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PETER FINCH
HARDE DRINKER WAS
SERIEUS ACTEUR

Peter Finch behoorde tot de categorie hellraisers van de 
Britse cinema. Hardwerkende, maar ook hardlevende acteurs 
met een onverzadigbare smaak voor drank en vrouwen. 
Zijn ‘drinking buddies’ en daarom vrienden, waren Richard 
Burton, Richard Harris, Peter O’Toole, Trevor Howard. Zijn 
levensstijl en filmcarrière kwamen veel overeen met die van 
Richard Burton, die zijn grote talent verkwanselde voor een 
Hollywood-carrière (aan de zijde van diva Elizabeth Taylor) 
met veel oppervlakkige films die goed betaalden. Het verschil 
tussen de twee was, dat Burton wist wat hij deed en Finch 
altijd hoopte dat een commerciële film goed zou uitpakken. 
Hij had het vaak mis. Een ander verschil was, dat Burton van 
jongs af aan als een groot talent werd gezien, terwijl Finch 
eerst moest laten zien dat hij geen Australiër was en dat hij 
geschikt was om serieuze rollen te spelen.

Toen ik hem in 1959 voor het eerst in een film zag had ik geen 
idee wie hij was. De titel: Operation Amsterdam.door

Thys Ockersen
met dank aan biograaf Trader Faulkner 



FILM FUN #73 Januari 20204

INHOUD

Pittig actiewerk in de haven van IJmuidem.

TEGEN het einde van de jaren vijftig kwa-
men er oorlogsfilms uit Engeland en 
Amerika die de realiteit loslieten en meer 

fantasie in hun verhalen brachten. Waren er eerst 
films als A town like Alice over de Japanse over-
heersing van Britten in Maleisië (met Peter Finch 
in een hoofdrol); The Cruel Sea over de overle-
vingskansen van koopvaardijschepen; The Colditz 
Story  over een militair gevangenenkamp in Duits-
land en The Longest Day  over de invasie in Nor-
mandië van 1944— al gauw kwamen er films met 
verzonnen verhalen die ver van de werkelijkheid 
stonden, dus puur entertainment waren: The Guns 
of Navarone over kanonnen die vernietigd  moes-

ten worden door commando’s;  The Great Escape, 
waarin het accent op het spectaculaire motorrij-
den van Steve McQueen lag en Operatie Amster-
dam met een onwaarachtig verhaal over twee Ne-
derlanders en een Brit die naar Holland worden 
gestuurd aan de vooravond van de invasie van de 
Duitse troepen om diamanten veilig te stellen. 
     Ik was dertien jaar. Het  was in 1959 mijn eerste 
film voor boven de veertien waar ik in de Lido in 
Haarlem binnen kon komen (en daarna nog een 
keer in de Monopole in Zandvoort). Ik was boven-
dien geïnteresseerd in het verhaal omdat mijn va-
der jarenlang bij Asscher diamanten had geslepen. 
 

AUSTRALIË: HET BEGIN
 

Peter Finch, die in 1916 in Londen werd 
geboren, werd voor Australiër aangezien, 

omdat hij daar in zijn jeugd vanaf zijn tiende 
had gewoond. Hij maakte zijn eerste film in 
Australië in 1935, The Magic Shoes, die nooit 
werd uitgebracht. Hij deed wel veel toneel 
en kreeg in 1938 zijn officiële filmdebuut 

met Dad and Dave come to town. In 1949 had 
hij zijn eerste Britse film Eureka Stockade 

die in Australië werd opgenomen, maar  de 
overstap werd naar films in Engeland.  Al heel 

gauw viel hij op in de oorlogsfilm 
The Wooden Horse, ook in 1949.

Er deugde niets aan het verhaal en aan het gedrag 
van Peter Finch in die film, maar ja het was span-
nend en het werd een film ‘you love to hate’. Wat 
helemaal belangrijk voor me was, mijn oudere 
neef Willem die in het leger zat had in IJmuiden 
meegewerkt aan de ontploffingen in de haven. 
Het was de eerste keer dat ik Peter Finch in een 
stoere rol zag als Jan Smit die met een andere Ne-
derlander, Walter Keyser (de Canadees Alexander 
Knox) en een Brits officier, Majoor Dillon (Tony 
Britton) naar ons land gaan voor een geheime ope-
ratie. Een man in een roeiboot haalt ze op voor 
de kust bij een kruiser (Lex Goudsmit) en zet ze 
in de haven van IJmuiden neer. De Hollandvaar-
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Eva Bartok, Peter Finch, Tony Britton en Malcolm Keen bespreken de diamantensituatie

ders zijn nog niet geland of de eer-
ste moeilijkheden doen zich voor in 
de vorm van een hysterische Neder-
landse politieagent (John  Bailey) die 
bij een hoopje (Duitse) lijken  staat te 
zwaaien met zijn pistool en de man-
nen  ook aanziet voor Duitsers en ze 
wil neerschieten. Nogal raar. Finch, 
Britton en Knox zien er erg Brits uit. 
Verderop in de film zien we hoe een 
boot vol vluchtelingen richting Enge-
land ontploft en hoe een Duits vlieg-
tuig de haven aanvalt. Fikse ontploffin-
gen volgen (gemaakt door mijn neef ). 
Dan is er die mooie vrouw die met 
haar auto het water in wil rijden (Eva 
Bartok) omdat haar schoonouders die 
ze net heeft afgezet op die boot zaten. 
Voor de Engelse filmindustrie was alles dat niet 
Brits was bruikbaar om elke nationaliteit te spelen. 
Eva Bartok was Hongaars. Later in A bridge too far  
werd een Nederlandse dokter gespeel door Lau-
rence Olivier en de verpleegster door de Noorse 
Liv Ullmann .

De charmante Peter Finch weet Eva ervan te over-
tuigen dat dit een domme daad is en dat hij haar 
kan gebruiken om zijn  team naar Amsterdam 

te rijden. Zelfs als jong jochie begreep ik dat de 
bloedmooie Eva er alleen maar was als ‘love inte-
rest’ voor Peter Finch (de andere teamleden keek 
ze nauwelijks aan). Deze rol had ook door een 
minder mooie actrice gespeeld kunnen woeden, 
maar dan had Finch geen interesse gehad. Na wat 
pittoreske opnamen van Nederland bereiken de 
mannen Amsterdam. Ze gaan meteen naar het 
grachtenpand waar Jans vader  (Malcolm Keen) 

belooft de diamantairs te vragen hun 
diamanten af te staan voor transport 
naar Engeland. Om de film  spannend  
te maken, moet een gedeelte van de 
diamanten uit een bank gehaald wor-
den die dicht is, dus ze breken in, ter-
wijl het onvermijdelijke orgel (voor 
de buitenlandse kijkers altijd leuk) op 
een leeg plein steeds hetzelfde deun-
tje speelt. Het team wandelt intussen 
rustig door Amsterdam, terwijl ge-
zegd is dat ze grote haast hebben, ze 
drinken een jenever op de hoek van 
een gracht. Dan wordt ook duide-
lijk wat de taak van de Britse majoor 
is. Hij moet een koffer afleveren aan 
het verzet (er was geen verzet in mei 
1940). Om de zaak spannend  te hou-

den, levert hij  in een steegje een kort gevecht met 
een foute BS-er. Want in de film wordt gesugge-
reerd dat Duitsers vermomd als Nederlandse sol-
daten (de vijfde colonne dus) overal in de stad te 
vinden zijn om vast sabotage te plegen.

En dan komt de meeset genante scène uit de film 
als een oude joodse man (Arnold Marle) zijn kof-
fertje komt brengen en vraagt of hij en zijn zieke 
vrouw misschien met het team meekunnen naar 
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Engeland. “Nee, dat kan niet,” zegt Jan 
Smit resoluut, maar verderop in de 
film is hij niet te beroerd  om de mooie 
Eva wel uit te nodigen en ook een zie-
lige jongen  die het verzet helpt (Mel-
vyn Hayes). Oh, dat kan dus wel? De 
oude diamantair overhandigt toch zijn 
koffertje (als het vol is met een waarde 
van ettelijke miljoenen guldens), ter-
wijl hij eigenlijk had moeten zeggen: 
“Fuck, you all, ik charter mijn eigen 
vliegtuig met piloten en ga in Londen 
mijn laatste jaren in weelde leven met 
de beste dokters voor mijn vrouw.”

Je weet dus dat hij nu met zijn vrouw 
in de gaskamers eindigt. En aan zijn 
gezicht te zien weet hij dat ook.

Hoe jong ik ook was, ik wist dat dit absoluut een 
foute scène was. De reden ook dat de film nooit 
meer te vinden is op tv of waar dan ook. Ik heb 
ooit in Hollywood een dvd gekocht.

RACEN IN AMSTERDAM, 
SCHIETEN IN PINEWOOD
De bank moet beroofd worden om nog een grote 
hoeveelheid diamanten te bemachtigen. Terwijl 
de roof plaats vindt op een soort plein dat op de 

Nieuwmarkt lijkt, komt  een aantal Duitsers de 
zaak tegenhouden. Er volgt een grote schietpartij 
waarbij het team geholpen wordt  door het ver-
zet. Die opnamen zijn gemaakt in de Pinewood 
Studios in Buckinghamshire, omdat er geen plein 
voor opnamen in Amsterdam kon worden vrij-
gemaakt. Dat is begrijpelijk want zo’n vechtscène 
neemt veel tijd in beslag en op een echte locatie 
moeten bewoners verwijderd worden of dagen 
binnenblijven en de luide knallen van wapens on-
dergaan. Wie goed oplet bij deze scène ziet dat er 

achter de huizen geen andere huizen 
of gevels te zien zijn. Het is een set 
zonder achtergrond. Maar het is de 
spectaculairste scène uit de hele film. 
Uiteindelijk volgt er nog een snel-
le rit door de stad, achtervolgd door 
de Duitsers om de kruiser op tijd te 
bereiken. De jongen die hen hielp en 
mee mocht, raakt gewond en haakt 
af en Peter Finch heeft het nakijken 
bij Eva Bartok, want zij  blijft in Ne-
derland bij haar verloofd, ook om  het 
verzet te helpen (dat nog steeds moet 
worden opgericht).

Terug in IJmuiden is de roeier (Lex 
Goudsmit) niet te vinden en dan 

blijkt hij (buiten beeld) ergens dood te 
liggen. Waarschijnlijk had Lex een an-

dere schnabbel en was hij niet meer beschikbaar. 
Het team komt toch op de afgesproken tijd op de 
kruiser (ik weet niet meer hoe) en gaat met hele 
voorraad diamanten (hoe dragen ze die?) naar 
Engeland. Bij nadere bestudering van de castlijst 
blijkt Max Croiset ook mee te hebben gedaan (als 
diamantair) en speelde Wim Lindner, die nergens 
vermeld wordt bij het productieteam, maar on-
getwijfeld productieassistent was)  de rol van sol-
daat. Dus vechtend aan de kant van de moffen.

Eva Bartok, schietend in Pinewood
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De non en de arts

Ik vond de film dus wel aardig, maar was kwaad 
over die scène met die oude diamantair (die nota 
bene op mijn vader leek). Het moet de aandacht 
van de filmmaatschappij ontsnapt zijn. Ik was niet 
erg onder de indruk van Peter Finch, maar die was 
zelf niet happy met Operation Amsterdam waar 
Rank hem toe gedwongen had. Hij had gehoopt 
op de veel spectaculairdere Ferry to Hong Kong 
met Orson Welles en Curt Jürgens. Hij had de rol 
willen spelen van een ‘drop out’ die tussen  Hong 
Kong en Macao blijft varen omdat hij geen ver-
blijfsvergunning heeft. Jürgens was een internatio-
nale ster; Finch was een lokale ster. Bovendien had 

Finch zich zo slecht gedragen tijdens Operation 
Amsterdam dat hij voor straf  Ferry to Hong Kong 
niet kreeg.

THE NUN’S STORY
Peter FInch werd door de Rank Organisatie in 1959 
uitgeleend aan Warner Bros, die in de Congo een 
film met Audrey Hepburn ging maken, The Nun’s 
Story, onder regie van veteraan Fred Zinnemann 
(High Noon, From here to eternity) die zeker tijdelijk 
aan verstandsverbijstering leed om zo’n dweil van 
een verhaal te verfilmen. Novice (Audrey) wordt 
naar de Congo gestuurd —toen nog Belgisch—om 

een arts (Finch) te helpen bij zijn werkzaamheden.  
Uiteindelijk mislukt ze als ze wordt aangevallen 
door een krankzinnige en dat is het einde van 
haar ambitie om tot het nonnengilde te behoren. 
    Fred Zinnemann kende het werk van Pe-
ter Finch en die leek geschikt om de agnosti-
sche arts te spelen, waarbij de ondertoon de 
seksuele geladenheid was tussen de arts en de 
non. Maar natuurlijk gebeurt er helemaal niets, 
het is een uiterst brave film, die katholieken 
en miljoenen fans van Audrey moest behagen. 
     Ik zag hem vele jaren later en vond het he-
lemaal niets. Had Luis Buñuel die film maar ge-
maakt, dan hadden we kunnen genieten van zwe-
tende lichamen in de jungle van Congo. Jammer 
voor Peter Finch dat hij na Eva Bartok  weer een 
mooie tegenspeelster niet kon verleiden. Katho-
lieke films waren populair. Paus Johannes 23e was 
een jaar eerder geïnstalleerd.  Mijn ouders hadden 
me naar Marcelino brood en wijn gesleept om te 
zien hoe een aardig weesjongetje (Pablito Calvo) 
liefdevol in een klooster wordt opgenomen en in 
een kamer een dialoog heeft met Christus aan 
het kruis. Tot hij er dood gevonden wordt. Chris-
tus heeft hem tot zich genomen is de verklaring. 
     Gelukkig waren we niet katholiek. De film ging 
aan mij voorbij en als compensatie betaalden mijn  
ouders een kaartje voor de eerstvolgende matinee 
in de Monopole waar een Roy Rogers-film draaide. 
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En dan waren er natuurlijk de Don Camillo films 
op tv waarin Fernandel met Christus dialogen had. 
     Zinnemann: “Peter was gemakkelijk om mee 
te werken; hij begreep meteen het conflict tussen 
de spirituele en medische toewijding.” Peter was 
in ieder geval gelukkig met Zinnemann, die een 
groot professional was en met kop en schouders 
uitstak boven de regisseurs met wie hij tot nu 
toe had gewerkt. En  bovendien als je tegenover 
Audrey Hepburn staat, weet je dat iedereen je ziet 
in die film.

Zinnemann  was vol lof over Peter Finch: “Hij 
was magisch op het witte doek. Het had niets 
te maken met goed of slecht acteren. Ik heb het 
geluk gehad om met veel goede acteurs en ac-
trices te werken. De camera hield van hem.” 

 
Peter Finch had in Australië een aardige carri-
ère gehad, maar de behoefte om naar Engeland te 
gaan, waar hij geboren was, bleek groot. Australi-
sche films waren vlak na de oorlog onbelangrijk. 
Australiërs, Aussies genoemd, werden in Enge-
land met de nek aangekeken. Tenslotte waren ze 
afstammelingen van gedeporteerde misdadigers. 
De overstap was niet zonder obstakels, ook al 
erkende men met een talentvolle acteur te ma-
ken  te hebben. De enige kans op vast werk was 

de Rank Organisatie waar jong talent liefdevol 
werd opgenomen, een educatie in film acteren 
kreeg en geëxploiteerd werd  zoals dat bij een 
echte filmstudio gebeurt. Net als in Hollywood 
bij Paramount, Universal, Fox, Columbia, etc. 
Rank deed Hollywood na als eerste Britse studio. 
     Finch had  moeite om voor Brit door te gaan en 
had niets te vertellen over de keuze van zijn rollen. 
Het moet hard voor hem zijn geweest dat hij drie 
keer een Australiër moest spelen in The Wooden 
Horse, A town like Alice, Robbery under Arms. Pro-
beer dan maar eens een ieder ervan te overtuigen 
dat je geen Aussie bent. Drinken was misschien 

wel de oplossing. Hij vergat dat collega’s Dirk Bo-
garde en Christopher Lee, die gelijk met hem be-
gonnen, ook zo hun problemen hadden. Bogarde 
startte spectaculair met een paar thrillers, maar 
zakte af naar onbenullige komedies, waarin hij 
o.a. een arts speelde. Lee was te lang om voor een 
‘gewone Brit’ door te gaan en zou pas erkenning 
krijgen bij Hammer met het spelen van Graaf Dra-
cula en het monster van Frankenstein. Dirk Bog-
arde en Christopher Lee waren in WO2 heel erg 
actief geweest en wisten als ‘stiff upperlip’ Britten 
hun onvrede te maskeren. Ze hadden ergere tijden 
meegemaakt. Lee—en dat weet ik uit ervaring—

THE BEST IS YET TO COME

A Town like Alice: de rol van Aussie tegenover Virginia McKenna.
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zou bijna zijn hele leven gefrustreerd zijn over zijn 
image van horroracteur en pas vlak voor zijn dood 
erkenning vinden met de Lord of the Rings films en 
de tweede Star Wars sage. Nogal laat. Dirk Bogar-
de die.de aandacht van de jongedames voor hem 
als tieneridool haatte, maakte in 1960—toch nog 
bij Rank, maar meer voor team Bryan Forbes/Ri-
chard Attenborough—de controversiële film Vic-
tim, die tot woede van Attenborough in Nederland 
werd geweigerd. De film ging over een getrouwde 

man die een homoverleden heeft (een jeugdzon-
de). Na deze ‘doorbraak’ voor Dirk Bogarde zou hij 
vooral in films van Joseph Losey en Luchino Vis-
conti excelleren. Eindelijk erkenning.

Daarentegen had Peter Finch maar heel even bij-
rollen en al heel snel hoofdrollen; ook al waren dat 
in films die hij niet apprecieerde.  

In 1960 had hij de titelrol in The trials of Oscar 

Wilde over de beroemde schrijver die voor homo-
seksualiteit werd aangeklaagd. Ook die film kwam 
niet naar ons land, maar moest in Engeland con-
curreren met een andere film, Oscar Wilde, met 
Robert Morley in de hoofdrol. Dat was teveel van 
het goede. Maar je kan niet ontkennen dat Finch, 
die heel moedig was, de rol had geaccepteerd en 
twee prijzen in de wacht sleepte: De British Film 
Academy Award voor beste Britse (!) acteur (1960) 
en op het Moskou Film Festival voor beste acteur 

Peter Finch was eigenlijk ontdekt in 1948 
in Australië door Laurence Olivier die daar 
met zijn vrouw Vivien Leigh op tournee was 
met hun gezelschap (zie ook pag. 2).
Olivier werd de mentor van Peter Finch  en 
moest ondervinden dat Finch zijn vrouw 
verleidde. Ze hadden een lange affaire. Vivien 
Leigh was bipolair en Olivier kon haar niet 
langer hanteren. Finch had later affaires met 
Kay Kendall en Mai Zetterling die uitgebreid 
in de pers stonden. 
Van 1943-1959 was Finch getrouwd met 
de Roemeense balletdanseres Tamara 
Tchinarova (één kind). Daarna van 1959-
1965 met de Zuid-Afrikaanse schrijfster/
actrice Yolande Turner (twee kinderen) en 
tenslotte met de Afrikaanse Eletha Barrett 
vanaf 1973 tot zijn dood in 1977 (één kind, 
geboren na zijn dood).

FINCHIE EN DE LADIES
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(1961). Rank kon in 1960 niet langer negeren dat 
ze een groot talent in huis hadden. Hij kon meteen 
No love for Johnny doen over een onopvallende po-
liticus en vrouwenliefhebber die ten koste van alles 
carrière maakt.  Dat leverde hem  weer een British 
Film Award op en ook een Zilveren Beer in Berlijn, 
beide in 1961. Hij kon door naar Hollywood. Om 
te ontdekken dat hij daar in mindere films terecht 
kwam (voor veel geld). Een goede reden om nog 

meer te drinken.  In zijn frustraties begon hij veel 
op Richard Burton te lijken die bijna geen fatsoen-
lijk film meer maakte en ook steeds meer dronk.

Anekdote van Peter O’Toole in een talkshow: “Fin-
chie en ik waren aan het stappen geweest en we ein-
digden  in een klein kroegje bij zijn huis (in Ierland). 
Het was laat en we wilden doordrinken, maar de 
kroegbaas was resoluut en zei: “Ik stop ermee.” Toen 
hebben we de kroeg gekocht en zijn door gaan drin-
ken tot in de vroege ochtend. De volgende dag heb-
ben we de kroeg weer verkocht aan de kroegbaas.”

Peter Finch had nu werk in Engeland en Holly-
wood. De films in Hollywood zijn commerciële 
producten, die in Engeland artistieke films waar hij 
zich het meest mee verwant voelt.  En die hebben 
de betere, interessantere rollen. Na I thank a fool 
(1962; met Susan Hayward) en In the cool of the day 
(1962) met Jane Fonda)  in Amerika, maakt hij in 
Engeland Girl with green eyes  met nieuw sterretje 
Rita Tushingham  en het familiedrama The Pumkin 
Eater (1964) van Jack Clayton  met sterk tegenspel 
van Anne Bancroft en een mooi script van Harold 
Pinter.  Finch en Anne Bancroft worden geprezen 
en Pinter krijgt voor de film een British Film Award.  
     Internationaal zou Peter Finch een belangrijk 
filmacteur worden. In 1967 had hij de hoofd-

rol in Far from the madding crowd; in 1969 in de 
Brits-Russische film The Red Tent  met een credit 
boven die van Sean Connery! En weer een contro-
versiële film over een homoseksuele arts die het 
met een jongen doet die ook een relatie met een 
vrouw heeft (Glenda Jackson) in Sunday Bloody 
Sunday. Hij kreeg een beste acteur prijs bij de So-
ciety of film and Television Awards in 1971; was 
de beste acteur bij de National Society of Film Cri-

EINDELIJK SUCCES

Vechten met Anne Bancroft in  The Pumpkin Eater Zingen met Liv Ullmann in Lost Horizon
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tics in Amerika en had  een Oscar nominatie in 
1971. Daar tegenover liet hij zich verleiden om 
de hoofdrol te spelen in een spectaculaire remake 
van het meesterwerk van Frank Capra Lost Hori-
zon  die overladen was met liedjes.  Peter Finch: 
“Je moet zingen, terwijl je geen zanger ben; ik kan 
ook geen muziek lezen en ik ben a muzikaal.” En  
hij  moest ze van te voren zingen en dan op beeld 
mimen. De film was een kolossale flop.   

Een jaar later speelde hij Admiraal Nelson in 
Bequest to the nation; een rol die zijn mentor 
Laurence Olivier eerder had gedaan met Vivien 
Leigh als Lady Hamilton. De talentvolle, maar de 
niet al te mooie Glenda Jackson zou opnieuw zijn 
tegenspeelster worden. Finch en regisseur James 
Celland Jones hadden eerder Elizabeth Taylor of 
Ava Gardner voor ogen. Producent Hal B. Wallis 
, een gigant in Hollywood, had het laatste woord. 
De film werd in Londen in Shepperton Studio’s 
opgenomen en ik had een kans om op de set te 
komen. Dit was een grote Hollywood produc-
tie oude stijl op Britse bodem. Alleen de James 
Bondfilms kregen zo’n aanpak. Grote decors, 
een paar shots per dag draaien en dure acteurs. 
Ik kreeg dus de kans om Peter Finch te ontmoe-
ten, met hem te spreken en misschien te vragen 
hoe hij het vond om een Nederlander in Neder-
land te spelen in Operation Amsterdam.

In 1973 kon ik Peter Finch 
bezoeken op de set van 
Bequest to the Nation. 
Pr-dame Doreen Landry 
regelde regelmatig 
interviews en bezoeken 
aan sets voor mij in 
Engeland. De artikelen 
schreef ik voor SKOOP, 
de NRC en later voor Het 
Parool. Het was opvallend 
hoe het in de meeste 
gevallen makkelijk het 
was om vrijelijk op een 
set rond te lopen en 
foto’s te maken. En  dat 
deed ik naar hartelust. Ik 
kon zelfs dichtbij acteurs 
en actrices komen om een foto te nemen. Ik 
leerde een stilfotograaf kennen die ik op een 
paar sets tegenkwam: eerst in Pinewood in 
1971 bij Diamonds are forever (ik stond gewoon  
naast hem om Sean Connery en Jill St. John  te 
fotograferen). We maakten soms dezelfde foto’s, 

maar hij was ook niet 
te beroerd om mij met 
sterren te fotograferen, 
zoals op de set in een park 
voor Dracula AD 1972 waar 
hij foto’s met mijn camera 
maakte van mij met Peter 
Cushing en Christopher 
Lee. Zijn naam was George 
Whitear en hij dook ook 
op in Tsjecho-Slowakije bij 
Operation Daybreak. 
    Van Bequest to the 
Nation heb ik dus veel 
foto’s gemaakt. Het 
tempo was laag en in 
de studio was een heel 
groot bos gebouwd waar 

kunstmatige regen gemaakt werd. Zo’n lange 
dag waarin weinig gebeurd, is slopend voor 
de acteurs. In dit geval Peter Finch en Anthony 
Quayle.  Ze staan of met elkaar in het decor te 
praten of te acteren. Vanaf een afstand is niet te 
volgen wat ze zeggen. Als je niets te doen hebt 

EEN KORTE ONTMOETING MET PETER FINCH
foto’s Thys Ockersen
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De man van de regenmachine Producer Hal B. Wallis overziet de setCamera-operator beschermd tegen de regen Director of photography Gerry Fischer

bij een film en er gebeurt niet veel is de dag lang. 
Ik ga maar van iedereen foto’s maken. Doreen 
heeft me beloofd dat ik na de opnamen om vijf 
uur met Peter Finch kan spreken.
    Hal B. Wallis de producer komt maar heel even 
op de set kijken; het dagelijkse werk wordt voor 
hem gedaan door zijn assistent Paul Nathan. Ik 
lunch met de legendarische Hal B.Wallis, de man 
die de buffer was tussen Kolonel Parker en de 
studio’s bij de Elvis films, die de Martin & Lewis 
films produceerde, etc. Maar tijdens de lunch zit 
ik aan tafel met een heel oude, bedaarde man die 
niets heeft van de charismatische producers die 
ik  later ooit zal ontmoeten (Harry Saltzman, Joe 
E. Levine, Robert Evans, David Merrick, Charles H. 

Schneer ). We keuvelen wat over zijn films, maar 
echte details heb ik niet onthouden na 48 jaar.

Als ik tenslotte met Peter Finch mag praten in zijn 
kleedkamer ziet het er naar uit dat het gesprek 
tegen zijn wil plaatsvindt en dus kort duurt. Ik kan 
hem alleen maar vragen—terwijl hij zijn  laarzen 
en kostuum uittrekt—hoe het hij het vindt  om 
de ene keer een populaire film als Lost Horizon te 
doen en daarna serieus Bequest to the Nation. Het 
maakt hem niets uit.
Ik begrijp dat hij doodmoe is na zo’n lange dag 
en geen enkele boodschap heeft aan een jonge 
journalist van de een of andere krant uit Holland. 
Wat ik op dat ogenblik niet weet is dat Finch 

heel erg last heeft van zijn hart. wat het werken 
extra vermoeiend maakt. Ik kom dus nooit aan 
Operation Amsterdam toe.
Terwijl ik aan dit stuk werk zoek ik naar wat ik in 
de krant of SKOOP over Bequest of the nation heb 
gepubliceerd en ik realiseer me dat ik er helemaal 
niet over heb geschreven, want de film kwam 
nooit in ons land uit.
De film bleek een kolossale flop te zijn. Geen 
interesse in het onderwerp; zag er uit als een dure 
tv film. Kunst,  de maker was James Celland Jones 
die The Forsythe Sage had geregisseerd en geen 
feeling had voor een grote speelfilm. Hij zou ook 
nooit meer een speelfilm regisseren, alleen maar  
televisie. 
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Peter Finch met regisseur  James Cellan Jones. 

Finch had nog een paar films te gaan. In 1974 zat hij met Liv Ullmann in The 
Abdication. Regisseur was Anthony Harvey die eerder hoog gescoord had 
met Lion in Winter, gebaseerd op een toneelstuk van James Goldstone met 
briljante dialogen. The Abdication was van minder gehalte, geschreven als 
toneelstuk door de onbekende Ruth Wolf. Het ging over Koningin Christina 
van Zweden (Liv) die naar Rome afreist om katholiek te worden. Daar heeft 
ze iets moois met kardinaal Azzolino (Finch). Niemand was geïnteresseerd. 
Ook deze film haalde ons land niet. En voor Peter Finch zag het er slecht uit 
met zijn carrière en ook voor Liv Ullmann die twee keer het Roomse geloof 
omhelsde: met deze film en met Pope Joan, nog zo’n pleiter. Ze kon beter 

Anthony Quayle die Lord Minto speelt  met Peter Finch als Lord Nelson

haar koffer pakken en naar Zweden terugkeren. Met zijn hartproblemen 
waren hoofdrollen langzamerhand buiten bereik voor Peter Finch, maar 
een pittige bijrol in Network (1976) van Sidney Lumet waarin hij een 
dolgedraaide nieuwslezer speelde, kon hij niet weigeren. Hij stal de show 
en kreeg een Oscar-nominatie. Hij filmde meteen er achteraan voor de 
Amerikaanse tv (en voor de bioscopen in Europa) Raid on Entebbe. Dit 
was een spectaculaire film over de bevrijding in Oeganda van  passagiers 
van een Frans vliegtuig vol Israëliërs door het Israëlische leger. Finch ging 
premier Rabin spelen. Het was geen lange productietijd.
      Op 14 januari 1977 had Peter een afspraak met Sidney Lumet in het 
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Beverly Hills Hotel. Peter wilde graag George 
Washington voor de tv spelen. Misschien wilde 
Lumet regisseren. Nog voordat hij naar boven 
kon gaan naar Lumets kamer, zakte Peter Finch in 
de lobby in elkaar. Hulp kwam te laat. 
   Toen de Oscars voor 1997 werden uitgereikt 
ging die voor beste acteur naar Peter Finch, 
pos tuum voor Network. Zijn vrouw Eletha 
accepteerde het beeldje. Later zou hij ook nog de 

Golden Globe van 1976 ontvangen en zijn vijfde 
British Film Award.
     Eindelijk de erkenning dat hij een belangrijk 
filmacteur was.
    Hij kon er niet meer van genieten.
                                                  
                                                        —Thys Ockersen

Peter Finch als de dolgedraaide tv-omroeper in Network. RECHTS:  In 1977 werd de Oscar voor beste acteur toegekend aan Peter Finch en postuum uitgereikt  aan zijn vrouw Eletha Barrett.  Faye Dunaway werd beste actrice. Beste film: Rocky met Sylvester Stallone.

CITAAT

Het hangt ervan af hoe belangrijk geld en 
roem voor je zijn. Of je echt een heel goed 

artiest wil zijn of dat je die mythe
wil creëren die ze succes noemen— 

de twee gaan beslist niet altijd samen.

Peter Finch
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DE VLAM EN DE PIJL
En voor de duidelijkheid, de titel van dit stukje is geen verwijzing naar de film van Jacques Tourneur (The Flame and the 
Arrow, een namaak Robin Hood film met een atletische Burt Lancaster),  maar probeert meerdere zaken te verenigen.

door
Michael Helmerhorst

Mohammad Reza Pahlavi,
Sjah van Perzië

Orson Welles, narrator

Ooit bij een fotowinkel aan de Biltstraat in Utrecht uit de 16mm-verhuur 
opgeduikeld: een kopie van de documentaire Flame of Persia met commentaar van 
niemand minder dan Orson Welles. 
Welles grossierde in onafgemaakte filmproducties waaronder legendarische tot 
de verbeelding sprekende projecten als: Don Quichote (1957/1969) t/m zijn laatste 
onafgemaakte droom: The Other Side of The Wind (1970/1985) 
Zijn phantom films werden door de grote man gefinancierd door links en rechts 
memorabele gastrollen te spelen of voice overs in te spreken. 
Welles was als Shakespeare-vertolker en hoorspelpionier de onbetwiste koning 
der klassieke narrators en wist met zijn bombastische als wel verfijnde intonatie 
en timing menige documentaire naar een hoger plan te tillen. 
Welles was een geziene gast op de westers georiënteerde filmfestivals in het  
gemoderniseerde Teheran waar hij de zwager van de Sjah ontmoette. 
Het was via deze Teheran connectie van Welles dat de woestijn locaties inclusief 
zandkasteel  voor het epos Il Deserto Dei Tartari (1975) van Valerio Zurlini geregeld 
konden worden. 
De problemen bij het 50 jaar na dato uit een berg métrage samen te stellen en 
uit te brengen The Other Side of the Wind lagen voor een groot deel bij de 
onverenigbare rechthebbenden waaronder de man uit Teheran en Orson’s weduwe 
en erfgename Oja Kodar.

INHOUD
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Prins Bernhard op het feestje van de Sjah {alle foto’s op deze pagina’s zijn screengrab uit Flame of Persia).

Flame of Persia vangt aan in de godvergeten zandvlakten van het antieke rijk.
Welles (met ronkend aplomb): “Persia […] a land of barren moun-
tains and burning deserts, […] an ancient land which is the meeting 
point between East and West, between Russia and India, between 
Arabia and the Caspian sea, […] on the rim of the countries dead 
heart, the old enemy… sand… sand…sand… .”

Na het invliegen van de honderden eregasten worden ze ingekwartierd in 
een stervormige villawijk met lux e bedoeïenententen van kunststof voorzien 
van airco. De zoon van de Sjah, Reza Junior, rijdt de eminente gasten rond in 
een pretparktreintje. Na een plechtstatige “Son & Lumiere” (op muziek van 
Xenakis) in de ruïnes van de woestijnstad Persepolis worden de genodigden 
de volgende dag vergast op een historische wapenschouw zonder weerga on-
der de klaaglijk dissonanten van bazuinen en schalmeien. 

Van 12 tot 16 oktober 1971 ontving Sjah Mohammad Reza Palahvi  in 
de woestijn rond de ruïnes van Persepolis een uitgelezen gezelschap van 
staatshoofden, koningen en koninginnen, verlichte en zwaargewicht 
despoten, Sheikh’s en Maharadji ter meerdere glorie van het 2500-jarige 
bestaan van het Perzische keizerrijk, waarvan hij zichzelf vier jaar eerder  
op de Pauwentroon gehesen had. 
Onder de genodigden bevonden zich oa Maarschalk Tito, Nicolai Podgorny, 
Spiro Agnew, Jaques Chaban Delmas, Ceausescu, Reinier en Gracia de 
Monaco, Imelda Marcos en Prins Bernhard von Lippe Bisterfeld. Ook de 
voormannen van diverse religies overhandigden hun geloofsbrieven  in 
het vertrouwen dat de westers georiënteerde Sjah een beschaafde vorm 
van de Islam kon garanderen. Onder de religieuzen ontwaren we naast een 
Opperrabijn ook een opperhoofd van de Sioux indianen! 

De Sjah leest zijn speech voor op de tribune in Persepolis.
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1724 manschappen staan aangetreden om twee en een halve eeuw aan krijgs-
vertoon tot leven te wekken. 
Welles: “Persia is on parade today, warriors from a great past show their ar-
mour and tunic flickering in the harsh sunlight.” 
Tien jaar aan grondige research werden besteed aan de exacte replica’s van 
strijdrokken en rustingen precies zoals de Hollywood-despoot Cecil B deMil-
le het gewild zou hebben.  
Strijdwagens, door ossen getrokken aanvaltorens en op praalwagens gemon-
teerde slagschepen met dubbeldeks roeiers passeren de revue. Een eindeloze 
stroom strak geformeerde cohorten van manschappen, zuchtend onder hun 
kriebelende pruiken en baarden, passeert het ereplankier waar de machtigen 
der aarde zich onder paraplus verschuilen voor de felle zon.        
 
De dag erop worden de genodigden in luxe touringcars naar Teheran ver-
voerd. Het opgetrommelde volk staat juichend langs de stoffige wegen. 
In een splitscreenmontage somt Welles de grote stappen op die Perzië na ja-
ren van doffe inertie nu zet, richting ongebreidelde voorspoed en welvaart. 

In een zojuist opgeleverd stadion met 100.000 plaatsen voltrekt zich een 
massaspel dat vooral de Oost Europese staatslieden en Podgorny bekend 
moet voorkomen. Keurkorpsleden zwaaien vervaarlijk met hun geweren op 
het ritme van een Weense wals. 
Met de obscene extravaganza van dit peperdure pr-feestje haalt de Sjah zich 
overigens de eeuwige haat van de religieuze leiders op de hals. 
Flame of Persia was niet echt succesvol in de bioscopen van Teheran, niet in 
de laatste plaats door de opgeblazen retoriek van Welles, die in schril con-
trast met de door oliedollars opgepimpte dictatuur van de Sjah.
 
The Persepolis Cylinder
De onder een keur aan pseudoniemen publicerende broodschrijver Donald 
Boiseticher bedenkt rond 1973 een Ludlum-achtige plot voor een thriller. 
Boiseticher verdiende zijn sporen als “novelisator” dwz als ghostwriter die 
succesvolle films wederom tot makkelijk leesbare pulpromans omvormt. 
Drie scherpschutters van de Keizerlijke Garde Fussiliers beramen een aan-
slag op de Sjah, zijn echtgenote Farah Dibah en hun zoon, het infant Reza. 
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Gek genoeg beriepen de samenzweerders zich op de cylinder-
vormige Magna Carta van Keizer Cyrus, de verre voorloper 
van de Sjah.
Tijdens het hoogtepunt van de wapenschouw  wordt de Keizer-
lijke familie voor het oog van hun verbijsterde gasten dodelijk 
geraakt door titanium pijlen uit drie kruisbogen! 
De schutters bevinden zich aan boord van een rijdend slagschip 
en zijn net als de overige opvarenden vermomd als figuranten. 
Dit door religieuze scherpslijpers in exil uitgedachte complot 
wordt ontdekt en ter elfder ure verhindert door Boiseticher’s 
geesteskind, de schnabbelende detective  Doug McBain. 
McBain weet op zijn beurt ternauwernood aan de lange arm 
van de Savak  (geheime politie van de Sjah) te ontkomen. 
Slechts één schutter weet een tweede poging te ondernemen 
op het vliegveld van Shiraz als de Sjah zijn gasten uitzwaait. 
Een langsvliegende meeuw wordt door de pijl doorboord en 
landt onaangedaan.

Dit wordt weer op super8mm gefilmd door een Zapruder-achtige toerist! 
Vanwege de volstrekte ongeloofwaardigheid van deze premisse belandt het typoscript on-
derin een bureaula van de Australische uitgever Cavenaugh. 
Het levensvatbare scenario van een wapenschouw die verkeert in een slachting werd ove-
rigens bewaarheid in 1981. De Egyptische president Anwar Sadat werd op een tribune te-
midden van zijn  eregasten door zelfmoordcommando’s geëxecuteerd. 
 
In 1979 sloeg de vlam daadwerkelijk in de Perzische pan en kwam het duizend en één nacht 
sprookje van Sjah Mohammed Reza Palavhi ruw ten einde. De vanuit Parijs ingevlogen 
Ayatollah Khomeiny doet de volkswoede bedaren en het schrikbewind van de Imperator 
wordt ingewisseld voor dat van de naar de letter gevolgde Koran.   
Geheime diensten all over the globe hadden zitten slapen of om andere duistere redenen de 
sluimerende  krachten van het fundamentalisme schromelijk onderschat. 
Verbijstering en verdriet over zijn totale nederlaag trof de afgezette Sjah en hij bezweek op 
26 juli 1980 aan kanker in Cairo.  
 
De gevleugelde woorden waarin Welles de grandeur van het eeuwenoude rijk bezong staan 
nog steeds op gespannen voet met de harde realiteit waarin Iran zich sindsdien bevindt. 
De ultieme ‘Unvollendete’ uit de portefeuille van Orson Welles: The Other Side of the Wind, 
een lappendeken aan stijlen en technieken, is op Netflix te bewonderen.
‘Otto & Mezzo-American style’,  volgens de scribent van dit stukje. 
Maar daarover later meer.                                                                            —Michael Helmerhorst 

Op het internet zijn enkele versies van de officieel bijna een uur durende docu-
mentaire Flame of Persia te vinden, maar de kwaliteit is niet al te best.
Kijk hier voor de meest volledige versie en hier voor een qua beeldscherpte betere 
kopie, waarvan echter onderaan een groot deel van het beeld is afgesneden.
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Hidde Maas in Barkeeper

Terwijl ik stage liep, schreef ik een nieuw script 
dat ambitieuzer was dan mijn vorig filmpje. 

Het zou Barkeeper getiteld worden en 't ging over 
het leven van een barkeeper van een café in Am-
sterdam die klem komt te zitten, omdat hij  al dan 
niet geld heeft verduisterd. Inspiratiebron was al-
weer Franz Kafka, maar ook Alfred Hitchcock die 
immers altijd een onschuldige held had die op de 
vlucht sloeg. Het barleven had ik leren kennen in 
Zandvoort waar Ben Fijma barkeeper was gewor-
den in de Oasebar, waar ik  stamgast werd. 

De films die me toen inspireerden waren Le Sa-
mourai van Jean-Pierre Melville met Alain Delon 
en Point Blank van John Boorman met Lee Mar-
vin. De eerste film sprak me aan door zijn stijl en 
de tweede had een meedogenloze hardheid in ver-
haaluitwerking. Kon ik dat nadoen? Waarschijn-
lijk niet, maar je moet altijd een poging doen, je 
moet ergens de inspiratiebron vandaan halen. 
   Ik ging die film financieren met een studietoelage 
van Fl 4000.- die ik had gekregen. Het was natuur-
lijk eenvoudiger geweest om de Oasebar als loca-
tie te nemen, maar ik vond een bar in Amsterdam 
toch meer ‘couleur locale’ hebben en misdaad meer 
bij Amsterdam passen (hoewel Zandvoort vol zat 

met de Amsterdamse penose: hun vakantieadres). 
De locatie werd De Luba Bar op de Elandsgracht, 
vlakbij het Hoofdbureau van Politie.

Thrillers waren me niet vreemd, sterker nog het 
was een favoriet genre voor me: de films van Eddie 
Constantine; Le Doulos van Jean-Pierre Melville; 
The blue lamp van Basil Dearden; Harper met Paul 
Newman als private eye; The Scarface Mob (een 
lange versie voor de bioscopen van de tv-serie The 
Untouchables) en The Girl Hunters, geschreven 
door Mickey Spillane die voor de verandering de 
hoofdrol vertolkte. Ik was een fervent lezer van 
zijn hardboiled detectives. Zo groot was de in-

door
Thys Ockersen

foto’s Ernie Damen

DE EENZAAMHEID VAN EEN BARKEEPER
Het bescheiden succes van Sleutel (zie 
Film Fun #72) smaakte naar meer. 
In 1967, mijn derde filmacademiejaar, 
liepen we voor het eerst stage. Zes 
leerlingen kwamen bij het filmbedrijf 
Cinecentrum terecht; ik was de eni-
ge die op de geluidsafdeling kwam. Ik 
kon het niet geloven, want ik had niets 
met geluid. Maar ik leerde er veel van 
journaalopnamen op locatie, Polygoon-
journaals van Philip Bloemendal van 
commentaar voorzien en opdrachtfilms 
van een geluidstrack, en allerlei films 
afwerken in de geluidsstudio.
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vloed dat ik in de Engelse les geen Engels sprak, 
maar Amerikaans, tot grote ergernis van mijn le-
raar die zeer anglofiel was.

 
Ik werkte aan het script terwijl ik dus mijn laatste 
stage liep bij Cinecentrum en terwijl mijn film-
pje Sleutel succes had in de Uitkijk. Mijn script 
moest  spannend en mysterieus zijn. Het genre 
was niet bepaald populair in de Nederlandse film. 
Voor de oorlog was er De Spooktrein gemaakt. In 
1962 Rififi in Amsterdam; een knullige thriller met 
Maxim Hamel en Rijk de Gooyer (allebei respec-
tabel), met de onvermijdelijke lolbroekerij door 
Jan Blaaser, Willy Alberti en Anton Geesink. Met 
ook nog Ton van Duinhoven als Amerikaan(!). 
     In 1968 zou er een interessante poging van 
Nikolai van der Heyde zijn met To grab the ring 
met een internationale cast en heel veel myste-
rie. Het was een interessante mislukking van een 
miljoen gulden die flopte in de bioscopen. Mis-
schien wel onterecht, ik vond het in ieder geval 
een film die mij zeer aansprak, maar de grote fout 
was dat Nikolai  geen ster had kunnen strikken 
om de hoofdrol te spelen. Hij had kunnen leren 

van Jean Luc Godard dat je voor zo’n artistieke 
film op zijn minst een grote ster moet hebben om 
een groot publiek te bereiken. Godard maakte 
Alphaville, une étrange avonture de Lemmy Cau-
tion in 1965. Filmkenners kwamen voor Godard; 
filmfans van de populaire Eddie Constantine kwa-
men voor hun knokkende held. En waren teleurge-
steld, want het was geen gewone ‘Eddie’-film. Met 
Alph a  ville eindigde Eddie zijn carrière als actieheld. 
   Mijn script was weinig spannend en te myste-
rieus. En ik had geen Eddie, maar Hidde Maas. 
Niemand was geïnteresseerd in Hidde Maas. 
Pas nu realiseer ik me dat er een kleine scène in 
had moeten zitten, waarin de barkeeper geld 
uit de kas graait, zodat je kon suggereren dat hij 
wat geld leende of stal. Een beetje laat voor dit 
idee. Weer vroeg ik geen advies bij mijn script. 
     De locaties waren dus geen probleem en ik kon 
rekenen op een interessante cast: Hidde Maas als 
de barkeeper; Jules Hamel als de geheimzinnige 
inspecteur (of gangster), compleet in regenjas en 
hoed (zoals Alain Delon in Le Samourai); Diana 
Dobbelman als de  vriendin van de barkeeper; Phi-
lip Bloemendal als de baas van de bar die bestolen 
wordt en Marja Kok als diens dochter. Ik was trots 
op mijn cast. Niemand kreeg natuurlijk weer be-
taald, maar ze deden toch mee, voor hun en mijn  
plezier.

De film Barkeeper

Van boven naar onder: 
Hidde Maas en Jules Hamel
Diana Dobbelman
Geluidsman Ad Roest en cameaman Gerrit van der Meer
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Ik werkte tijdens de opnamen nog steeds bij Cine-
centrum en had Philip Bloemendal leren kennen, 
omdat ik bij de afwerking  van het Polygoonjour-
naal betrokken was. Hij kwam de studio binnen 
en zette het commentaar met zijn geweldige stem 
er in één keer op. Ik kon goed met hem opschie-
ten en vroeg of hij de kroegbaas wilde spelen. Hij 
vond het goed, maar het moest niet te lang duren. 
We namen hem op een zondagochtend op, vlak bij 
de Luba Bar en hij trakteerde iedereen ook nog op 
koffie. En weg was hij. Taak volbracht. En net als 

bij Edo van Tetterode was zijn charisma 
de sterkste troef en natuurlijk die stem… 
   Marja kende ik natuurlijk en ze was be-
reid weer mee te doen. Marja, Hidde en 
Jules Hamel zaten alle drie bij Toneel-
groep Centrum, waar ik regelmatig vanuit 
school naartoe ging om modern toneel 
te aanschouwen. Diana Dobbelman—die 
een tijdje Diana Marlet heette—had ik 
leren kennen bij Cinecentrum bij een op-
drachtfilm voor de Kema, waar ik gidsge-
luid voor opnam. Aardige jongedame, ze 
accepteerde meteen een rol. En zo had ik 
een redelijk indrukwekkende cast.

De voorbereidingen die ik zelf deed, lie-
pen voorspoedig. Gerrit van der Meer 
zou weer camera doen. Hij had er gevoel 
voor en had er eigenlijk mee door moe-
ten gaan. Hij werd producer in Amerika. 
   Omdat ik stage liep bij Cinecentrum 
had ik veel mensen leren kennen. Behal-
ve  Flip Bloemendal  kreeg ik Ad Roest 
voor geluidsopnamen, Rinus Michels als 
lichtman (plus dat hij een gangsterrolletje 
speelde, want hij had een magnifieke sche-
le kop) en ik had Tineke Carelse die pro-

ductieassistente was als scriptgirl. En Gerard Prakk, erva-
ren cutter, zou de film monteren. Ernie Damen was terug 
als camera-assistent/lichtman en maakte weer de foto’s.

Ik had een afspraak met Tineke Carelse in Amsterdam 
om het een en ander door te praten. Ze was een prachti-
ge mooie vrouw van achter in de twintig, heel opvallend 
gekleed in een vrij korte rok. Ik had, oen die ik ben, de 
verkeerde locatie gekozen om koffie te drinken: Rutecks 
op de hoek van de Reguliersbreestraat, uitkijkend over het 
Rembrandtplein. Het was een favoriete plek van mijn va-
der die er altijd naartoe ging voor een kop kippensoep. 
Veel oude mannetjes zaten daar patat te eten en soep te 
drinken. Toen de struise Tineke  binnenkwam,  begonnen 
de lepels van de mannetjes hevig te trillen. Ze zaten adem-
loos te kijken wie de gelukkige was die met haar aan tafel 
ging zitten. Dat was ik dus. Maar Tineke gaf geen kick en 
we hadden een prettig gesprek over Barkeeper.Links: Tineke Carelse, scriptgirl

Rechtsboven: Gerrit van der Meer, camera



FILM FUN #73 Januari 202022

INHOUD

Ik bleef een keer bij Gerrit logeren die in de Utrecht-
sestraat op kamers woonde om de film door te 
spreken. Ik had een paar dagen vrij van Cinecen-
trum. Ik belde die avond naar mijn vader om te 
zeggen dat ik in Amsterdam bleef, wat niet veel 
voorkwam. Hij vroeg me wat ik  had uitgespookt. 
“Hoe bedoel je?” vroeg ik. “Nou, in de Zandvoortse 
Courant staat dat er een jongen  uit Zandvoort, initi-
alen T.O., in Amsterdam een bode met geld van een 
warenhuis in de buik heeft geschoten. Maar hij kwam 
niet ver met dat geld, hij werd meteen gearresteerd.” 
    Dat was vreemd want er waren in Zandvoort niet 
veel mensen met een ‘O’ als familienaam, laat staan 
met een ‘T’  als roepnaam.  De dader bleek twee stra-
ten van mij vandaan te wonen. Hij was de zoon van de 
koster van de gereformeerde kerk op de Julianaweg.

Een paar dagen later was ik terug op Cinecen-
trum en stond oog in oog met Philip Bloemendal, 
klaar om het journaal op te nemen: “Zo jongen, 
ik weet dat je geld nodig hebt voor je filmpje, maar 
een geldkoerier neerschieten gaat wel wat ver.” 
    In Hilversum—de Gooise matras—werd ontzettend 
veel geroddeld en Cinecentrum waar veel werknemers 
bij elkaar in de buurt woonden, deed daar niet voor 
onder.  Iemand van de geluidsafdeling had slaande ru-
zie met zijn vrouw gehad en de hele flat had meegeno-
ten. Dus de volgende dag op mijn geluidsafdeling was 

er iemand die de ruzie in geuren en kleuren vertelde. 
   De opnamen konden beginnen en ik moet zeg-
gen dat die vrij vlot verliepen. Ik had nu het 
voordeel met professionele acteurs te wer-
ken die op tijd waren en hun teksten kenden. 
    De eerste draaidag was in een huis op een gracht 
waar Hidde ’s ochtends wakker wordt naast een naakt 
meisje en het bed verlaat om de stad in te gaan. Al-
gemeen assistente (vooral voor de kostuums) Tineke 
Luijendijk, een schoolvriendin, was in shock toen het 
meisje zonder enige gêne haar kleren uittrok en naakt 
in bed kroop. Ik kende dat meisje omdat ik vaak fo-
to’s van haar maakte, naaktfoto’s dus. Fout nummer 1. 
Ik had natuurlijk om stevig te beginnen een stevige  
vrijscène moeten maken tussen Hidde en dat meisje. 
Dat had meteen de toon van de film gezet. Dit was 
een erg brave scène. Tineke zou waarschijnlijk nog 
meer in shock zijn geweest, maar dat deed er niet toe. 
    Verderop in de film zit Hidde in een tram (gehuurd 
voor een uur voor Fl.125.-) Een knap meisje stapt in 
en gaat tegenover hem zitten. Ik wilde suggereren dat 
hij in de gaten gehouden wordt. Maar er ging van dit 
meisje, Annelies Opten, een tv-presentatrice, geen 
enkele dreiging uit. Fout nummer 2. Het was beter ge-
weest als ik Marja Kok die rol had laten spelen. Zij 
kon wel gevaarlijk kijken en bovendien speelde ze in 

Kogel in de buik

Boven: Annelies Opten
Onder: Thys en Annelies Opten in de gehuurde tram
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de film de dochter van de eigenaar van de bar. Het 
casten van Annelies was misschien goed voor mijn 
vriendschap met haar, maar slecht voor de film. 
   De scène waarin Hidde thuis komt en Jules 
Hamel als gangster/rechercheur in zijn woning 
vindt, was ook tam: gewoon een dialoogje. Fout 
nummer 3: Jules had Hidde bij zijn strot moe-

ten pakken om hem te intimideren. Later kwam 
ik erachter dat Jules bij Juan Goudsmit in een 
korte thriller vrijwel dezelfde rol had gespeeld 
in vrijwel dezelfde kleding. Maar goed, zowel 
 Juans film als de mijne is nergens geregistreerd. 
   Een volgende scène was Hidde die een afspraak met 
zijn vaste vriendin (Diana Dobbelman) in Brinkman 

in Haarlem heeft. Zij wil graag met hem samen-
wonen. Hij heeft bedenkingen. Zij was de aardige 
vriendin die hij niet verdiende. Hidde moest ontre-
geld raken, omdat er buiten Brinkman op de Grote 
Markt een politieagent naar hem stond te loeren. 
    De politieagent werd met overtuiging neergezet 
door Edo van Tetterode die ik na Sleutel deze ultra 
korte rol van een paar seconden had gegeven. Hij 
ging er helemaal in op. Hij was naar het politiebu-
reau van Zandvoort gegaan en daar een kostuum 
opgehaald. Hij was voorzitter van de lokale VVD 
dus hij had wat gezag. Nu zou je, wie je ook was, 
nooit een politie-uniform kunnen weghalen voor 
een film.  Al ver voordat we kwamen filmen stond 
Edo pontificaal op de Grote Markt om een ieder 
te woord te staan die de weg vroeg of iets wilde 
weten. Later vertelde hij me gierend van de lach 
dat hij iedereen die hem iets vroeg met een kluitje 
in het riet stuurde. Volgens mij is zoiets strafbaar, 
maar hij had de grootste pret. Ik denk dat hij in 
zijn achterhoofd dacht dat hij zichzelf  kandidaat 
kon stellen voor de ‘1 April Prijs’, de Loeres, van 
zijn eigen organisatie.  

Een scène in een flat aan de boulevard die Hid-
de en Diana zouden gaan bewonen (Hdde dus 
niet). Hidde raakt opnieuw van slag als hij uit 
het raam Jules en Annelies Opten ziet vertrek-
ken en een Corvette ziet stoppen die Jules van 

Edo van Tetterode als politieagen voor Brinkman in Haarlem met binnen Diana Dobbelan en Hidde Maas.
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Hid de heeft gestolen. Fout nummer 4. Jules had 
met Marja Kok uit de flat moeten komen. Dan 
had ik mooi een boogje gehad van Marja als 
trampassagier naar dochter van de kroegbaas 
naar een connectie met de gangster/politieman. 
Helaas bedenk ik deze dingen vijftig jaar later. 

Dan komt de scène waarin Philip Bloemendal een 
bezoek brengen aan de Luba Bar. Ik heb Ben Fijma 
ingebracht als tweede barkeeper, een zwijgende 
rol, want ik weet nu dat ik Ben geen tekst moet 
geven. Deze scène heeft eindelijk wat impact. 
Philip Bloemendal is zeer overtuigend als kroeg-
baas (of baas van meerdere etablissementen), 
Marja schudt de rol van dochter uit haar mouw 
en lichtman Rinus Michels met zijn opvallende 
uitstraling werkt Hidde tegen de grond alsof het 
dagelijks werk voor hem is. Eindelijk een beetje 
spannende scène. Had ik er maar meer gemaakt. 
    Als we in een avondscène de dood van Hidde 
op een gracht filmen (hij wordt overreden door de 
Corvette) zijn we aan het einde van de opnamen. 
    Ik krijg al gauw het akelige gevoel dat het een 
heel tamme film aan het worden is. Waar is de 
groezeligheid van het kroegleven zoals ik dat in 
Zandvoort heb meegemaakt? Ik besluit al snel 
om een scène erbij te draaien, waarbij Ben (flink 

aangeschoten, wat hij ook was) Hidde opzoekt en 
twee meisjes meebrengt voor een prettige avond. 
Fout 5: Het ene meisje is Susan Janssen, de an-
der een onbekende, ik weet niet meer hoe we 
aan haar kwamen. Ik had natuurlijk het naakte 
meisje (in bed) uit het begin van de film moeten 
laten  terugkeren, want dan had Hidde een leu-
ke liefdesscène kunnen spelen. Deze liefdesscène 
vond plaats in Hiddes slaapkamer waar een gro-
te martras op de grond lag. Dus plaats voor vier. 
   Ben is in zijn element. Hij hoeft niets te zeg-
gen, alleen maar te doen waar hij zeer bekwaam 
in is: vrijen. Zijn tegenspeelster is Susan Jans-
sen, leerlinge van de filmacademie, een jaar on-
der ons. Beter bekend in Amsterdam (en daar 
buiten) als Purple Susan, want ze is voorstan-
der van de vrije liefde. Ze heeft deelgenomen 
aan het Wetdream-festival in het Leidseplein 
Theater waar een flinke orgie werd gehouden. 
    Ik ga af en toe met haar naar de film en als ze af-
scheid van me neemt op het Centraal Station krijg 
ik een zoen waar ik van duizel. Ik kijk er altijd naar 
uit, ik ken niemand die zo goed zoent, maar ik kom 
nooit verder met haar. Ze heeft duidelijk een be-
tere partner nodig dan ik en schaamteloos storen 

Het kroegleven

Van boven naar onder: 
Philip Bloemendal met Marja Kok als vader en dochter
Gevecht in de Luba Bar. Marja Kok, Hidde Maas en Rinus 
Michels
Jules Hamel en Annelies Opten
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Ben Fijma en Purple Susan in actie

Susan en Ben in elkaars armen. Ze 
vergeten totaal dat er een camera bo-
ven op ze staat. Ik heb er geen omkij-
ken naar. Intussen komt Hidde geen 
stap verder met het brave meisje dat 
voor hem bestemd is. Zo zie je maar 
dat de amateur Ben Fijma, die faalde 
in Sleutel, hier volledig op zijn plaats 
is en de sterren van de hemel ‘acteert’. 
Als we de kamer hadden verlaten dan 
hadden Susan en Ben de scène tot een 
happy end gebracht. Maar ik moet 
‘cut’ roepen of zoiets, of: ‘Zo is het 
wel genoeg’ en de zwetende lichamen 
maken zich van elkaar los. Ik heb ein-
delijk een scène met impact en erotiek. Iets wat 
ik in de andere scènes niet heb bereikt. Gelukkig 
maar dat Tineke hierbij niet meer aanwezig was. 
  Als Gerrit daarna zijn thriller Een ongeluk wordt 
gevreesd regisseert maakt hij alle fouten die ik bij 
Barkeeper heb gemaakt: geen goed script, geen 
spanning in de scènes en maar een beetje erotiek 
als Marina Schapers een bad neemt. Bovendien 
kan hij absoluut niet regisseren. Ik zal later leren 
dat je, als je thrillers maakt, extreme scènes niet 
uit de weg moet gaan. Maar dan ben ik in mijn fil-
mervaring ettelijke duizenden films verder. Als ik 
in mijn Nederlands Film Festival (1999 in Circus 
Zandvoort) een eerste versie van Dorna van Rou-

veroy’s thriller Amsterdam Tale zie, heeft ze pre-
cies dezelfde fouten gemaakt. Ik geef haar daarom 
het advies om  dit verhaal dat in Yab Yum speelt, 
groezeliger te maken met meer geweld en seks.

Al gauw na de opnamen kon ik Barkeeper mon-
teren. Ik  had na mijn pijnlijke ervaringen als 
cutter bij Sleutel het idee opgegeven dat ik zelf 
de montage ter hand moest nemen. Ik zou er bij 
gaan zitten en overleg plegen met de cutter. Mijn 
geringe kennis van de soorten cutters die er be-
stonden, leidde tot Fout  6: Gerard Prakke was 

een eerste klas cutter, maar dan van 
journaals, documentaires etcetra bij 
Cinecentrum. En hij was snel. Wat 
ik had moeten hebben was een cut-
ter die  eigenlijk een regisseur achter 
de montagetafel is. Dat was bijvoor-
beeld Ton de Graaff. Die zat een klas 
lager, maar  die kende ik nog niet. Hij 
zou later bekende films monteren als 
Het meisje met het rode haar; De Kas-
sière; De laatste trein en Schatjes!. En 
voor mij: Leven met een kunstnier en 
Don Siegel, last of the independents. 
Ton was eigenlijk een regisseur achter 
de montagetafel die helemaal vers te-

gen het materiaal aankeek en aan de gang ging. In 
alle eenzaamheid en met een fles whisky onder de 
tafel. Ik kwam af en toe langs en sprak dan mijn film 
door. Ik heb hem altijd de beste editor van films ge-
vonden. Gerard legde het script op tafel, volgde de 
scènes en eventueel de shots en gooide ze in elkaar. 
     Omdat ik door het kleine budget vrijwel geen ex-
tra shots had gedraaid, was de keuze snel gemaakt 
en in no time zat Barkeeper in elkaar om voor mij te 
ontdekken dat het een absolute catastrofe was. Een 
onbegrijpelijk filmpje dat niet spannend was.Niet 
voor niets had Hidde tijdens het filmen al wat tegen-
gesputterd wegens  gebrek aan inhoud van de film. 
  Ik zakte weg in mijn stoel aan de mon-

Het uur van de waarheid 
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tagetafel en besefte dat ik vierduizend gulden overboord had ge-
gooid en geen acceptabele film had. Geld om reparaties te doen—
alsof dat zou helpen—was er niet. Ik maakte met een Paillard nog 
een paar extra shots, o.a. van mijzelf in de regenjas van Jules Ha-
mel als stand-in, maar die extra shots voegden niets toe aan de film.  
   Ik gaf geen première, ik liet film aan vrijwel niemand zien. Jaren-
lang lag hij op de zolder tot ik hem een keer voordraaide aan vrien-
den, o.a. Susanne Severeid en haar man Tonny van Renterghem. Susan-
ne zei: “Het lijkt wel of jullie stoned waren toen jullie die film maakten.” 
Was het maar waar. Ik draaide hem ook voor Jules Hamel en Diana 
Dobbelman in The Movies. Ze vonden het wel grappig. Ik kon Hidde 
niet bereiken, maar hij heeft nooit contact gezocht om de film te zien. 
    Met die opmerking van Susanne in mijn hoofd bedacht ik nu dat ik ei-
genlijk naar Cor Koppies van de Cinetol in Amsterdam had moeten gaan 
om te vragen of hij de film niet af en toe in de nachtvoorstelling om 11 
uur in het voorprogramma kon draaien. De nachtvoorstellingen waren 
legendarisch—ik ging veel— omdat Cor altijd B-films draaide: goedko-
pe westerns, thrillers en oorlogsfilms. De zaal was al om half elf  gevuld  
met liefhebbers van het genre, maar ook met zwervende buitenlanders 
die een warm onderkomen in de bioscoop zochten. Het voelde een beet-
je aan als de kindermatinees waar je heen ging  ongeacht wat er speelde. 
    In de Cinetol werd vooraf altijd dezelfde plaat van Bob Dylan af-
gedraaid en de bezoekers genoten van hun hasjiesj sigaret. Te-
gen de tijd dat de film begon, hing er een walm van rook in de 
zaal dus de perfecte ambiance om mijn vage filmpje af te draaien. 
    Maar ik kwam niet op dat idee. Er is van die film maar één kopie die bin-
nenkort naar het filmmuseum gaat.

Van boven naar onder: 
Hidde Maas en Ben Fijma als barkeepers
Jules Hamel, Thys Ockersen en Marja Kok

—Thys Ockersen
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Nicky Henson was een niet on-
aardige acteur die in films zo’n 
beetje tweede keus was en het 
moest afleggen tegen zijn  voor-
gangers. In de remake van Tom 
Jones, The bawdy adventures of 
Tom Jones, had hij de titelrol die 

Abert Finney roem had gebracht. Al was deze nieuwe 
versie een schim vergeleken bij het origineel. Hij zat 
maar in een paar films: Witchfinder general; Mosquito 
Squadron en Psychomania in zijn jonge jaren en on-
herkenbaar in latere jaren inVera Drake en Syriana. 
   Op het toneel had hij wat meer succes, maar dat 
nam niet weg dat hij vaak een latere keus was bij 
treurnis in populaire stukken als Look back in anger; 
She stoops to conquer; Camelot en An ideal husband. 
Toch werd hij in 1998 genomineerd voor een Lauren-
ce Olivier Theater Award voor beste bijrol in de musi-
cal Enter the Guardsman. 
    Nicky Henson speelde ooit in een aflevering van 
 Fawlty Towers waarvoor 
hij slechts 150 pond kreeg. 
Hij merkte cynisch op dat 
hij na vijftig jaar acteren 
op zijn grafsteen zou krij-
gen: ‘Hier ligt Nicky Hens-
on; hij zat in één afleve-
ring van Fawlty Towers.’

IN MEMORIAM
Virginia Leith 
U  Cleveland, 15-10-1945 ? 4-11-2019, Palm 
Springs

Tony Britton 
U Birmingham, 9-6-1924 ? 22-12-2019, GB

Na modellenwerk begon zij 
in 1953 bij Stanley Kubrick in 
zijn experimentele Fear and 
Desire, die hij zelf betaalde. 
Het lukte haar in bijrollen te 
komen in respectabele films 
als  White Feather, Violent Sa-
turday en A kiss before dying 
(met Robert Wagner en Joan-
ne Woodward). Waarschijnlijk 
was Twentieth Centrury Fox 

niet zo tevreden met haar acteerprestaties want al 
gauw zakte ze af naar mindere producties. Privé ging 
het beter want ze was een tijdje de vriendin van Mar-
lon Brando. Van de kleine films bleef maar een beklij-
ven: The brain that wouldn’t die als de vrouw van wie 
het hoofd was afgehakt. 
Ze trouwde in 1960 met 
acteur Donald Harron die 
iets meer succes had dan 
zij. Ze stopte met acteren 
en wijdde zich aan haar 
gezin. Ze werd de stief-
moeder van zijn kinderen. 
Ze scheidden in 1968 en 
vanaf 1977  was Virginia 
Leith incidenteel te zien in 
Amerikaanse  tv-films.

Met Prunella Scales in Fawlty Towers

De eerste keer dat Tony Britton 
opviel was in 1959 in Operation 
Amsterdam als een Britse Majoor 
die een klus in Amsterdam te klaren 
heeft (zie ook cover-story van deze 
Film Fun over Peter Finch). Dat was 
niet zo’n gekke rol, want hij had in 

de Tweede Wereldoorlog in het leger gediend. Zijn 
imago van society-acteur was toen nog niet bepaald. 
Hij zou af en toe in films spelen, maar zijn  grote ter-
rein werd tv en vooral toneel. Hoogtepunt  was de 
BBC-sitcom Don’t wait up (1983-1990) en daarna And 
mother makes five en  Robin’s Nest. Altijd keurig ge-
kleed, het liefst in smoking. Zelfs als hij Shakespeare 
deed, zoals in 2013 King Lear in de Old Vic, speelde 
hij de Graaf van Gloucester. Brittons eerste vrouw was 
Ruth Hawkins Zijn tweede was de Deense beeldhouw-
ster en verzetstrijdster 
Skytte Birkfeldt. Zijn 
zoon Jasper is ook acteur. 
Het zou me niet verba-
zen als hij in smoking is 
begraven.

Nicky Henson 
U Londen,12-5-1946 ? 15-12-2019, GB

Nicky was ooit getrouwd met actrice Una Stubbs en 
had rond 1974 een affaire met Susan Hampshire met 
wie hij veel toneel speelde. Hij had drie kinderen. Zijn 
carrière duurde ca 55 jaar. Hij overleed aan kanker.

Robin’s nest
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IN MEMORIAM
Claudine Auger 
Claudine Oger U Parijs, 26-4-1941 ? 18-12-
2019, Parijs

Ondanks dat ze al in vijftien 
films had gespeeld in Frankrijk 
was Claudine Auger een totaal 
onbekende toen ze in 19564 
werd uitgekozen voor de James 
Bond-film Thunderball en een 
verpletterende indruk maakte 
tegenover Sean Connery, mede 

door haar schoonheid. Ze kwam uit de anonimiteit 
en kreeg leuke rollen in voornamelijk actiefilms: De 
man van Marrakech; Triple Cross; Operazione San 
Gennaro; Jeu de Massacre, maar ze wist nooit meer 
zo te imponeren dan als de eerste Franse Bond-girl. 
Ze bleef werken tot en met 1997 en had toen in 80 
films en tv-films gespeeld. Voornamelijk in Frankrijk 
en Italië. Ze was getrouwd met regisseur Pierre Gas-

pard-Huit en daarna met 
de Britse zakenman Peter 
Brent (een dochter, Jes-
sica Claudine Brent). Ze 
was ook een tijdje invol-
ved met regisseur Jacques 
Deray, met wie ze een 
paar films maakte.

In  Thunderball met Sean Connery

In  Lolita met James Mason

Sue Lyon 
Suellyn Lyon U Iowa, 10-7-1946 ? 26-12-2019, 
LA

Sue Lyon was een modelle-
tje voor JC Penny en deed 
een commercial. Ze kreeg 
kleine rolletjes in de tv-se-
ries Letter to Loretta (1959) 
en Dennis the Menace 
(1960). Ze viel op bij Stanley 
Kubrick die van plan was de 
schandaleuze roman Lolita 
van Vladmir Nabokov te 

verfilmen over de relatie met een heel jong meisje. 
Dat meisje was 14 en kreeg iets met een oudere le-
raar die in het pension van haar moeder woont. Het 
meisje van veertien werd door een meisje van zestien 
gespeeld in verband met restricties ten aanzien van 
hele jonge meisjes die iets met een middelbare man 
hebben. In principe was de leraar dus een pedofiel. In 
wezen was James Mason als de leraar ook ouder (53 
en niet 45) dan hij moest zijn. De gedurfde film was 
een groot succes en Sue kreeg in 1963 een Golden 
Globe. Dat was tevens het jaar dat ze als zeventien-
jarige trouwde met acteur Hampton Fancher. Het 
huwelijk eindigde in 1965. Terwijl haar carrière suc-
cesvol startte en een tijdje floreerde met de Tennessee 
Williams-verfilming van Night of the Iguana tegen-
over de sexy Richard Burton onder regie van alweer 

een ‘maverick’, John Huston, (1964) en daarna in      

7 Women van nie-
mand minder dan 
John  Ford (1967) 
kwam er toch de 
klad in. De mooie 
rollen bleven uit, 
maar de mannen 
niet. Ze trouwde 
opnieuw met vier 
andere mannen die 
niet in de filmbusiness zaten: Roland Harrison (een 
dochter Nona), Cotton Adamson, Edward Weathers 
en Richard Rudman. Tegen de tijd dat ze de Frank Si-
natra-film Tony Rome deed (1967), als een van de vele 
mooie dames. was ze al niet meer belangrijk en ook 
niet meer dat piepjonge meisje dat het publiek aan-
sprak. Toch zou ze tot en met 1980 blijven optreden 
in films met als laatste film Alligator. 
Overleden na een lang ziekbed.

Jack Garfein 
U Tsjecho-Slowakije, 2-7-1930 ? 30-12-2019, 
USA

Hij overleefde elf concentratiekampen in tegenstelling 
tot zijn hele familie en werd in Bergen-Belsen door de 
Engelsen bevrijd. Hij ging bij zijn oom in New York 
leven en begon bij een Drama Werkgroep. Klasge-
noten waren oa Tony Curtis, Rod Steiger en Walter 
Matthau. Hij ging uiteindelijk bij Lee Strasberg stu-
deren van de American Theater Wing en begon korte 
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IN MEMORIAM

NATALIE TRUNDY 
U Boston, 5-8-1940 ? 5-12-2019, LA

drama’s te regisseren voor 
tv.  Hij kwam daarna bij de 
Actors Studio’s terecht. Zijn 
filmdebuut als regisseur was 
in 1957 The Strange One met 
Ben Gazzara: een film  over 
manipulaties bij een zuide-
lijke offciersopleiding. Zijn 
volgende film in 1961 was 
Something Wild met Carroll 
Baker ( beroemd geworden door Babydoll) als jong 
meisje dat aangerand wordt en niet meer afkomt van 
de jongeman die dat gedaan heeft (Ralph Meeker). Hij 
sluit haar zelfs op om haar liefde te winnen. 
Ondanks twee interessante speelfilms zou hij nooit 
meer een film regisseren, maar alleen betrokken zijn 
bij theater. Zes jaar geleden in 2013 regisseerde hij 
voor het laatst een stuk Adres van Franz Kafka in Pa-
rijs. 
    Hij was eerst getrouwd met Carroll Baker. Ze kre-
gen een zoon, Herschel, die componist werd en een 
dochter, Blanche, die actrice werd. Zijn tweede vrouw 
was Anna R. Ferrier met wie hij drie kinderen had en 
de laatste jaren was 
hij met Natalia Re-
polovsky. Hij over-
leed aan complica-
ties ten gevolge van 
leukemie.

Something Wild
met Caroll Baker

Elizabeth Sellars 
U Glasgow, 6-5-1921 ? 30-12-2019, Parijs

Ze zat op RADA en studeer-
de vijf jaar lange rechten 
in Engeland. Ze speelde in 
1946 voor het eerst op toneel 
in De Gebroeders Karama-
zov en daarna bij de Royal 
Shakespeare Company in  
Richard III; Troilus and Cres-
sida; Hamlet en The Winter’s 
Tale. Ze maakte haar filmde-
buut in 1949 met Floodtide, maar in haar lange carri-
ère was ze niet erg veel in speelfilms te zien. Ze vond 
dat ze daar niet goed tot haar recht kwam, en dat 
terwijl regisseur Charles Crighton (die haar in 1952 in 
Hunted regisseerde) over haar zei: ”Ze heeft de allure 
van Ingrid Bergman en de kracht van Bette Davis.” 
    Ze nam zelfs een jaar vrijaf om door Ceylon te rei-
zen en ontwikkelde een interesse in Oosterse filoso-
fieën. Ze was ook geïnteresseerd in Romeins recht en 
deed aan paardrijden en zwemmen. Over het acteren 

zei ze: ”Er wordt 
van ons vrouwen 
verwacht in de 
achtergrond te 
verdwijnen en er 

leuk uit te zien.” Van haar Amerikaanse films waren 
The Barefoot Contessa; Desiree en Prince of Players 
memorabel, maar haar beste acteren zat in de Britse 
films:  The Shiralee en als alcoholische moeder in The 
Hireling. Het grote publiek zal zich haar voornamelijk 
herinneren van 55 Days in Peking als de diplomaten-
vrouw van David Niven, maar voor Elizabeth Sellars 
was dat opnieuw een decoratieve rol. 
Ze was van 1960 tot aan zijn dood in 2009 getrouwd 
met Francis Austin Henley; een chirurg van een Lon-
dens ziekenhuis. Hij had niets met haar wereld te 
maken. Dat op zich was al een statement hoe ze dacht 
over de filmwereld.

Met David Niven in 55 Days 
in Peking

Natalie Trundy had op jonge 
leeftijd een veel belovende 
carrière met een rolletje in 
een musical op Broadway. By 
the beautiful sea (1953) naast 
Shirley Booth. Daarna in het 
toneelstuk Girls of Summer 
(1956) tegenover Shelley 
Winters. Haar filmdebuut 
was in Italië in Montecarlo (1956) met niemand min-
der dan Marlene Dietirch en Vittorio de Sica. Ze was 
pas zestien jaren jong en de toekomst zag er fantas-
tisch uit. Terug in Amerika wijdde zij zich aan toneel-



FILM FUN #73 Januari 202030

INHOUD

IN MEMORIAM

lessen, maar een auto-ongeluk in 1963 bezorgde haar 
rugletsel en acteren was voorlopig uitgesloten. Tijdens 
Montecarlo had ze kennis gemaakt met de achttien 
jaar oudere  Arthur P. Jacobs. 
    1968 was een gelukkig jaar voor haar. Ze trouwde 
met Jacobs die ze weer was tegengekomen en hij was 
nu een belangrijke producent; hij maakte dat jaar Pla-
net of the Apes met Charlton Heston, wat een grote hit 
was. Er kwamen vervolgen op die apenfilm en Natalie 
zou in vier ervan meespelen als Albina de mutant: 
Beneath the Planet of the Apes; Escape from Planet of 
the Apes; Conquest of te Planet of the Apes en Battle 
for the Planet of the Apes. Dat  was praktisch het enige 
acteerwerk dat ze nog deed. 
    Ze ging achter de schermen werken voor haar 
echtgenoot, maar die  overleed  op 51jarige leeftijd 
in 1973. Daarmee eindigde de Apenplaneet-reeks; er 
kwam wel nog een tv-serie. Natalie Trundy bleef de 
belangen van haar mans Company APJAC behartigen. 
Ze trouwde nog drie keer en kreeg twee kinderen. In 
latere jaren was ze actief met het helpen van Moeder 
Theresa in Calcutta.

Natalie Trundy
in Beneath the Planet of the Apes

BUCK HENRY 
Buck Henry ZuckermanU NYC, 9-12-1930 ? 8-1-
2020, LA

Veelzijdig talent; 
zowel schrijver 
van scripts als 
acteur.  Viel voor 
het eerst op met 
het scenario van 
The Graduate 
in 1967 ; schreef 
Candy in 1968 
en speelde daarin ook een rolletje. Hij was een van de 
weinige scenarioschrijvers die een gezicht kreeg door 
zijn vele optredens. 
    Het onschuldige uitziende mannetje was vaak inzet-
baar in film- en tv-rollen en hij had het voordeel dat 
hij zichzelf een rol kon toebedelen in de films die hij 
schreef. 
    De talentvolle toneelregisseur Mike Nichols had 
hoog gescoord met zijn tweede film The Graduate. 
Hij kwam in 1970 met een ambitieuzer project: Catch 
22, opnieuw bewerkt door Buck Henry en ze zetten  
de samenwerking voort bij The Day of the Dolphin 
een onzinnig SF-verhaal over ‘sprekende’ dolfijnen 
met George C. Scott—  een kolossale flop. Niettemin 
behoorde Buck Henry tot  de succesvolste scena-
rioschrijvers (Taking off van Milos Forman; The man 
whom fell to earth met David Bowie; Heaven can wait 
van Warren Beatty) en hij zorgde ervoor dat zijn rol-

len groter werden. In Taking off  had hij praktisch een 
hoofdrol als vader van een jonge dochter die met zijn 
vrouw een striptease op de tafel uitvoert. 
    Alleen voor de tv was Buck Henry een originele 
komische schrijver. Films waren altijd adopties van 
toneelstukken en boeken. Er waren genoeg andere 
schrijvers in Hollywood die dat ook konden. 
    Nadat hij bij Heaven can wait  coregisseur (met 
Warren Beatty) was geweest, regisseerde hij solo een 
eigen script First Family, zonder veel succes. Je zou 
kunnen stellen dat het grote succes van Heaven can 
wait voornamelijk te danken was aan ster en coregis-
seur Warren Beatty, de golden boy van Hollywood. Ze 
kregen wel allebei een beste regisseursnominatie voor 
hun film bij de Oscars.
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Brigitte Lahaie
sekskoningin




