek hem aan; “Excuse me Sir, I’ll 
have the impression I’ve seen you’re face before, as an extra in some of these 
horror movies?” 
De man kijkt mij doordringend maar vriendelijk aan. Hij lijkt een beetje 
op Tom Waits of, nu zie ik het tot mijn schrik, mijn wiskundeleraar op de 
Mavo de Heer Wouters! 
“My dear boy, I did a couple of horror features among others. By the way, I 
am not an extra, my profession is supporting actor. I’m in this business for 
quite a while.” 
Ik krijg een bekertje slappe thee uit een thermosfles aangereikt en de man 
offreert mij een een sigaret van het filterloze merk Chieftain Spirit. 
Ik probeer deze zeer voorkomende heer nog wat uit zijn tent te lokken en 
begin lukraak wat productiehuizen te noe-
men: Hammer, Amicus, The Danzig Bro-
thers? 
Daarop rolt een stroom filmtitels op telex-
snelheid uit zijn mond. 
“I was a body double for Peter Cushing in 
The Curse of Frankenstein.” 
Zonder dat ik het me realiseer sta ik oog in 
oog met de legendarische Frederic Thomas 
Wood (1921-2003), bijgenaamd ’The Face’, 

F R E D  W O O D

Frederic 
Wood
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met een staat van dienst van een halve eeuw en een enorme waslijst van ten 
minste 150 rolprenten waarvan het merendeel genrefilms. 
The First of The Few (1942) was ironisch genoeg de titel van de eerste film die 
deze lijst aanvoert.  
Wood schijnt zijn verontrustende tronie in 3 Hitchcock’s, 5 James Bonds, 

2 Kubricks en een eindeloze stoet exploitation- en cultfilms vertoond te hebben. 
Volgens zijn fanatieke fans maakte hij ook deel uit van de groep oermensen 
in 2001: a Space Odessey, waar naar mijn weten bij voorkeur mimespelers 
en dansers voor werden ingezet door de naar perfectie strevende Kubrick.
Dit is de man die we in ons collectieve geheugen opslaan als doodgraver, 
koetsier, kastelein, beulsknecht, zigeuner, dorpeling of simpelweg passant. 
Ergens tussen de hordes figuranten van epics als Cleopatra, Lawrence of 
Arabia of Gandhi moet deze “almost invisible man” zijn te ontwaren. 
Fred Wood is als een hardnekkige spookverschijning die slechts bij vlagen 
zichtbaar is in voor en achtergrond van het beeldkader. 
Steevast als een ‘face in the crowd’, bij uitzondering opeens pontificaal op de 
voorgrond voor een kort moment alle aandacht en focus van de kijker opei-
send. 
Draait men een film in Nederland dan is de volstrekte kleurloosheid van de 
opgetrommelde figuratie zowat een voorwaarde om op geen enkele manier de 
aandacht van de acteurs af te leiden. Duikt men in Engeland in de castingboeken 
dan wemelt het van de excentrieke koppen die per direct, lijkt het, via een tijd-
capsule aangevoerd kunnen worden.     
Tussaud’s ‘Chamber of Horrors’ komt tot leven en de lookalikes van Burke & 
Hare, Sweeney Todd en Jack The Ripper blijken uit voorraad leverbaar. 

Freds terloopse aanwezigheid in een film is als een bijna onzichtbaar watermerk. 
De man met de doodskop als afgezant van het duister, een passant die je 
maar beter te vriend kunt houden. Een bliksemafleider voor onheil en te-
genspoed op de set, een niet ondenkbare rol in het bijgelovige Albion. 
 
Aan het einde van de draaidag schuift de magere contour van Fred in een 
oogwenk van rechts naar links door het beeld met op de voorgrond de hoofd-
rolspelers Sean Bean, Aaron Johnson en Inda Ba verenigd op een motor met 
zijspan (zie foto). 
 
Op de terugreis van Londen beland ik in een mislukte rampenfilm van Ne-
derlandse makelij met een overschot aan figuranten. Locatie: Schiphol Air 

F R E D  W O O D
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Thys Ockersen:

LOOKING FOR MR. WOOD

ALS Michael en ik over 
die vreemde figurant 

beginnen te praten ra-
ken we enthousiast over 
het onderwerp. Michael 
weet op dat moment geen  
naam en geen film waarin 
deze skull-face heeft op-
getreden. Maar als Wood de de stand-in was voor 
Peter Cushing dan moet hij in  Hammerfilms 
zitten. Dus ik begin een paar griezelfilms door te 

Ik bestorm met enkele lotgenoten een nog lege taxi en we proppen onszelf 
in het voertuig. De taxichauffeur observeert ons onbewogen via de binnen-
spiegel. “Waar denken we helemaal dat we  heengaan?” 
“Amsterdam”, gillen we in koor. 
De man start de motor, zet de taximeter aan en draait zich bruusk om. 
“Dat gaat een lieve duit kosten…” 
Nu zie ik het pas, een verre neef van Fred Wood!

Door een schoorsteenbrandje bij Burger King op 700m van enkele volge-
tankte kisten zijn de luchthavenautoriteiten in een redeloze paniek geraakt. 
Vliegverkeer wordt omgeleid of cirkelt rondjes. Toegangswegen en afritten 
van en naar Schiphol worden afgesloten en treinverbindingen stilgelegd. 
Een eenzame marechaussee spreekt de gestaag groeiende groep gestrande 
reizigers toe door een haperende megafoon. 
Dit rampenscenario was in de handen van de entrepreneur  Irwing Allen 
nog te pruimen geweest. De Dutch treatment lijkt nergens op.

F R E D  W O O D

draaien. Eerst  Dracula AD  uit 1971 die ik al heel 
lange tijd niet heb  gezien, maar die voor mij her-
inneringen heeft, omdat Christopher Lee mij uit-
nodigde om naar de opnamen buiten de Elstree 
Studios in een  park te komen, waar Cushing 
en Lee het uitvechten op een koets. Het weer is 
slecht en de opnamen verlopen langzaam. Hier 
maak ik de afspraak met Christopher Lee dat hij 
een paar dagen (met vrouw en kind) naar Ne-
derland komt om een gastles op  de Rotterdamse 
Kunst Academie te geven, wat een groot succes 
wordt. Die namiddag rijdt co-ster Christopher 

Neame, die een jonge vampier speelt, mij terug 
naar Londen. 
Dracula AD is duidelijk bedoeld voor een jong  

publiek met veel jonge acteurs en actrices er in en 
harde beatmuziek. Lee vertelt me in Nederland 
dat Hammer het helemaal niet zag zitten dat hij 
overvloog naar Amsterdam. Het zijn de hoogtij-
dagen van kapingen en ze moeten nog opnamen 
maken  met hun ster die Dracula vertolkt. Lee 
is knap ontevreden over zijn rol die maar spora-
disch in de film voorkomt en waarvoor hij 10.000 
pond per dag krijgt betaald. Hij heeft maar tien 
draaidagen en soms doet zijn stand-in Eddie 
Powell het werk voor opnamen van een afstand. 
Maar Lee’s naam staat groot op de poster met 
Cushing.

In ieder geval vond ik destijds de film niet on-

—Michael Helmerhorst

o
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aardig. Hij is nu niet om aan te zien. De jonge 
regisseur Alan Gibson wist niet de gotische span-
ning op te roepen zoals zijn voorganger Terence 
Fisher. Ik kan geen gekke, magere man ontdekken 
en ga over naar Dracula Prince of Darkness, wel 
een Fisher film, uit 1966, die ik sinds die tijd niet 
meer heb gezien, maar die wel de tand des tijds 
heeft doorstaan. De film laat eerst het einde zien 
van de Dracula  uit 1958, waar Cushing (als Van 
Helsing) en Lee het uitvechten in Dracula’s kas-
teel en Lee verpulverd wordt door het zonlicht. 
Als Dracula Prince of Darkness echt begint,  
wordt een mooi, maar dood meisje op een 
draagbaar door het bos gedragen. Haar moeder 
vermoedt dat de lokale priester  haar met een 
houten stok door het hart wil steken omdat ze 
anders een vampier wordt. De wanhopige moe-
der wordt vastgehouden door een lange man met 
een gezicht dat voldoet aan de kenmerken die 
Michael heeft opgegeven. Maar hij staat niet op 
de eindtitels van de film. Niet getreurd, er is altijd 
nog de International Movie Date Base (IMDb) op 
het internet en daar vind ik onderaan de naam 
van Fred Wood die de mourner speelt. Dat kan 
dus niet, want hij zou dan een treurende moeten 
zijn, maar hij is een drager van de baar. Ik klik 
hem aan en kom bij hem aan als speler (meestal 
zonder credit) in ongeveer 185 films! Ik maak een 

foto en email die naar Michael en bingo, hij is het 
inderdaad ! We hebben hem  gevonden! Er zijn 
zelfs een paar foto´s op het internet en ik begin 
naar aanleiding van de titels  hem op te zoeken in  
films die ik bezit. De volgende griezelfilm is The 
Curse of Frankenstein, maar daarin is hij op verre 
afstand niet te ontwaren als een van de baardra-
gers (pallbearers). Verder onderzoek bij de IMDb 
levert op dat Fred Wood ook wel Woods wordt 
genoemd en met de bijnaam ’The Face’ vaak 
bareigenaar of stamgast speelt (bijvoorbeeld in 
Star Wars, a new hope), baardrager is of gewoon 
een man die voorbij loopt. Eigenlijk is zijn optre-
den in Dracula Prince of Darkness  het uitvoerig-
ste wat ik hem zie doen. Wat zou het leuk zijn om 
eens uitvoerig met hem te praten, maar Michael 
sprak hem toen hij 79 was en een jaar later in  
2003 overleed hij. We komen dus nooit te weten 
waarom hij nooit echt een rol kreeg met tekst! 
Zijn vrouw Joan die vóór hem stierf was ook ac-
trice.

Ik vind hem ook nog in I’ll never forget what’s his 
name van Michael Winner,  waarin hij onbeweeg-
lijk voor Orson Welles staat. Michael zoekt in The 
Caretaker naar Fred Wood— niet te vinden. Ook 
niet in Repulsion en Blow up die ik bekijk. Hij zit 
wel in Get Carter (met Michael Caine) als een 
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doodgraver die een doodkist van Caine’s vader 
draagt. Dat is maar één shot, maar als een paar 
opnamen later die kist weer in beeld komt dan is 
er een figurant die veel op Fred Wood lijkt die de 
kist dicht maakt. Blijkbaar was onze figurant al 
vertrokken na een dag werk en hebben ze iemand 
anders die op hem leek snel aan genomen voor 
ook maar een shot. Hij komt voor in de 1945 film 
Brief Encounter, maar niet zoals verwacht wordt 
(en vermeld) als bezoeker van de stationsres-
tauratie waar Trevor Howard en Celia Johnson 
elkaar steeds ontmoeten, maar in een korte scene 
op straat  waar hij parmantig Celia Johnson van 
achteren  passeert. Nogal ongepast om zo het 
shot van de hoofdrolspeelster te stelen! 

Je kan je afvragen of Fred Wood een lucratief 
bestaan had met die figurantenrollen van een of 
twee dagen. Wat kreeg hij 20, 30 of 40 pond per 
dag? Zijn vrouw Joan werd ook figurante en ze 
deden vaak samen het werk. Er wordt vermoed 
dat hij wel in duizend films heeft opgetreden, 
maar een vetpot kan het nooit zijn geweest.

SIGHTINGS 
Toch krijgt hij een soort cultstatus als hij in 2013 
en 2014 door mensen gevolgd wordt op het inter-
net. Het lijkt een beetje op UFO-sightings:

Gerard Lovell 2013: That’s not Fred Wood in 
Three hats for Lisa, just  a lookalike. Fred him-
self is in the film The sighted thread.

Cornershop 15  2014: Sorry for misidentifying  
Fred in my previous post. This is certainly 
him as Gravedigger in The kiss of the Vampire 
(1962). After burying Clifford Evans ’daughter, 
he hands him the shovel, which the professor 
throws like a spear into the coffin.

Feb. 2013: Leafing through JW Rinzlers ‘The 
making of Star Wars’  today it shows a filmstill 
(39 minutes 32 seconds into the film) shown in 
this thread facing C3PO  and Luke  as they en-

ter the Cantina. In this full length shot it looks 
even more like Fred Woods.

Vicky B august 2013: Thank everyone for all 
your updates. Fred was my grandfather but I 
didn’t know him very well so it’s nice to all the-
se pictures of him.

Gerard Lovell  August 2013: Hello Jeannie and 
welcome to the site. Your grandfather’s work 
is very popular on here. Could you clear up a 
point for us: You refer to your father’s name  
being Fred Wood, but casting directories, etc. 
refer to both  your parents in their extra work 
as Woods. It would be good to know which is 
correct, or if they maybe changed their name 
slightly  for professional purposes.

Jeannie’s  answer: Our official name is Wood.

Inmiddels is Fred Wood opgenomen in een en-
cyclopedie over Hammer-films. Hij staat officieel 
genoteerd als bijrolspeler in een aantal van hun 
vroegere films. Het is niet onwaarschijnlijk dat 
zijn cultstatus groter wordt en er uiteindelijk iets 
meer over hem bekend wordt.

                                                           —Thys Ockersen

Fred Wood passeert Celia Johnson in Brief Encounter
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BEGIN jaren negentig haalde 
Warner Brothers Desmond  
Llewelyn naar ons land voor 
promotie van de James Bond-films die op 
video een groot succes waren. Dus eigenlijk 
was het een uitnodiging van Warner Home 
Video, waar Ernest  Beneder de publiciteit 
deed.
Desmond Llewelyn was jarenlang een 
bescheiden bijrolspeler geweest in Britse 
films totdat hij in 1963 gevraagd werd voor 
de tweede James Bond-film From Russia 
with Love om Q te spelen, de man van 
de gadgets waarmee  007 op stap ging en 
waarmee hij zich vaak het leven redde. In 
From Russia with love was de mooiste gadget 
de diplomatenkoffer die je op een bepaalde 
manier moest openen, want anders blies je 
jezelf op. Dus in de beroemde Orient Express 
met Robert Shaw en Sean Connery maakt 

Shaw als Spectre-agent Red de 
koffer verkeerd open en er komt 
een ontploffing. wat dan leidt tot 

een geweldig gevecht. 
De Bond-films werden een tijd lang niet 
gemaakt. Van 1989 tot 1995  vanwege ruzies 
om de rechten. Timothy Dalton had twee 
keer James Bond gespeeld met als tweede en 
voor hem laatste film License to kill (1989). In 
1995 ging men door met een nieuwe Bond-
vertolker, Pierce Brosnan, die al eerder op de 
nominatie had gestaan om de geheimagent 
te spelen, maar vast zat aan een tv-contract 
voor Remington Steele. De 007-serie keerde 
nu met Brosnan terug, in 1995. met Golden 
Eye. Maar in die tussenliggende jaren was 
er wereldwijd een videoverkoop van Bond-
films ontstaan, die zich kon meten met de 
opbrengsten in de bioscopen. Er was geen 
nieuwe Bond om uit te nodigen, en de ‘oude’ 

door

Thys Ockersen

Q van de James Bond-films 

DESMOND 
LLEWELYN
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Bond, Timothy Dalton, kwam zeker niet terug. 
Bernard Lee, ‘M’, was in 1981 overleden. Lois 
Maxwell (Miss Moneypenny ) woonde in Canada, 
te ver weg voor een simpel bezoek aan Holland. 
Bleef  Desmond Llewelyn over.
Wie was nu toch Desmond Llewelyn? Een echte 
Welshman, zoon van een mijningenieur. Hij werd 
op 12 september 1914 in Newport geboren en 
was al vroeg in theater geïnteresseerd, want hij 
was toneel assistent  bij schoolproducties en af en 
toe mocht hij een klein rolletje spelen. Hij werd 
in de jaren dertig toegelaten in de Royal Academy 
of Dramatic Arts, maar de Tweede Wereldoorlog 
beëindigde zijn korte acteercarrière. Hij kwam 
als tweede luitenant bij de Royal Welsh Fusiliers 
terecht en werd begin 1940 naar Frankrijk 
gestuurd. Hij vocht korte tijd tegen de Duitsers, 
werd gevangen genomen en zat 5 jaar lang in een 
gevangenenkamp. Hij groef met gevangenen een 
tunnel en werd ontdekt. De straf was tien dagen 
eenzame opsluiting, wat voor Llewelyn ‘a blessing 
of sorts was’ omdat hij normaal in een ruimte 
met vijftig medegevangenen zat:  ‘de stilte en 
privacy waren zeer aangenaam’.

BIJROLSPELER IN BRITSE FILMS

Na de oorlog hervatte hij zijn acteer carrière en 
kreeg hij meteen in 1946 de rol van een hertog 
in As you like it voor de tv. In 1948 kwam hij 

zelfs niet verder dan figurant in de Hamlet van 
Laurence Olivier. Het was een mager bestaan en 
hij kreeg soms rollen waarbij  hij niet eens op de 
titelrol werd vermeld: Street Corner (politieagent); 
Knights of the Round Table (ridder); Spider’s Web 
(tv, politieagent); A night to remember (zeeman); 

Sapphire (politieagent); Sword of Sherwood 
Forest (gewonde vluchteling); Only two can 
play (dominee); Cleopatra (senator). Een nogal 
treurige carrière die- als je zijn filmdebuut in 
1939 meerekent-24 jaar ondergeschikt bleef tot 
hij ook in 1963 de rol van Q kreeg aangeboden 
voor From Russia with Love. Die rol was eerder 
vertolkt door Peter Burton in Dr. No en daar 
heette Q nog gewoon Majoor Boothroyd. Burton 
was voor de volgende film niet beschikbaar en 
Desmond Llewelyn kreeg die rol die hij zeventien 
maal zou spelen. Het zou hem niet alleen uit de 
anonimiteit halen, maar hem ook een cultstatus 
verschaffen.

Q  IN AMSTERDAM

Ernest en ik gaan dus met hem eten in het 
Grand Hotel waar hij verblijft. Dit staat los van 
de gesprekken die hij met de pers heeft. Een 
informeel gesprek want op dat moment schrijf 
ik nergens voor. Hij is een vriendelijke oude baas 
van ver in de zeventig. Wat overdonderd door de 
grote ontvangst die Warner hem bezorgd heeft.
Hij is een vlotte prater met verhalen die hij 
ongetwijfeld vele keren heeft verteld, maar altijd 
leuk voor de Bond-fans. De rest van zijn carrière 
komt eigenlijk niet ter sprake. Hij moet meteen 
kwijt dat hij niet echt op Q lijkt: “Ik ben helemaal 
niet technisch. Ik verafschuw gadgets; kan er 
niet mee omgaan. Ik kan zelfs niet fatsoenlijk 

Militair in 1941
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een kaartje halen uit een van die machines in de 
Londense Underground.”
“Iedereen denkt dat ik een hele succesvol acteur 
ben met een geweldig salaris dat ik bij de Bond-
films verdien. Het tegendeel is waar. Ik werk maar 
een paar dagen bij een Bond-film  en als ik geluk 
heb dan moet ik wachten tot ik aan de beurt ben 
in een aardig hotel in een mooi land. Dat levert 
extra geld op. Maar van 1981 tot1989 heb ik vijf 
Bond-films gemaakt (For your eyes only -1981,  
Octopussy-1983, A view to a kill -1985, The living 
Daylights -1987 en License to kill-1989). In de 
tussentijd heb ik alleen maar in een aflevering van 
de serie The life and times of David Lloyd George 

gespeeld (1981), in een aflevering van Play for 
Today (1982 ) en in Prisoner of Rio (1988). Het 
is maar goed dat ik een mooie oorlogsuitkering 
heb voor de vijf jaren dat ik in gevangenschap zat. 
Bovendien zit ik zo vast aan dat imago van Q dat ik 
moeilijk voor iemand anders kan doorgaan.”
Hoe lang wilt U nog Q spelen?    
“Zolang mogelijk als ik nog kan en de producers 
me nog willen hebben. Maar er is al een paar jaar 
geen nieuwe Bond-film meer gemaakt door allerlei 
moeilijkheden en ik word er niet jonger op.”
U heeft eigenlijk alle vier Bondvertolkers 
meegemaakt: Sean Connery, Roger Moore, George 
Lazenby , Timothy Dalton. Wie was de beste? 

“Ze hadden alle vier hun eigen kwaliteiten, 
maar ik denk dat Timothy Dalton het meeste 
overeenkwam met wat schrijver Ian Fleming 
voor  ogen had. Ik vond het jammer dat George 
Lazenby zich zo slecht gedroeg tijdens On her 
Majesty’s Secret Service en zijn mankement 
was dat hij een model en geen acteur was. Ze 
hebben de rol daarna over en heel andere boeg 
gegooid met Roger Moore. Meer de gentleman- 
charmeur.”
Had U ooit gedacht dat je na From Russia with 
Love nog zou terugkeren in een Bond-film? 
“Nee, want toen ik voor de eerste keer Q speelde 
was alleen Dr. No uit. Men wist  nog niet dat de 

On her Majesty’s Secret Service met George Lazenby Moonraker met Roger MooreGoldenEye met Pierce Brosnan
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films zo’n fenomenaal succes zouden worden. 
Toen de opnamen van Godfinger begonnen 
wachtte ik tevergeefs op een telefoontje, dus 
nam ik een rol aan in een aflevering van de tv-
serie Danger Man met Patrick McGoohan. Toen 
Guy Hamilton Goldfinger ging regisseren had 
hij bepaalde ideeën over Q. Hij was trouwens de 
regisseur die humor in de Bond-films bracht. Dus 
hij vond dat Q niet vol bewondering voor 007 
moest zijn, maar dat hij zich constant ergerde aan  
Bond omdat hij de gadgets niet serieus nam. En  
dat is zo in de volgende films gebleven. Ik moest 
wel altijd maar afwachten of ik in een volgende 

film terecht zou komen. Het publiek  verwachtte 
dat wel. Dat was een soort running gag, mijn 
optreden, inclusief een opmerking als “Now, pay 
attention 007!”
Maar U zat opeens niet in Live and let die in 
1973, de eerste Roger Moore Bond-film.
“Ik was verbijsterd toen mijn agent me vertelde 
dat ik niet in Live and let die voorkwam.
Klaarblijkelijk wilde producent Harry Saltzman 
met de komst van de nieuwe Bond veel 
veranderen; een nieuwe approach. Ik was 
natuurlijk ontzettend teleurgesteld, maar gelukkig 
brachten ze me terug in The Man with The 

Golden Gun in 1974 . En sindsdien ben ik niet 
meer weggeweest.”
Ernest weet nog te melden dat toen hij die middag 
met Desmond llewelyn de Dam op ging de acteur 
door veel mensen, vooral toeristen, werd herkend 
en aangesproken. Zo beroemd is hij.
”Ja”, grapt Desmond,  “Ik krijg waarschijnlijk net 
zoveel fanmail van fans als Roger Moore en Sean 
Connery, maar zij krijgen brieven van dames en ik 
van jochies die iets over de gadgets willen weten.”
In 1995 is er weer een nieuwe James Bond-film 
GoldenEye met Pierce Brosnan als James Bond. 
Brosnan en Desmond Llewellyn maken hun 
opwachting en zijn aanwezig in de after party in 
het Amstel Hotel. Ik spreek Desmond Llewelyn 
even aan en zeg hem gedag, maar hij kan mij 
niet meer herinneren. Als een echte gentleman 
verontschuldigt hij zich met: “Sorry, hoor, ik 
vergeet heel erg veel.”
Lewellyn heeft zijn laatste optreden in 1999 in 
The world is not  enough. Hij is dan 85 en wordt 
vervangen door John Cleese die R genoemd 
wordt.

Na een signeersessie van zijn biografie overlijdt 
hij aan de gevolgen van een auto-ongeluk op de 
A-27, op 19 december 1999.

    —Thys Ockersen

Desmond Llewellyn en Pierre Brosnan in  GoldenEye
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TEGENWOORDIGE filmma-
kers hebben een overdaad aan 
technische middelen tot hun 

beschikking waarmee zij zich, naar 
eigen zeggen, creatiever dan ooit tevo-
ren kunnen manifesteren. Maar niet 
iedereen maakt er gebruik van. De 
achtste film van niemand minder dan 
Quentin Tarantino, The Hateful Eight 
uit 2016, werd bijvoorbeeld opgeno-
men op ‘ouderwets’ Kodak 65mm en 
uitgebracht op Kodak 70mm film. Een 
geheel analoge ‘roadshow’ in Ultra 
Panavision 70. En dat terwijl over de 

hele wereld bioscopen hun 70mm-projectoren al hadden ver-
ruild voor digitale projectoren. Vandaar dat The Hateful Eight 
hier alleen in filmmuseum ‘Eye’ te zien is geweest. Laten we in 
deze zeventigste aflevering van Film Fun teruggaan naar de 
bron van het ooit zo populaire 70mm-filmformaat, toen aange-
duid als Todd-AO, waarbij ook Philips Nederland nauw betrok-
ken is geweest. 

 TODD-AO 70mm Film
Het wonder van het perfecte beeld 

Op 10 oktober 1955 presenteerde Broad-
way-producer Avrom Hirsch Goldbogen, alias 
Mike Todd (1907-1958), in het Newyorkse Rivoli 
Theater trots het Todd-AO-systeem met Rodgers 
& Hammersteins Oklahoma. Een 70mm brede 
film met stereofonisch geluid en een objectief 
dat een beeldhoek kon omvatten van 128° werd 

TODD-AO scherm in het Egypyan Theatre in Hollywood

door

Thomas Leeflang

INHOUD
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vanuit een tweede ‘projection booth’ onder het 
balcon vrijwel horizontaal geprojecteerd in de 
beeldverhouding 2.2 : 1.
   Het resultaat was verbluffend: ‘You’re in the 
show with Todd-AO!’ luidde de slogan. 
Een kolossaal beeld van tot dan toe ongekende 
scherpte, geluid waarop de in zwang zijnde uit-
drukking ‘high-fi’ van toepassing was.
   De filmindustrie wist al twee jaar van Todds 
plannen. Mike Todd zag en erkende de aantrek-
kingskracht van Cinerama  - hij was aandeelhou-
der van de Cinerama Corporation -  en begreep 
tegelijkertijd dat het onbegonnen werk was ex-
ploitanten te verplichten hun bioscopen compleet 
te laten verbouwen tot ‘een Cinerama’ waar het 
gigantische beeld bestond uit drie naadloos naast 
elkaar geprojecteerde beelden. Zijn idee: een 
scherm van Cinerama-afmetingen vullen met één 
projector, zodat elke cinema ervan kon profiteren. 

Mike Todd ging in de VS op zoek naar ‘the Ein-
stein of the optical racket’. Die vond hij in de 
persoon van dr. Brian O’Brien van de American 
Optical Company in Southbridge. O’Brien kreeg 
opdracht ‘the widest of wide screens’ te beden-
ken, een grootbeeldsysteem waarvan kon worden 
gezegd: ‘Everything comes out of one hole!’ Na 
krap een halfjaar legde Brian O’Brien z’n op-

drachtgever een uitgewerkt plan voor. De filmge-
schiedenis leek zich weer te herhalen: O’Brien en 
zijn medewerker Robert Hopkins vervolmaakten 
het werk van Louis Lumière, die vóór 1900 al een 
(mislukte) poging had gedaan 75mm brede film 
tot standaardformaat uit te roepen. In 1910 werk-
te de Italiaanse cinemapionier Filoteo Alberini 

met 70mm film en ook Dickson maakte tevrgeefs 
uitstapjes naar bredere filmformaten dan 35mm. 

Op 26 september 1929 draaide in het Gaiety The-
ater in New York de eerste Grandeur geluidspro-
duktie Fox Movietone Follies, opgenomen en 
vertoond op 70mm-film. Brian O’Brien, de Ame-
rican Optical Company en Mike Todd namen een 
belangrijk besluit, de cinematografie is nauwelijks 
een halve eeuw oud als in 1955 70mm-film op-
nieuw in de bioscopen wordt verwelkomd. 
   Wat ‘de uitvinders’ rond 1900 en later al door 
hadden, dat met 35mm-film, hoe goed van kwa-
liteit ook, nooit een scherm van tientallen meters 
breed acceptabel gevuld zou kunnen worden, 
begrepen hun navolgers in het begin van de ja-
ren vijftig ook. Todd-AO (een samenvoeging van 
de achternaam van Mike Todd en de initialen 
van American Optical) maakte gebruik van een 
65mm brede opnamefilm die werd afgedrukt 
op 70mm, zodat aan weerszijden van de per-
foraties ruimte overbleef voor zes magnetische 
geluidssporen. Brian O’Brien ontwikkelde een 
‘bug eye’-objectief dat een gezichtshoek van 128° 
besloeg tegenover 146° van Cinerama, plus drie 
opname-objectieven met lange brandpuntsaf-
standen zodat opnamen gemaakt konden worden 
met hoeken van 37°, 48° en 64°. 
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Mike Todd en American Optical werkten samen met de Mitchell Camera Com-
pany, de montagetafels waren van het type Westrex Editor, de projectoren kwa-
men van Philips Nederland. In Eindhoven lukte het Ir. Jan Kotte (1907-1988), 
chef-constructeur van Philips, binnen een jaar een machine te ontwerpen waar-
mee zowel 35mm- als 70mm-films konden worden vertoond. Uniek in de bio-
scooptechnologie.
De projector kreeg als typenummer EL 4000. Nadat het model door de Magna 
Theater Corporation (opgericht door Mike Todd) was geaccepteerd, veranderde 
dat in DP 70: DP staat voor ‘Double Purpose’ en het getal 70 voor het filmfor-

maat. In vakkringen werd en wordt de DP 70-machine aangeduid als 
‘Dollar Princess’, een knipoog naar het bedrag dat Philips ermee zou 
hebben binnengehaald. Van 29 september tot 7 oktober 1956 was op 
de Photokina in Keulen, op een scherm van14.20 meter breed en 7.20 
meter hoog, vrijwel continu de 70mm Todd-AO demonstratiefilm The 
Miracle of Todd-AO te zien. 
   Jan Kotte, een bescheiden vakman van de oude stempel, is in 1963 
door de Academy of Motion Picture Arts & Science onderscheiden 
met een Oscar voor zijn aandeel aan Todd-AO. Kotte hechtte aan orde 
en regelmaat. Als hij na een gevulde werkdag thuiskwam voltrok zich 
in de gang steevast hetzelfde ritueel: hoed af, jas uit, een blik in de spie-
gel en dan naar binnen. Op een avond in februari 1963 liep hij met zijn 
overjas nog aan door naar de huiskamer. Z’n verblufte familie vreesde 
het ergste maar vader zei geruststellend: ‘We hebben een Oscar.’ Philips 
leverde als eerste de fraaie DP 70-projectoren aan bioscopen over de 
hele wereld; in Nederland werden zes 70mm-machines (twee stuks in 
elk theater) geplaatst in Asta in Den Haag, Du Midi in Amsterdam en 
Casino in Den Bosch. 

De operette Oklahoma, 70mm of niet, liep toch minder dan Around 
the World in Eighty Days, waarmee Todd-AO pas goed naam maakte. 
Todd-AO zou, naast CinemaScope van Fox, een decennium lang een 
vertrouwde cinematechnologie blijven. Robert Surtees, ‘director of 
photography’ van Oklahoma, zei in interviews dat artistiek gezien met 
Todd-AO op een in de cinematografie gewone manier kon worden ge-
werkt. Close-ups, medium-, pan- en dollyshots, de ‘beeldgrammatica’ 
bleef hetzelfde als bij een film in de standaard 1.37:1-beeldverhouding. 
Een groot voordeel tenopzichte van Cinerama en CinemaScope. 

Phiips projector  DP 70 (Dual Purpose 70 millimeter)            Ir. Jan Kotte van Philips kreeg een Oscar voor zijn DP 70 projector
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Intussen begonnen naast Philips ook andere fa-
brikanten 70mm-filmprojectoren te leveren: Bau-
er, Ernemann, Frieseke & Hoepfner, Cinemecca-
nica, Century, Simplex, et cetera. Behalve Mit-
chell bouwden Arriflex en Eclair 65mm-camera’s; 
65mm- en 70mm-plakpersen konden bij Catozzo, 
Premier en Maier/Hancock worden besteld; kool-
spitslampen met hoge lichtopbrengst kwamen 
van Peerless en Ashcraft; 65mm- en 70mm-film-
materiaal leverden Kodak en Fuji. 
   Dit alles had verstrekkende financiële conse-

quenties. Voor een complete combi-installatie, 
waarmee zowel 70mm- als 35mm-films konden 
worden vertoond waren Amerikaanse bioscoo-
peigenaren ruim 40.000 dollar kwijt. Veel cine-
ma-exploitanten hadden al zo’n 25.000 dollar 
neergeteld voor de aanpassing aan CinemaScope 
(twee ‘afleeskoppen voor magnetisch geluid, twee 
anamorfische objectieven, stereoversterkers met 
luidsprekers, een groter scherm). De animo om 
meer te investeren was niet groot. 
Er werd een afwachtende houding aangeno-

men, temeer omdat het voor de hand liggende 
idee heerste dat het met Todd-AO wel dezelfde 
kant op zou gaan als met Cinerama: eens per 
jaar een nieuw programma vol frappante stunts 
waar slechts één theater per grote stad iets aan 
had. Na het succes van Around the World in 
Eighty Days, waarvoor de voorstellingen in het 
Amsterdamse Nöggerath maanden van tevoren 
waren uitverkocht, gingen de ‘betere’ theaters 
toch over op Todd-AO. Overigens kregen de 
bezoekers van Nöggerath geen 70mm-kopie van 

LINKS: Mike Todd poseert naat een camera met  het ‘bug eye’objectief, dat een beeldhoek van 128 graden kon omvatten. 
BOVEN: een shot uit Oklahoma!, gemaakt met de ‘bug-eye’ en geforografeerd vanaf het doek tijdens een voorstelling in Seattle. Zulke spectaculair wijde shots kwamen in 
Oklahoma! zelden voor, maar des te meer in Around the World in 80 Days.
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Around the World te zien. Er draaide een CinemaScope-versie op 35mm 
door de Century-projectoren, met stereogeluid via het optische Perspecta 
Soud-systeem. Iets dat uiteraard niet in de advertenties werd verteld, het 
publiek moest in de waan gelaten worden naar een 70mm-Todd-AO-film 
te kijken met ‘six mag soundtracks’. De avonturen van Phileas Fogg en 
zijn knecht Passepartout waren er op 35mm niet minder vermakelijk om. 
Ook van Oklahoma kwamen, zeker in Europa,  meer 35mm-kopieën dan 
70mm-kopieën in omloop. 

Cultuurbeschouwers bleken niet allemaal even enthousiast over het zo-
veelste breedbeeldsysteem. Schrijver Anton Koolhaas, die later directeur 
zou worden van de Nederlandse Filmacademie, stelde in Filmforum num-
mer 10 van het jaar 1957: ‘Bij het brede beeld is de continuïteit van bewe-
ging moeilijker dan ooit geworden, een eenvoudige scènewisseling geeft 
al aanleiding tot zulke vreemde sprongen, dat het de toeschouwer vaak 
duizelt. Zolang geen dramaturgie gevonden wordt, die als dwingende eis 
stelt dat uitsluitend in optocht en liggend geacteerd kan worden, zullen de 
ellendige voorbeelden daarvan het bioscoopdoek wel blijven bestormen.’ 
   Na Oklahoma en Around the World volgden de Todd-AO-films elkaar 
in hoog tempo op: South Pacific (1958), Porgy and Bess (1959), Can-Can 
(1960), West Side Story (1961), The Sound of Music (1965), en zo verder. 
Cinema Parade in Den Bosch, voorheen Casino, vertoonde nog heel vaak 
in reprise Todd-AO-films op een doek van 98 vierkante meter. Rond de 
kerstdagen van 1990 draaide er een gerestaureerde versie van Lawrence of 
Arabia, het beroemde epos van David Lean uit 1962. Medio 1994 stond in 
Desmet in Amsterdam een nieuwe 70mm-kopie op het programma van 
Stanley Kubricks Spartacus uit 1960. 
   

BOVEN: Werkopname Around the 
World in 80 Days. Camera’s wordean 
opgesteld voor opnamen van het 
interieur van de treinwagon van 
Philias Fogg (David Niven). Het decor 
is opgebouw op een platte treinwag-
ong; op deze manier vermeed Mike 
Todd achtergrondprojectie voor een 
zogenaamd rijdende, maar stilstaan-
de trein.
HIERNAAST:Mike Todd toont een 
70mm filmstrook aan David Niven 
en Cantinflas in een opauze van 
opnamen in Parijs.
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Eind jaren zeventig sloot de kermisbranche een oude bekende in de armen: 
film. Exploitant J.A. de Vries uit Lochem runde met zijn vader en broer 
drie ‘Cinema 180°’-tenten. Bij de kassa’s van de paviljoens hingen borden 
met de tekst: ‘Vijftien minuten film. Alles wat u ziet beleeft u zelf. U staat 
er middenin.’ De film in kwestie heette Thrills of America, een 70mm-pro-
duktie vol opnamen aan-één-stuk vanuit vliegtuigen en helikopters die 
over en langs de rotsen van de Grand Canyon scheerden en de toeschou-
wers meesleurden over achtbanen en zandvlaktes. Het beeld omvatte een 
blikveld van om en nabij 180° en werd geprojecteerd op de holle binnenzij-
de van de bolle tent, twintig meter breed en veertien meter hoog. 
   Omdat het publiek moest blijven staan was het duizeligmakende effect 
groot. Het moest om de haverklap naar de grond kijken om niet om te val-
len. De Vries, opvolger van cinemapioniers als Slieker en Desmet die rond 
1900 kermisvolk al met film bedwelmden, zei destijds in Skoop dat hij zijn 
film voor 20.000 dollar per jaar huurde van de firma Sarasota in de VS: ‘In 
Amerika gooien ze je dood met dat soort 70mm-films. Ze leveren er meer 
dan tweehonderd per jaar. Kun je nagaan… ‘
   Het kermiswezen ziet tegenwoordig geen exploitatiemogelijkheden meer 
in het medium cinematografie. Op de website van Rosbeek Techniek (le-
vering en onderhoud van bioscoopapparatuur) stonden begin 2006 weinig 
gebruikte 70mm-projectoren aangeboden voor de spotprijs van 2.500 tot 
4.500 Euro. Nieuwprijs: 40.000 dollar. Ze zijn uiteindelijk verkocht aan 
Europese filmmusea, waar van tijd tot tijd nog voorstellingen worden ge-
geven met 70mm-film. 
   Het Todd-AO-oeuvre is z’n grandeur in het begin van de 21ste eeuw 
ietwat verloren door verkleuring van het beeld. De films ogen in analoge 
projectie rose. Dat onomkeerbare verkleuringsproces werd in gang gezet 
door de manier waarop men destijds de magnetische ‘sound tracks’ door 

verhitting op de film moest aanbrengen. Die voor de emulsie ongunstige be-
handeling versnelde naderhand de ‘fading’ van het beeld en vontsierde helaas 
menige Todd-AO-productie. 
   Todd-AO-titels die op dvd rouleren en via Netflix, YouTube en andere film-
streamingdiensten bekenen kunnen worden zijn gedigitaliseerde kleurgecor-
rigeerde ‘restored’-versies van 35mm-kopieën die al in een vroeg stadium, 
ten behoeve van bioscopen zonder 70mm-projectoren, werden getrokken 
van het 70mm origineel. Mike Todd noch wetenschapper Brian O’Brien heb-
ben dat toen kunnen voorzien. Quentin Tarantino bracht met zijn in 2016 
uitgebrachte The Hateful Eight alsnog een hommage aan Mike Todd en Brian 
O’Brien, een ode de onvolprezen beeldkwaliteit van het 70mm filmformaat 
dat vooralsnog door geen enkele digitale projector en evenmin door LED 
cinemadsplays in hypermoderne Koreaanse en Japanse projectieloze biosco-
pen geëvenaard kan worden. 

—Thomas Leeflang 

The Hateful Eight
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Over Diva zegt de jury o.a.: ‘’Deze prikkelende biografie gaat over 
een vergeten Nederlands icoon waar menigeen nog nooit van had 
gehoord. Alleen al het feit dat Jetta Goudal de enige Nederlandse 
actrice is met een ster op de Hollywood Walk of Fame maakt dit 
boek uniek. En ook al geeft de schrijver in zijn voorwoord op hu-
moristische wijze aan dat niet alles waargebeurd is; hij heeft zich 
duidelijk vol overgave gestort op de research en dat maakt de verha-
len in dit boek over het algemeen bijzonder geloofwaardig.

De tijdsgeest is beeldend en gedetailleerd weergegeven. Holly-
wood’s zogenaamde Golden Age komt tot leven in enerverende 
anekdotes. (…) Het boek is soms grappig, vaak dramatisch, maar 
steevast met betrokkenheid geschreven. Jetta’s tragische laatste 
jaren en de verschrikkingen van de oorlog worden niet vermeden 
maar respectvol uiteengezet. 

Louis Hartlooper-prijs 2019 
De jury van de Louis Hartlooperprijs heeft dit jaar niet Film Fun, maar 
het boek DIVA van Erik Brouwer bekroond. FILM FUN was een van de vijf 
genomineerde filmpublicaties.

Erik Brouwer: DIVA
Uitgeverij Bern 2018
ISBN 9789082837407.
 Paperback, 352 paginas. 
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de The Avengers worden toen Diana Rigg ermee 
stopte, maar dat ging niet door. Toen ze 32 was 
hield ze het voor gezien en richtte met haar echt-
genoot Andrew Millington (die een paar films 
produceerde en regisseerde) een casting bureau 
op. Ze stierf uiteindelijk aan leverkanker.

seren. Zijn  debuut (samen met Michel Deville) 
was de politiefilm Une balle dans le canon (1958). 
In 1970 ontmoette hij de jonge regisseur Claude 
Lelouch die hem een rol gaf in  Le Voyou. Zijn rui-

Hij was van Armeense afkomst en hij maakte zijn 
acteerdebuut in 1946 in Destins, een muzikale ko-
medie met Tino Rossi. Aan het einde van de jaren 
vijftig stopte hij met acteren en ging films regis-

In Memoriam

Valerie Van Ost 
U Berkemstead, UK, 25=7=1944 ? 10-9-2019, 
Hampshire, UK

Charles Gerard 
U Noubar Adjenor, Istanboel, 1-12-1922 ? 10-
9-2019, Versailles

Met Sid James in Carry on Doctor

Ze was op school al een goede danseres die zelfs 
in het London Palladium optrad. Met haar acht-
tiende zat ze op de tv en in films. Ze speelde 
meestal het onschuldige, vrolijke meisje. In vier 
Carry On films: Carry on Cabby (1963); Carry 
on don’t lose your head (1967); Carry on doc-
tor (1967) en Carry on again doctor (1969). In 
1973 was ze een gewillig slachtoffer van Dracula 
(Christopher Lee) in The satanic rites of Dracu-
la. Ze kwam in al die jaren niet veel verder dan 
rollen van: meisje bij de kapster; meisje op een 
theater party; meisje bij een executie; verpleeg-
ster; meisje in een trein; deelneemster aan een 
schoonheidswedstrijd (zonder te winnen), etc. 
Ze zou eventueel de sidekick van John  Steed in 

CharlesGerard (links) me Jean-Paul Belmondo

Aldo Maccione en Charles Gerard in l’Aventure c’est l’aventure
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Studeerde in 
NYC en diende 
in de oorlog bij 
de marine als 
torpedoman. 
Zag actie in 
de Atlantische 
Oceaan en in de 
Pacific. Hij ging 
na de oorlog 
acteren in de 
Neighbourhood 

Playhouse School of the Theatre en kwam o.a. 
op Broadway terecht.  Zijn eerste officiële speel-
film—na wat tv kinderprogramma’s—was in 1946 
Six bridges to cross waar ook een jonge Tony Cur-
tis in zat. 
Hij beantwoordde bepaald niet aan het beeld 
van de knappe leuke jongens die in Hollywood 
populair waren zoals Tony Curtis, Rock Hudson, 
George Nader of Jeff Chandler, dus werd hij me-
teen gecast  als de slechterik met psychotische 

Jan Merlin 
U Yan Waslewski, NYC, 3-4-1925 ? 20-9-2019, 
LA

ge uiterlijk maakte hem uitermate geschikt voor 
misdaadfilms; vaak met Jean- Paul Belmondo en 
Lino Ventura. Belmondo was zijn grote vriend, 
ze hadden allebei gebokst en waren grote sport-
liefhebbers. Gerard zou in 19 films van Claude 
Lelouch optreden. Hij stopte zelf met regisse-
ren. Charles Gerard’s  bijnaam was Charlot. Zijn 
laatstfilm La dernière leçon  maakte hij in 2015.

Sid Haig 
U Sidney Eddie Mosesian - Fresno, CA, 14-7-
1939  ? 21-9-2019, LA

Acteur, filmpro-
ducer en musi-
cus van  
Armeense 
afkomst was 
uitermate po-
pulair in de 
jaren zeventig 
als de ultieme 
gewelddadige 
bad guy in (vaak 
zwarte) exploi-

tatiefilms. Altijd kaal geschoren met een baard 

was hij afschrikwekkend en zo wilden de fans 
het ook. Bekende films: Coffy; The big doll house, 
Foxy Brown; Black Mama White Mama. Daarin 
had hij grote rollen, maar in ‘chiquere’  films zoals 
Diamonds are forever, Point Blank; THX 1138;  
Emperor of the North  of Swashbuckler nam hij ge-
noegen met veel kleinere rollen. Door zijn exoti-
sche uiterlijk viel hij altijd wel op. hoe klein de rol 
ook. Hij kon niet kieskeurig zijn. Hij was ook wel 
eens assistent-regisseur en recentelijk ook produ-
cer. Sid Haig was getrouwd met Susan L. Oberg. 
Hij kreeg een onderscheiding voor beste bijrol in 
House of 1000 corpses in het 13e Jaarlijkse Fango-
ria Chainsaw Festival. En hij werd opgenomen in 
Fangoria’s Horror Hall of Fame. Hij was werkelijk 
een horror-icoon. Begin september werd hij na 
een val in zijn huis opgenomen in het ziekenhuis. 
Hij kreeg een longinfectie die uiteindelijk leidde 
tot zijn dood.

Coffy

In Memoriam
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Als kind was 
muziek al een 
belangrijk 
element voor 
haar. Ze zong 
in een kerk-
koor en kreeg 
een toelage 
voor de New 
York’s High 
School of Mu-

sic and Art. Ze was een mooi meisje dat geschikt 
was voor modellenwerk en ze veranderde haar 

naam in Diahann Carroll.  Ze deed radiowerk en 
speelde op haar negentiende in de musical House 
of Flowers waarin ook Pearl Bailey zat. Samen 
met Pearl Bailey zat ze in haar filmdebuut Car-
men Jones, de opera die een filmmusical werd. 
Met in de hoofdrollen Dorothy Dandridge en 
Harry Belafonte. Vijf jaar later zat ze met Dorothy 
Dandridge (die Bess vertolkte) in Porgy and Bess. 
Porgy werd vertolkt door Sidney Poitier met wie 
ze en relatie zou krijgen. Toch lukte het de talent-
volle jonge vrouw niet om hoofdrollen in films te 
krijgen terwijl ze zich ontwikkelde als zangeres/
actrice. Ook in Paris Blues, een film met Paul  
Newman en Joanne Woodward, had ze een bij-
rol. Ze kwam tot de conclusie dat de weinige 
filmhoofdrollen voor jonge Afro-Amerikaanse 
actrices naar Dorothy Dandridge gingen. Ze ging 
terug naar Broadway, met veel succes ,want in 
1962 ontving ze een Tony Award voor haar bui-
tengewone vertolking van model in No Strings  
van Richard Rodgers die na de dood van Oscar 
Hammerstein de rol speciaal voor haar had ge-
schreven. 
Ze begon langspeelplaten te maken en werd uit-
genodigd op tv in shows van Dean Martin, Danny 

trekjes. Zijn filosofie daarover was: “Een van de 
nadelen om een ‘good boy’ te spelen is dat je er 
netjes en heroïsch moet uitzien, terwijl de ‘heavy’ 
er zo onverzorgd uit kan zien als hij maar wil. En 
soms veel gekkere kleding kan dragen dan zijn 
achtervolger…misschien ziet hij er wel beter uit!” 
Jan Merlins oorlogsverleden kwam van pas in 
tv-series  Combat! en Twelve O’Clock High. Hij 
stond twee keer in films tegenover oorlogsheld 
nummer één Audie Murphy in  Hell bent for le-
ather ( 1960) en Gunfight at Comanche Creek 

(1963). Zijn hoogtijdagen waren in de jaren vijf-
tig en zestig, maar hij zou tot en met 1992 actief 
blijven. Echte roem vergaarde hij met een Emmy 
voor het schrijven van de soap Another world 
(1964) en met een nominatie in 1979. 
Zijn eerste vrouw was actrice Patricia Datz (ze 
hadden een zoon) en na haar dood in 1986 her-
trouwde hij met  Barbara Doyle. 

Jan Merlin in
The rough riders

Diahann CarrolL 
U Carrol Diahann Johnson - NY 17-7-1935  ? 
4-10-2019, LA

In Memoriam
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Kaye, Judy Garland, Carol Burnett en Andy Wil-
liams. Ze had het gemaakt. 
Maar haar baanbrekende rol zou nog komen in 
1968, toen ze een weduwe speelde op tv die ver-
pleegster is en haar zoontje moet opvoeden in de 
serie Julia. Voor het eerst had een zwarte actrice 
en hoofdrol op tv.. Ze kreeg een Emmy-nomina-
tie en ze won de Golden Globe. Ze zou een film-
comeback maken met Claudine in 1974, waar-
voor ze een Oscar-nominatie kreeg. TV werk 
bleef doorgaan, maar nog een keer werd er veel 
commotie gemaakt in The Colby’s (een spin-off 
van Dynasty), toen ze de gelijkwaardige tegen-

standster moest spelen van “bitch” Joan Collins.
Diahann Carroll was vier keer getrouwd, o.a. met 
zanger Vic Damone, en begin jaren zeventig had 
ze een relatie met David Frost. Ze overleed als 
gevolg van kanker.

Julia

Robert Foster 
U Robert Wallace Foster Jr. - Rochester, NY 13-
7-1941  ? 11-10-2019, LA

Had een interessante 
start in 1967 in Re-
flections in a Golden 
Eye van John  Huston, 
waarin Marlon Bran-
do en Elizabeth Tay-
lor de hoofdrollen 
vertolkten. Het lag 
niet aan zijn  prettige 
uiterlijk en aan zijn  
acteertalent, maar in 
de jaren die volgden 
(30!) zou hij nooit meer in opvallende films zitten 
of opvallende rollen  spelen. Zijn meest voorko-
mende rol was die van politieman. Een keer zat 
hij in een vreemde film van Roger Cormans vazal 

Daniel Haller, Pieces of Dreams  waarin hij als 
priester ontvankelijk is voor de charmes van Lau-
ren Hutton. 
Maar er was in Hollywood een man die wel veel 
in hem zag en dat was Quentin Tarantino, die 
hem een rol gaf van een man die bail bonds re-
gelt in Jackie Brown, waarin de voormalige ex-
ploitatie-ster Pam Grier op hem valt. Vanaf dat 
moment was Robert Forster een interessante 
oude ster die  opviel in vrijwel eendere rollen 
als voorheen. Hij zat nu o.a.  in Twin Peaks; Me 
myself and Irene (met Jim Carrey); Mulholland 
Drive; Charlie Angels Full: Trottle en recentelijk 
als de vader van Tim Allen op tv in de comedy 

Met Pam Grier in Jackie Brown

In Memoriam
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serie  Last man standing. Hij zag er door de jaren 
heen hetzelfde uit: het gegroefde gezicht met de 
melancholieke blik. Hij had nog jaren kunnen 
doorwerken, maar hij werd op zijn achtenzeven-
tigste geveld door een hersentumor. Hij was ooit 
getrouwd met Zivia Forster en had toen een zoon 
van een vorige relatie. Vanaf 2004 tot zijn dood 
had hij een relatie met actrice Denise Grayson.

Hij was jarenlang taxichauffeur in New York 
voordat hij plaatsvervanger werd voor Walter 

Bill Macy 
U Wolf Martin Garber - Revere, Massachusetts 
18-5-1922  ? 17-10-2019, LA

Matthau in het toneelstuk Once more with feeling 
in 1958. Hij zat (naakt) in de originele cast van de 
musical Oh ! Calcutta ! En hij speelde (ook weer 
naakt) mee in de verfilming in 1972. 
Hij werd opgemerkt vanwege zijn komische ta-
lent en Norman Lear haalde hem naar Hollywood 
voor de kleine rol van politieagent in de tv serie 

All in the Family. Daarna castte Lear hem als de 
echtgenoot van Beatrice Arthur die veel te verdu-
ren had in Maude. De serie liep van 1972-1978 en 
maakte Bill Macy heel erg bekend.  Zijn komische 
talenten zouden gebruikt worden in films  als The 
Producers; The Jerk en My favourite year. Hij zou 
in meer dan 70 films en tv-rollen verschijnen. Hij 
zou ook veel meedoen in de serie Seinfeld  als be-
woner van het bejaardentehuis in Florida waar de 
ouders van Seinfeld verbleven. 
Zij  vrouw Mary Harper ontmoette hij in 1969 
tijdens Oh! Calcutta! Hij zag haar naakt en wist 
dat zij zijn vrouw moest worden.

Bill Macy met Bea Arthur in de tv-serie  MaudeFoster (links) met Tim Allen in de tv-serie Last man standing

In Memoriam
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WORDT VERWACHT
in Film Fun #71

G.W. Pabst en

Louise Brooks


