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INHOUD

Werkopname van Zulu met Stanley Baker voor de immense camera met 70 mm film.

BAKER | LINDNER | HAMADA | NINOTCHKA | IM STANLEY 
BAKER  

Stanley Baker  die op 48 jarige leeftijd in 1976 
overleed staat tegenwoordig niet meer zo in de 
belangstelling. Er zijn maar twee van zijn films 
die nog steeds worden vertoond. Je hebt The Guns 
of Navarone uit 1961  waarin hij de bijrol heeft van 
Private “Butcher” Brown die vanwege teveel geweld 
niet goed meer functioneert (zijn expertise is zijn 
mes) en daardoor aan het eind van de film gedood 
wordt. En dan is er de spektakelfilm Zulu  uit 1964 die 
Baker zelf produceerde en waarin hij de hoofdrol heeft 
als Luitenant John Chard die een missiepost, Rorke’s 
Drift in Natal, moet verdedigen tegen een overmacht 
aan Zoeloestrijders anno 1879. Terwijl Chard alleen maar 
naar die post was gekomen om een brug te bouwen. Vak-
kundig geregisseerd door Cy Endfield, eigenlijk het  Britse-
Zuid-Afrikaanse equivalent van een western: de Britten 
als het Amerikaanse leger die het fort tegen de Zoeloes (de 
indianen) verdedigen.

DE HARDE WELSHMAN
William Stanley Baker werd op 28 februari 1928 in Ferndale, Wales 
geboren, de jongste van drie kin deren. Zij vader was een mijnwerker 
die zijn been verloor bij een onge luk en verder werkte als liftbediende 
bij de mijn tot zijn dood. Zijn wilde zoon Stanley was geïnteresseerd in rugby en boksen, maar 
er was een leraar, Glynne Morse, die hem enthousiast maakte voor toneelspelen, wat hij ging 
doen op school. Tegelijkertijd was er nog een Welshman, een paar jaren ouder, die na de oor
log een heel snelle carrière maakte op toneel als Hamlet en in films met o.a. de eerste Cinema
scope film in kleur The Robe. Dat was Richard Burton, een charismatische persoonlijkheid met 
een prachtige stem die de keuze had om een groot acteur of een beroemde filmster te worden. 
Toen hij in 1963 tegenover Elizabeth Taylor kwam te staan in Cleopatra, een verhouding met 
haar kreeg en vervolgens als echtpaar de toast of the town (van Hollywood) werd, was de 
keuze snel gemaakt. Hij werd een “celebrity”. De Bakers en de Burtons waren goede vrienden 
en Stanley Baker nam het Burton kwalijk dat Sybil Williams werd ingeruild voor Liz Taylor.

door 
Thys Ockersen
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Stanley Baker had een lange weg te gaan. 
Hij miste de “good looks” van Burton. Hij 
had een gemeen gezicht dat hij nog kon ac
centueren door zijn valse lach. Hij was dus 
uitermate geschikt om boeven te spelen en 
dat waren de rollen die hij kreeg en—dank
baar—aanvaardde omdat hij jong met een 
meisje uit zijn dorp, Ellen, was getrouwd 
en een gezin startte. Hij maalde er niet om 
dat hij met de rollen die hem werden aange
boden niet echt zijn acteertalent zou kunnen 
tonen. En dat talent was er. Een ander ver
schil met Burton was zijn absolute loyaliteit 
aan Wales en zijn vrienden. Na een film  ging 
hij altijd naar ze toe en was “one of the guys” 
met wie hij naar de kroeg ging. Voor Richard 
Burton was dat minder van belang. In Hol
lywood wist hij ook goed zijn Welsh afkomst 
te verbergen.

DE WATJES UIT DE CHARMSCHOOL 
Het waren de keurige jongens die de hoofd
rollen speelden in de Britse films. Je had de 
“oude” garde met Jack Hawkins, John Mills, 
Nigel Patrick, Rex Harrison, Michael Red
grave en de nieuwkomers— soms opgeleid in 
de Rank Organisatie, de zogenaamde charm 
school: Dirk Bogarde, Donald Sinden, Den
holm Elliott, Donald Houston, John Fraser, 
John Richardson, Michael Craig en Ronald 
Lewis. Iemand als Dirk Bogarde die sterk 
begonnen was als gangster in The Blue Lamp 
zat vastgeroest in de dokterkomedies van 
Rank en werd een tieneridool. Pas toen hij in 
de jaren zestig min of meer uit de kast kwam 
en gevaarlijke rollen met dubbele bodems bij 
Joseph Losey en Luchino Visconti ging spe
len werd hij interessant en gewaardeerd. De 

meeste pretty boys verdwenen toen ze ouder 
werden, behalve Denholm Elliott die een van 
de beste karakter acteurs werd van de Britse 
Cinema. 
   Waar Stanley Baker zich wel mee kon 
identificeren waren de jonge acteurs van de 
nieuwe garde begin jaren zestig: Tom Cour
tenay, Peter O’Toole en Albert Finney die net 
als hij uit de arbeidersklasse voortkwamen en 
zeer talentvol waren. Maar zijn  echte equi
valenten waren Sean Connery, Oliver Reed 
en Robert Shaw. En  die stonden in de coulis
sen te wachten op hun kans.

DE LANGE WEG NAAR SUCCES 
Stanley Baker speelde al in 1943 een klein 
rolletje in Undercover, een Britse oorlogsfilm 
die ging over het Joegoslavische verzet. Dat 
deed hem alleen maar meer verlangen naar 
een acteercarrière. Na drie jaar in de oorlog 
bij de Royal Army Service Cops was zijn 
echte begin in 1949 een film met Churchills 
dochter Sarah: All over the town. 
   Hij zou regelmatig toneelspelen en films 
maken, maar de eerste echte belangrijke film 
was Captain Horatio Hornblower R.N., een 
grote spektakelfilm met Gregory Peck in de 
titelrol met wie hij tien jaar later The Guns of 
Navarone zou maken. Hij rende in die jaren 
vijftig van de ene film naar de andere, mees
tal voor ongure types. Hij maakte hem niets 
uit; hij beschouwde het als een groot leer
proces en hij kon met interessante mensen 
samenwerken. 
   In 1953 kreeg hij een uitnodiging om 
Charles Frend te ontmoeten, de expert 
in zeespektakels, die The Cruel Sea ging 
 regisseren. Jack Hawkins was de gezag BOVEN: Stanley Baker met Gregory Peck in Captain Horatio Hornblower. ONDER: Anthony Quinn,  Stanley Baker,  James 

Darren , David Niven  en Gregory Peck in The Guns of Navarone die  Baker internationale bekendheid gaf.

Thys
Notitie
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voerder van een escort schip bij konvooien. 
Frend was zo onder de indruk (van de toen 
nog onbekende Stanley Baker) dat hij de 
acteur (Donald Sinden) die hij al gecast had 
voor de rol van Bennet, een onsympathieke 
luitenant die overigens snel uit de film ver
dwijnt, aan Stanley Baker gaf. Sinden hoefde 
niet te klagen want hij kreeg een veel grotere 
rol. Baker zette zijn rol zeer overtuigend neer 
en drukte zijn stempel op de oorlogsfilm 
die verder vol zat met al die aardige, slappe, 
jonge acteurs (dus Donald Sinden, John 
Stratton, Denholm Elliott, Glyn Houston, 
Alec McCowen). 
   Andere films volgden: The Red Beret, 
Knights of the Round Table,  Hell Below Zero,  
The Good Die Young, Richard 3,  Helen of 
Troy en Alexander the Great waar zijn vriend 
Richard Burton de hoofdrol in had en met 

zijn blonde pruik lachwekkend was. De film 
flopte. Maar iedereen begon toch te begrij
pen dat die agressieve acteur die onEngels 
overkwam een enorme power had. Intussen 
deed hij interessanter werk op tv, maar dat 
zagen alleen de Britten. Hij speelde Roches
ter in de tvserie Jane Eyre (1956) en dat was 
een mooie hoofdrol. 
   Hij kreeg een vast contract bij de Rank 
Organisatie. Dat was een zekerheid voor 
regelmatig werk—hij had een gezin te on
derhouden—maar het nadeel was dat hij 
de rollen moest accepteren die zij hem 
voorschotelden. Maar hoofdrollen kwamen 
er aan. Checkpoint, een racefilm en Camp-
bell’s Kingdom tegenover Engelands líeveling 
Dirk Bogarde, die net als Baker net zo vast 
zat aan de Rank Organisatie. In 1959 was hij 
indrukwekkend in Yesterday’s Enemy als de 
meedogenloze Britse kapitein die in de jungle 
van Birma onsympathieke beslissingen moet 
nemen. Een jaar later zat hij in een film van 
Joseph Losey, de Amerikaanse regisseur die 
Amerika had moeten verlaten vanwege linkse 
sympathieën. 

DE BELANGRIJKE SAMENWERKING 
MET JOSEPH LOSEY 
Joseph Losey zag blijkbaar meer dimensies 
in de rauwe Welshman. Hij startte met een 
thriller, Blind Date, waarin Baker een harde 
politieinspecteur speelde. Losey zocht naar 
de diepgang  in zijn verhalen. Eerst moest 
hij succes hebben. De volgende film met 
Baker was The Criminal met Stanley in de 
titelrol. Maar in 1962 daagde Losey Baker uit 
met Eva, waarin hij een man in Venetië zou 
spelen die slaafs verliefd is op de courtisane 

In Hell Below Zero (1954)

BOVEN: De twee vrienden uit Wales, Richard Burton (met blonde pruik) en Stanley Baker in Alexander the Great.
ONDER: In Cambell’s Kingdom konden Stanley Baker en Dirk Bogarde het niet zo goed met elkaar vinden, zowel voor als 
achter de camera.,
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BOVEN: Sam Wanamaker en  Stanley Baker in The Criminal. ONDER: Jacqueline Sassard  heeft in The Accident twee 
docenten (Dirk Bogarde  Stanley Baker) als minnaars. Het spanningsveld tussen de acteurs gebruikten Losey en Harold 
Pinter optimaal voor dit onderhuidse drama.

BOVEN: Pause voor Stanley Baker tijdens A Hill inKora (1955). ONDER: Eva van Joseph Losey met Stanley Baker als de 
man die verslaafd is aan Jeanne Moreau.
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Jeanne Moreau. Niemand had Stanley Baker 
nog zo onderdanig, slaafs gezien. Het was 
een verassing voor de kijkers, maar het was 
een echte artfilm en de fans van Baker had
den aan zo’n film met diepgang geen bood
schap. In 1963 filmde Losey The Servant naar 
een script van Harold Pinter, waarin Dirk 
Bogarde indrukwekkend een vileine butler 
vertolkte die zijn  baas  (James Fox) langza
merhand in de greep krijgt. 
   Of Losey wist dat Baker en Bogarde niet 
zo goed met elkaar konden opschieten bij 
Cambell’s Kingdom blijft de vraag, maar het 
was terug te vinden in Accident in 1968 toen 
Stanley Baker inmiddels net zo’n belangrijk 
acteur was als Dirk Bogarde en ze opnieuw 
samenspeelden, maar nu als gelijkwaardige 
acteurs. Een collegedrama van weer Harold 
Pinter (naar een boek van Nicholas Mosley) 
over een mooie studente (Jacqueline Sassard) 
die omgaat met  een student (Michael York), 
maar slaapt met twee ongelukkig getrouwde 
Oxforddocenten (Baker en Bogarde). Er is 
een seksuele spanning, maar de film is wel 
minder duidelijk dan The Servant. Niettemin 
had Baker maar één vernietigende blik nodig 
om zijn tegenspelers in de hoek te drijven. 
   Over Losey zei Stanley Baker: “Hij was 
het die me echt bewust maakte wat het was 
om acteur te zijn. Hoe een acteur betrokken 
moet zijn bij wat hij doet. Daarvóór was alles 
opwindend en fantastisch, maar acteren was 
alleen maar acteren. Joseph Losey maakte 
me bewust hoe verantwoordelijk een acteur 
moet zijn in relatie tot een film. Ik obser
veerde hem en ik dacht, wel, ik heb nog nooit 
een regisseur zich zo zien gedragen en ik 
bleef maar kijken. En ik dacht dit is prachtig 

en als ik ook maar iets daarvan kan  over
nemen, die betrokkenheid, dan is dat heel 
goed.”

De kansen voor Stanley Baker waren begin 
jaren zestig groot. Hij kreeg veel bekendheid 
en succes met The Guns of Navarone. Dit 
leidde tot verleidelijke aanbiedingen uit Hol
lywood, maar die weigerde hij omdat hij zijn 
toekomst in Engeland zag liggen en altijd 
naar Wales ging naar vrienden en familie. 
Hij had The Red Beret gedaan, een Alan Ladd 
film, geproduceerd door Albert R. Broccoli. 
Toen er een acteur gezocht werd voor de rol 
van James Bond en Cary Grant die weigerde, 
kwam Broccoli op het idee toch meer naar 
een keihard type te zoeken en hij dacht aan 
Stanley Baker. Maar die zag het niet zitten 
om een contract voor meerdere films te te
kenen (hij wilde er wel twee doen), dus werd 
Sean Connery gekozen. En de rest is geschie
denis.

‘ZULU’ 
In 1964 lukte het Stanley Baker om zijn eigen 
film op te zetten: Zulu. Hij werd gesteund 
door Joseph E. Levine. Baker produceerde 
en speelde hoofdrol. Hij koos de onbekende 
Michael Caine, met wie hij in de goedkope 
oorlogsfilm A Hill in Korea had gespeeld 
als de jonge, bekakte luitenant Bromhead. 
Het betekende een doorbraak voor Michael 
Caine naar grotere dingen. Zulu was  nogal 
een onderneming voor een aankomend pro
ducer. Het werd grootscheeps aangepakt 
door op locatie in ZuidAfrika met echte 
Zoeloes op 70mm Todd AO het spektakel 
te filmen. Bovendien  was het een contro BOVEN: Stanley Baker vecht tegen de Zoeloes in Zulu. ONDER: Stanley Baker en Michael Caine in Zulu. 
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versieel thema om honderden zwarte mensen 
te laten afslachten door Britten en een paar 
Afrikaner. Maar Baker, als verantwoordelijke 
man van de onderneming, zorgde ervoor  dat 
de Zoeloe’s in hun waarde werden gelaten 
als dappere krijgers die de indringers wilden 
verdrijven uit hun land. De parallel met de 
westerns waarin de indianen de indringers 
(het Amerikaanse leger) willen verslaan was 
onvermijdelijk. Als overtuigd socialist wilde 
Baker dat de Zoeloes net zo goed werden be
handeld als de filmsterren. Toen er een inci
dent was waarbij een zwarte medewerker een 
fout maakte en door een blanke opzichter 
in zijn gezicht werd geslagen, rende Stanley 
Baker naar de mannen toe en ontsloeg op 
staande voet de opzichter.

De Zoeloes mochten niet volledig betaald 
worden door de ZuidAfrikaanse autori

teiten, dus werden ze gecompenseerd met 
spullen van de film. Veel Zoeloe’s hadden nog 
nooit een film  gezien, dus draaide Stanley 
Baker films van Laurel & Hardy en Buster 
Keaton om ze met het medium vertrouwd 
te maken. En ze hadden veel plezier met het 
spelen van de vechtscènes. 
   Stanley Baker, Michael Caine en andere 
medewerkers ondervonden tijdens hun 
aanwezigheid in ZuidAfrika wat Apartheid 
betekende. Ze waren er behoorlijk door 
aangedaan. Ook mochten de Zoeloe’s hun 
film Zulu niet in de bioscopen zien, want de 
censuur had de film verboden voor Zuid
Afrika. Dus regelde Baker zelf besloten voor
stellingen voor ze. Toen Stanley Baker stierf 
stuurde Zoeloeleider Buthelezi—die een rol 
in de film had gespeeld—een krans met een 
mededeling dat Stanley Baker  de beste blanke 
man was geweest die hij ooit had ontmoet.

Stanley Baker in de tv-serie How Green Was My Valley, een  productie van BBC-Wales uit 1975.

Zulu was een groot succes en behoort nu tot 
de grote klassieke films van de Britse Cin
ema.

Ten aanzien van zijn filmcarrière bleek nu 
toch wel dat Stanley Baker als sympathieke 
held in een grote film de test had doorstaan. 
Toch zouden de mooie rollen niet vanzelf
sprekend voor hem klaar liggen. Bovendien 
was hij druk bezig met andere films te pro
duceren die vaak minder succes hadden dan 
Zulu. In 1969 produceerde hij (zonder credit) 
de succesvolle misdaadkomedie The Italian 
Job met zijn oude vriend Michael Caine in de 
hoofdrol. Hij zei in 1972: “Ik hou van zaken 
doen vanwege de activiteiten het creëert. 
Acteren is goed voor je ego, maar alle op
winding zit hem in het maakproces. Het ver
baast me hoe goed ik ben als zakenman.” De 
volledige overgave.  In 1975 werd longkanker 
bij hem geconstateerd, maar hij werkte hard 
door aan de tvserie How Green Was My 
Valley, Richard Llewlyns boek dat als ‘The 
Greatest Welsh Novel’ wordt beschouwd. In 
wezen speelde Baker de rol van zijn  vader, 
een mijnwerker die een ongeluk  krijgt. Die 
rol lag hem na aan het hart. 
   Premier Wilson deelde in juni 1976 mee 
dat Stanley Baker door de koningin geridderd 
zou worden tot Sir Stanley. Maar dat haalde 
hij niet meer en bezoek aan de koningin is 
een voorwaarde om een titel te krijgen. Toen 
werd besloten dat Ellen de titel Lady Baker 
zou dragen.

Filmcriticus David Thomson zei over hem: 
“Tot en met begin jaren zestig was Baker 

de enige acteur in de Britse cinema die  
minachting, agressie en de werkende klasse 
kon uitbeelden. Hij was de enige harde prole
tariër die tegen de draad in ging van een Les
lie Howard, James Mason, John Mills, Dirk 
Bogarde en de Theater Ridders. Dat doet 
verder niets af aan deze spelers, maar ik wil 
maar zeggen dat Baker een welkome nieu
weling was, een van Engelands belang rijkste 
acteurs en dat hij nooit zijn gelijke heeft 
gekregen— ook niet in Michael Caine.”

Nog altijd wordt de zoon van Wales in Fern
dale geëerd. En fans van Stanley Baker bren
gen een bezoek om zijn  huis te zien en de 
kroeg waar hij vaak vertoefde.

Stanley Baker stierf in Spanje , maar zijn as 
werd verspreid vanaf de top van Lionwonno 
over zijn geliefde Ferndale.

Stanley en Ellen Baker
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WIM LINDNER

DEEL 3: SECRET CEREMONY

Een interview door
Thys Ockersen

Wim Lindner (86) was in de jaren vijftig en 
zestig in allerlei functies vertegenwoordigd 
bij Nederlandse en buitenlandse 
films: figurant, manusje van alles, 
productieassistent en producer. 

De laatste der
Mohikanen

THYS: In 1968 komt dan een belangrijke 
film, Secret Ceremony van Joseph Losey, met 
Elizabeth Taylor, Robert Mitchum en Mia 
Farrow, jij doet de Nederlandse productie, 
vertel!

WIM:  Ik kreeg een telefoontje uit Londen; 
ik moest onmiddellijk overkomen, omdat de 
heer Joseph Losey mij wilde spreken. Een 
prepaid ticket werd geregeld en in Londen 
werd ik door een productielimo naar een lo
catie gereden waar de heer Losey bezig was 
met de opnamen van Secret Ceremony. De 
locatie was een grote, semioosterse villa in 
een soort over de top fantasystyle. Ik werd 
ontvangen door producent Norman Priggen 

en we raakten in gesprek in afwachting van 
de komst van de heer Losey. Onverwacht 
kwam het grote moment daar en de heer 
Losey kwam binnen. Hij zei niets, staarde 
me een tijdje  aan en besloot toen dat het 
blijkbaar oké was. Er werd niet veel gezegd 
(koetjes en kalfjes) en ik begreep niet wat ik 
in Londen deed. Opeens drong het tot me 
door dat Losey iets wilde zeggen, maar er 
niet goed over wilde (of dorst ) te beginnen. 
Ik zei toen maar: “Mijnheer Losey, ik heb het 
gevoel dat u iets wilt zeggen; kan ik iets voor 
u doen? Hij zei toen: “Ik heb al eerder in Hol
land gedraaid.” Waarop ik zei: “ Dat weet ik, 
Modesty Blaise”’ Het luchtte Losey kennelijk 
op dat ik dat wist en hij barstte los: “ De pro
ductiemensen die ik toen heb ontmoet, wil ik 
nooit meer zien. Weet u wie dat zijn?“ 
      Ik: “Natuurlijk weet ik dat.” 
      Losey: “Die mensen wil ik niet in de buurt 
van mij set hebben ! Kunt u daar voor zor
gen?“ 

       Ik:  “Mijnheer Losey als u mij inhuurt 
dan krijgt u die mensen niet te zien, want ik 
wil ze ook niet in de buurt van een set van 
mij hebben.” 
   Dat luchtte Losey kennelijk op en hij ont
dooide, maar bleef weer aarzelen.  
       Ik: “Kan ik verder nog iets voor u doen?” 
       Losey: “Ja, ik kom met mijn vrouw, maar 
we zijn niet getrouwd. Kunt u regelen dat 
als we in het hotel aankomen alleen mijn 
paspoort wordt gevraagd en dat we worden 
ingeschreven en aangesproken als meneer en 
mevrouw Losey.” 
       Ik : “Dat regel ik voor u, heeft u verder 
nog wensen?” 
      Losey: “Ik heb  goed weer nodig.” 
      Ik: “Geen probleem, regel ik ook voor u.”  
Toen moest hij eindelijk lachen.

Losey: “Ik ben blij met u kennis te hebben 
gemaakt. Als u mij nu wilt excuseren, ik 

moet weer aan het werk. We zien elkaar in 
Holland.” En weg was hij. Norman Priggen 
zei toen: “Ik ken hem, hij mag je.” De grap 
over het weer viel goed en ik werd ingehuurd  
voor de productie in Nederland.

ELIZABETH TAYLOR 
Terug in Holland begon ik met de voorberei
dingen. Op een bepaald moment wilde ik 
overleg met de productieleider, Geoffrey 
Haine, en ik belde het kantoor in Londen. 
Tot mijn stomme verbazing kreeg ik Eliza
beth Taylor aan de lijn . Ik herkende haar 
stem. Ik zei toen voor de zekerheid: “ Excuse 
me, spreek ik met mevrouw Burton ?” 
      Zij:  “Ja, maar hoe weet u dat?“ 
      Ik: “Ik meende uw stem te herkennen.” 
      Zij: “wat goed van u, maar wie bent u ?”

Ik vertelde toen natuurlijk wie ik was en dat 
ik de productieleider wilde spreken. “Ik heb 

Joseph Losey                                                   (foto: Thys Ockersen) Elizabeth Taylor in Secret Ceremony (1968)



16 Film Fun #40 Maart 2017 17

BAKER | LINDNER | HAMADA | NINOTCHKA | IM

dit nummer gekregen, maar het is duidelijk 
een vergissing van iemand, want het is ook 
duidelijk dat ik u niet  aan de lijn had ver
wacht. Ik ben kennelijk verkeerd verbonden.” 
      Zij: “U ben goed verbonden, maar ik ben 
toevallig op kantoor en er is hier niemand, 
dus ik neem de telefoon maar op. Ik roep 
Geoffrey wel voor u.” 
      Toen gaf ze een gil die ik in Amsterdam 
kon horen. 
       Zij: “Ik heb hem geroepen.” 
We hebben nog even gekletst. Ze vertelde 
dat ze in Noordwijk in Huis ter Duin ging 
logeren.  
       Ik: “Dat weet ik. U heeft daar eerder 
gelogeerd tijdens de film The spy who came in 
from the cold  (waar Richard Burton in zat—
red.)” 
       Zij: “ Hoe weet u dat ?”  
       Ik: “Bij die film was ik ook de Hollandse 
productieleider.”  
      Zij: “Maar dan kennen we elkaar dus.” 
      Ik: “Kennen is iets te veel gezegd.” 
Toen kwam Geoffrey aan de lijn. We 
handelden onze zaken af  en aan het eind van 
ons gesprek zei ik : “Mag ik je complimen
teren met je nieuwe secretaresse.” Hij kreeg 
bijna een hartaanval en zei: “Weet je wel wie 
je aan de lijn had ? “ 
      Ik: “ Natuurlijk weet ik met wie ik gespro
ken heb. Mevrouw Burton was buitenge
woon behulpzaam en aardig.”

HOTEL  HUIS TER DUIN 
De producent vroeg waar ik iedere avond 
toch heenging. Ik zei: “Naar huis, in Am
sterdam.” Hij : “Hoe ver is dat ?” Ik : “Drie 
kwartier met de auto.” Hij: “Maar dat is toch 

idioot! Neem morgen je tandenborstel mee 
dan boeken we je in het hotel.”  
   Op een nacht werd ik wakker van veel hei
bel. Voorzichtig opende ik mijn deur en ik 
zag Burton rennen voor zijn  leven achter
volgd door Elizabeth Taylor. Ik dacht hier 
bemoei ik me niet mee, dat moet Burton zelf 
maar uitzoeken.

Op een bepaald moment werd ik opgeroepen 
door het persoonlijke secretariaat van Eliza
beth Taylor. Twee kerels die de persoonlijke 
agenda voor Elizabeth Taylor regelden. En 
daar een dagtaak aan hadden. De fanmail 
moest worden doorgenomen; stapels, af
gegeven bij de balie van het hotel. Ik las 
zo’n briefje voor en na één zin zei een van 
de twee: “Foto!” Een enkel epistel moest ik 
verder voorlezen en dan werd er soms beslo
ten: “Briefje!”  

Mia Farrow nader Elizabeth Taylor te paard.

Alles was natuurlijk in het Nederlands en 
ik vertaalde dat. Toen ik de stapel had weg

gewerkt dacht ik dat ik weg kon. Niet dus. 
Ik kreeg een honderttal briefkaartfoto’s met 
Elizabeth Taylor erop en de opdracht was: 
TEKENEN!  
   Ik moest tekenen  met ‘Love, Elizabeth 
Taylor’. Ik moest natuurlijk eerst oefenen met 
een origineel. Ze zeiden nog: “Je denkt toch 
niet dat Elizabeth die dingen allemaal zelf 
tekent? “

EEN PAARD 
Mia Farrow moest met een paard door 
de duinen en over het strand galopperen. 
Kortom: een paard—  dus mijn  probleem. 
Aangezien bij Losey alles en betekenis heeft 
wilde ik weten wat voor paard?  Een hengst, 
een merrie, een wit, bruin, zwart, gevlekt of 
wat dan ook. In zo’n geval spreek je de “First” 

(1e regieassistent) aan.  Je kunt op de set niet 
zomaar de regisseur aanspreken.    
    De arme jongen was een zenuwpees en 
wist het ook niet. Ik zei dus: “Dan vragen we 
het toch gewoon aan Losey?” “Nee, onder 
geen voorwaarde — de heer Losey wordt niet 
lastig gevallen met dergelijke nonsens! ”  
     Ik: “Maar voor welk soort paard moet ik 
dan zorgen?” 
     De arme jongen had geen antwoord; hij 
had om eerlijk te zijn een moeilijke baan. 
Losey was nogal introvert en niet erg com
municatief. 
     Al met al moest ik een paard klaar heb
ben staan op het moment dat het nodig 
was, punt. Ik heb toen op de ingang bij het 
hotel een soort manege opgezet. Onder een 
tentzeil  paarden in allerlei kleuren van de re
genboog. Paarden moeten regelmatig “stap
pen”. Er waren dan ook veel verzorgers die 

Joseph Losey, de ‘First’ en Liz Taylor op het strand van Noordwijk.
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Mia Farrow en Elizabeth Taylor in Secret Ceremony

ze te eten gaven, zorgden voor vers stro, de 
stront opruimden en gingen “stappen”. Toen 
het moment daar was koos Losey een paard. 
Ik ben het bedrag van de rekening vergeten, 
maar Norman Priggen zei : “Dat paard heeft 
wel veel gekost. Hebben we het gekocht of 
zo? “ Ik heb toen uitgelegd hoe het was ont
staan en hij zei: “Ja, de First kan het eigenlijk 
niet aan. Hij mist nog de ervaring voor assis
tentie bij een man als Losey.”

MIA FARROW 
Norman Priggen en ik raakten op een avond 
in gesprek en hij vroeg me of ik kon raden 
wat de verschillende sterren verdienden. 
Elizabeth Taylor was makkelijk, een miljoen 
dollar. Mitchum 400.000: bijna goed, daar 
moest 50.000 bij. Mia Farrow 100.000. Fout, 
Mia: 400.000! Ik (stomverbaasd): “Wat?” 

Norman moest lachen en zei: “Frank (Sina
tra) heeft haar geneukt en dan schiet je prijs 
omhoog, zo gaat dat in Hollywood.” 

ROBERT MITCHUM 
Robert Mitchum zat iedere avond met Jan 
en Alleman te kletsen. Hij was heel aardig 
en als hij een fles naast zich had ook heel 
vriendelijk. Op een avond zat ik met hem 
aan de bar en op een gegeven moment pakte 
hij—zonder te kijken—een fles die naast 
hem stond en schonk zijn glas bij, zonder  te 
morsen en precies goed bijgevuld. Hij keek 
mij aan terwijl hij doorsprak en dit deed. 
Hij kon dus niet zien wat hij deed! Ik zag dit 
kunststukje met grote ogen aan en hij zei:  
“I hope you  don´t mind my drinking.” 
We kletsten over alles en nog wat, maar op 
een bepaald moment begon hij een verhaal 

met de volgende zin: “I remember the days 
when Kirk Douglas was still an actor…” toen 
kwam er natuurlijk een geweldige roddel die 
ik vergeten ben.

JOSEPH LOSEY 
Toen de opnamen klaar waren wilde Joseph 
Losey nog een paar dagen in Nederland 
 blijven. Hij nodigde me uit voor een lunch 
om mij te bedanken voor de uitstekend verlo
pen productie. Na de lunch had hij zin in een 
strandwandeling. Ik heb toen ongeveer twee 
uur met hem gewandeld en we hebben, alsof 
we al jaren bevriend waren, over alles en nog 
wat gesproken. Hij was erg geïnte resseerd 
in het feit dat ik als kind in Indië gewoond 
had. De bezetting wilde hij ook meer over 
weten. Hij vertelde vrijuit over zijn jeugd. Hij 
opende zichzelf terwijl we elkaar helemaal 

niet kenden. Een geweldige ontmoe ting.  
   Enkele weken later kreeg ik een briefje van 
Losey waarin hij schreef dat er in de hal van 
het Hotel Des Indes (waar hij na de opnamen 
verbleef ) zo’n prachtige antieke Grandfather 
Klok stond. Hij wilde graag het geluid van de 
klok hebben. Kon ik dat voor hem opnemen 
en opsturen? Ik ben toen met een geluids
man ’s nachts in het hotel dat geluid gaan 
opnemen. 
   Aangezien Losey niet gezegd had wat hij 
precies nodig had is het een eindeloze op
name geworden. De klok sloeg ieder half uur 
een ander wijsje. De rekening van de geluids
man is keurig betaald en daarna heb ik nooit 
meer iets van Losey gehoord. 
                                               

 (Wordt vervolgd) 

Joseph Losey regisseert zijn twee sterrenRobert Michum als Mia’s stiefvader
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‘Nepnieuws’ in de NRC

Kwaliteitskrant vertilt zich aan 
paginagroot artikel over
terrorisme in de film

De metamorfose 
van Mido Hamada

door
Kevin Buisman

Het is de nachtmerrie van iedere filmjour
nalist: er vindt een exclusief interview plaats 
met Hollywoodster Audrey Hepburn en 
zij reageeert op een van de eerste vragen: 
‘Dat was ik niet. Kennelijk ziet u mij aan 
voor Katharine Hepburn?’ Het overkwam 
tvpresentator Hans van Willigenburg in een 
grijs verleden, eind jaren tachtig, en gold 
destijds als een zeldzame misstap.
In de huidige tijd van nepnieuws en 
alternatieve feiten is verwarring uit deze 
categorie aan de orde van de dag. Tijdens 
het Oscargala van 2017 werd 
niet alleen de verkeerde winnaar 
voor Beste Film aangekondigd, 
maar verscheen ook het portret van de 
Australische filmproducente Jan Chapman 
bij de ‘obituaries’ terwijl zij nog springlevend 
is. Haar foto was verwisseld met de vorig 
jaar overleden kostuumontwerpster Janet 
Patterson.
Twee dagen later overkwam de NRC iets 
soortgelijks. In de editie van 28 februari 
verscheen op bladzijde 18 een paginavullend 
opiniestuk, waarin de DuitsEgyptische 

acteur Mido Hamada in chocoladeletters 
uitroept dat hij geen terrorist meer wil 
spelen. Wie nieuwsgierig geworden door 
deze innemende uitspraak het artikel op 
Blendle bestelt, komt echter bedrogen 

uit. In het hele stuk wordt 
met geen woord over Hamada 
gerept. Des te navranter 

is het feit dat het artikel spreekt over 
islamofobie wanneer Arabische acteurs in 
een vooroordeelbevestigende rol worden 
gecast. Mido Hamada is bij de Netflix
kijkers weliswaar bekend als de terrorist 
die in—de met een Emmy bekroonde 
hitserie—Homeland een aanslag beraamt op 
de Amerikaanse vicepresident, maar vaker 
was hij te zien als een Arabische prins. Zoals 
met Liam Neeson in Unknown, en in de 

Paginavullende blooper in de NRC van 28 februari 
2017 met Mido Hamada in American Sniper.

Duitse tvfilm Die Wüstenärztin. Je zou bijna 
denken dat de NRC betoogt dat terroristen 
en Saoedische prinsen uit hetzelfde hout 
zijn gesneden, waarmee de krant zich dan 
juist bezondigt aan datgene wat het de 
lezers als verwerpelijk wil voorhouden. De 
suggestie dat Mido Hamada als acteur een 
typische terroristenvertolker is, is eveneens 
merkwaardig. Hij volgde een klassieke 
acteeropleiding aan de Oxford School of 
Drama en stond op Westend in stukken van 
Shakespeare.
Onder de vierkoloms foto van Hamada uit 
American Sniper, wordt in drie kolommen 
wel veel ruimte gegeven aan de uitlatingen 
van een andere Arabische acteur, Amrou 
AlKadhi, die op jonge leeftijd te zien was 
in Steven Spielbergs Munich. Hij roept 
de filmindustrie op om acteurs met een 
Arabische achtergrond niet langer te casten 
in stereotype rollen. 

Robuust
Het artikel ‘Ik wil geen terrorist meer spelen,’ 
blijkt door de NRC integraal overgenomen 
te zijn uit de Engelse The Independent 
en bevat ook een klein fotootje van Al
Kadhi. De acteur heeft de schuchtere blik 
van een konijntje dat in de koplampen 
van een aansnellende vrachtwagen kijkt. 
Niet de krachtige figuur die je bij een 
afschrikwekkende terrorist zou verwachten. 
Vandaar wellicht dat de krant koos voor de 
meer robuust ogende Mido Hamada. Het is 
onduidelijk of de filmredactie van de NRC 
in dit geval enige blaam treft. Filmspecialist 
Hans Beerekamp was, getuige een ander 
stuk in dezelfde krant, volop bezig met het 
factchecken van uitspraken die politicus Jan 
Roos de vorige avond deed in de talkshow 
Pauw & Jinek. Bij het vertalen van het stuk 
uit The Independent is mogelijk gedacht 
dat het AlKadhi is, die de terrorist speelt. 

Mido Hamada in  Die Wüstenärztin…                                                                                                 …en in Emerald City
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Of klopt het toch, en is hij zo’n goed acteur 
dat hij in filmscènes een ware metamorfose 
doormaakt en dan sprekend lijkt op Hamada?
Om het zekere voor het onzekere te nemen 
nam Film Fun con tact op met Mido Hamada 
himself. Hij liet weten 
dat het inderdaad zijn 
foto is die bij het artikel 
staat en vulde dit aan 
met verrassend nieuws. 
Hij had het artikel in The Independent 
gelezen en was het roerend eens met collega 
AlKadhi. 
‘Typecasten op stereotypen is niet goed, 
noch voor het publiek, noch voor de acteurs,’ 
aldus Mido Hamada. ‘Ik vind het leuk dat 
het artikel door een Nederlandse krant is 

overgenomen en ik sta volledig achter de 
inhoud!’
De uitglijder van de NRC bevat, onbedoeld, 
dan uiteindelijk toch nog een kern van 
waarheid. Bovendien hoeft Mido Hamada, 

die ooit doorbrak als 
regular in 24 met Kiefer 
Sutherland, voorlopig 
geen terrorist meer 
te spelen. Momenteel 

heeft hij een hoofdrol als heldhaftige strijder 
in de lovend ontvangen fantasyserie 
Emerald City op NBC. De filmindustrie heeft 
de stereotypering dus al in positieve zin 
aangepast. Nu de journalistiek nog.

—Kevin Buisman

Publiciteitsfoto van Hamada voor de serie  Homeland Amroe Al-Kadhi, te licht bevonden als stereotype terrorist?

Mido Hamada:
“Ik sta achter de inhoud!”

Een filmcartoon van de Zandvoortse kunstenaar en cartoonist Hans van Pelt

Een filmgedicht van Peter Cuijpers die ooit bij de 
Nederlandse Bioscoop Bond werkte en over  film schreef 
in o.m. SKOOP onder de naam Constant Jansen.

Ninotchka, een MGM-productie uit 1939 
met Greta Garbo en Melvyn Douglas.
Regie: Ernst Lubitsch.

NINOTCHKA

Ze komt uit Rusland, Stalins paradijs, 
om smerig tsarengoud te confisqueren
als kameraad in decadent Parijs, 
waar graaf d’Algout haar probeert te charmeren.

Maar Nina blijft keihard Siberisch ijs,
geen glimlach plooit haar nu geverfde lippen,
marxistisch en gebiedend is haar wijs.
De graaf zit spottend op een stoel te wippen.

Maar valt dan, in dat vol café onzacht,
die rasversierder met zijn Franse geweten.
Pas nu ontdooit ze als door toverkracht,
en wil daarna voor hem Ninotchka heten.

De wereld had er jaren op gewacht:
de oorlog is nabij, maar Garbo lacht!
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ALEC MCCOWEN N Alexander Duncan, Tunbridge Wells, Kent, 26-5-1925 — ? 6-2-

2017, Londen

Maakte in 1942 zijn toneeldebuut na een opleiding bij RADA. Hij ging 
werken bij het ensemble van Laurence Olivier en speelde veel klassieke 
rollen. Toneel was zijn grote liefde, maar hij maakte zijn filmdebuut in 
The Cruel Sea in 1953. Hij zou regelmatig in films en op  tv verschijnen, 
maar altijd in bijrollen. De grote rollen bleven voorbehouden  aan 
het toneel in zowel de WestEnd als op Broadway. Hij kreeg heel veel 
toneelonderscheidingen. Vooral in de jaren vijftig deed hij nog veel films 

als : The long arm; Town on Trial; Time without pity; The good companions en The one 
that got away. Zijn ingetogen, vaak laconieke manier van acteren werd vooral door Alfred 
Hitchcock goed gebruikt als inspecteur in Frenzy  en door George Cukor als de neef die door 
zijn tante (Maggie Smith) op avonturen wordt meegesleept in My Travels with my Aunt. In 
de onofficiële Bondfilm Never Say Never was hij Q. In 2002 speelde hij zijn laatste belangrijke 
rol als dominee in Gangs of New York van Martin Scorsese. Zijn levenspartner was acteur 
Geoffrey Burridge.

LOLA ALBRIGHT N Akron, Ohio, 20-7-1924 — ? 23-3-2017, LA 

Dochter van gospelzangers. Was model voordat ze voor films 
werd ontdekt en het imago had als een verleidelijke, zwoele dame. 
Ze maakte haar debuut in 1947 en had in 1949 een goede bijrol 
tegenover Kirk Douglas (die een bokser speelde die zich doodvecht) 
in Champion.  Andere (minder belangrijke) films en optredens in 
tvseries volgden, maar het lukte haar niet om door te breken naar 
grote hoofdrollen. Een uitstapje naar Frankrijk liet zien dat ze in 
Les Felins (1964) als tegenspeler van Alain Delon interessanter was 
dan nieuwkomer Jane Fonda. Andere 
opvallende films waren  Kid Galahad 
(met Elvis Presley), The way west en 

Where were you when the lights went out (met Doris Day). 
Ze kreeg een Zilveren Beer in Berlijn voor haar rol in Lord love a 
duck (1966).  Ze stopte in 1984 met acteren in een aflevering van 
de tvserie Airwolf. Een van haar drie echtgenotes was acteur 
Jack Carson.

 I N  M E M O R I A M

Champion

 I N  M E M O R I A M

BILL PAXTON N Forth Worth,Texas, 17-5-1955 — ? 25-2-2017, LA 

Bill Paxton kreeg werk bij de film toen hij 18 was als setdresser bij 
films van Roger Corman. In 1975 debuteerde hij (zonder credit) als  
acteur in de Cormanfilm Crazy Mama. In 1981 had hij een klein rol
letje van soldaat in de soldatenkomedie Stripes  waarin Bill Murray, 
Ha rold Ramis en John  Candy hun carrières lanceerden. Bills carrière 
ging met sprongen  vooruit dankzij twee films van James Cameron, 
Terminator en Aliens. Grotere rollen volgden in True lies; Apollo 
13; Predator 2, Twister en als de man die de Titanic zoekt in Titanic 
van de regis seur die hem bekend maakte, James Cameron. Bill Pax
ton werd een gewaardeerd acteur die vier keer een Golden Globe 

Nominatie kreeg en een Emmy voor zijn hoofdrol tegenover Kevin Costner in de miniserie 
Hatfields and McCoys. Hij regisserde en produceerde ook een paar films. Hij had een schit
terende carrière die opeens voortijdig een einde kreeg door een  beroerte die hij kreeg bij een 
hartoperatie.

THYS CHANOWSKI N Michael Matthijs (Thijs) Chanowski, Hamburg, 18-6-1930 — ? 

7-3-2017, Alkmaar 

Producent, Regisseur van films en tvprogramma’s.  Was eerste 
bezig met muziek en schilderkunst, maar  werd tvproducent 
van De Fabeltjes krant (10 afleveringen) en Paulus de Bosk-
abouter (250 afleveringen). Hij produceerde in 1970 de thriller 
Champagne Rose is Dead (met Ton Lutz en Francis Matthews in 
de hoofdrollen). Regisseerde later twee films met het Werkthe
ater: Camping en Toestanden. 
Vanaf 1972 was hij adviseur bij Philips en werkte hij aan de 
interactieve laserdisc. Hij ver
liet de film en tvwereld om 
zich volledig te richten op in
teractieve omgevingen. Van 

19952000 was Thijs Chanowski bijzonder hoogleraar aan de 
Universiteit van Amsterdam. Sinds 2005 werkten hij aan een 
project om jonge kinderen in derdewereldlanden Engels te 
leren zonder hun eigen taal daarvoor te gebruiken.
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 I N  M E M O R I A M

KITTY COURBOIS N Catherina Anna Petronella Antonia, Nijmegen, 13-7-1937 — ? 11-

3-2017, Amsterdam 

Eerder een leuke persoonlijkheid dan een grote actrice. Werkte 
bij het cabaretgezelschap van Ted de Braak en volgde lessen aan 
de Toneelschool van Arnhem.  Begin jaren zestig was ze precies 
het juiste meisje om gestalte te geven aan een zestigerjaren type 
in de nieuwe Neder landse films die toen van start gingen: Hel-
den in een schommelstoel (1963); Ah..Tamara (1965);  Jongens, 
jongens, wat een meid (1965); Het gangstermeisje (1966); Liefdes-
bekentenissen (1967). Films van nieuwe regisseurs Frans Weisz, 
Pim de la Parra en Wim Ver
stappen. Ze stak af tegen al die 
toneelacteurs die toen nog in 
films optraden. Ze werd echter 

snel verdrongen door onstuimiger talenten als Monique 
van de Ven, Renée Soutendijk, Sylvia Kristel en  Willeke van 
Ammelrooy.  Ze bleef gestaag werken op toneel, tv en af 
en toe in een speelfilm. Onder andere  in de lusteloze film An Bloem; als een vrij jonge (maar 
goed vertolkte) Kniertje in Op hoop van zegen; in Het Bittere Kruid; Flesh and Blood en Leed-
vermaak. Ze werkte tot het bittere eind: in 2016 in de film De Held van Menno Meijes. Ze 
overleed aan een beroerte.

DON RICKLES N Donald Jay ‘Don’ Rickles, NYC---8-5-1926 — ? 6-4-2017, LA 

Standup komiek en acteur. Had de bijzonderheid om geen 
blad voor de mond te nemen en beledigde vaak beroemde per
soonlijkheden. Hij trad op in de shows van Johnny Carson en 
Carol Burnett. Ook had hij optredens in  hotels in Las Vegas. 
Behoorde tot Frank Sinatra’s Rat Pack. Hij zat in tvseries als 
gast en in speelfilms als Run Silent Run Deep; The Rabbit Trap; 
The Rat Race en vooral opvallend 
als rekenwonder Crapgame in 

de allstar oorlogsfilm Kelly’s Heroes (met Clint Eastwood, Telly 
Savalas, Donald Sutherland). Dit leidde echter niet tot meer 
filmwerk. De laatste jaren gaf hij zijn stem aan het tekenfilm
figuurtje Mr. Patatohead in de Toy Story films.

Het gangstermeisje

Clint Eastwood en Don Rickles in Kelly’s Heroes

 I N  M E M O R I A M

DAVID STOREY N Yorkshire, 13-7-1933 — ? 21-3-2017, Londen 

Belangrijk roman, toneel en filmschrijver, behorende tot de sociale 
vernieuwers in de jaren zestig. Had zijn opleiding op de Londense Slade 
School of Fine Art. Hij was een geslaagde schilder. Toneelwerk: The res-
tauration of Arnold Middleton; The changing room; Cromwell; Home en 
Stages. Boeken: o.a.  Flight into Cambden (de John Llewelyn Rhys Prijs 
van 1961 en de Somerset Maugham Award van 1963) en Saville (de 
Booker Prijs van 1976). 

Op filmgebied is zijn werk nauw verbonden met New Wave
filmer Lindsay Anderson. In 1963 filmde Anderson This Sport-
ing Life met Richard Harris als een ‘angry young sportman’. Dit 
verhaal was gebaseerd op zijn eigen leven als rugbyspeler voor 
Leeds RLFC. In 1975 kwam In Celebration voor de Ameri
kaanse televisie. Ook Home en Early days waren tvfilms. 
Overleden aan dementie en de ziekte van Parkinson. 
 
THOMAS MILIAN N Tomas Quintez Rodriguez, Havana, 3-3-1933 — ? 22-3-2017, Miami 

Tomas verliet in 1956 Cuba en vestigde zich in Miami. Een 
jaar later volgde hij acteerlessen in New York bij de Actors 
Studio. In 1958 werd hij door Jean Cocteau opgemerkt en 
hij ging acteren in Spoleto in Italië. In 1959 maakte hij zijn  
debuut in een film van Mauro Bolognini: La notta brava. 
Een jaar later zat hij in Bolognoni’s film Il Bell’Antonio met 
Marcello Mastroianni en Claudia Cardinale in de hoofdrol
len. Iedereen dacht dat hij een Italiaans acteur was, want 
hij bleef in dat land werken. Pas echt bekend werd hij in 

de spaghettiwesterns van de jaren zestig: Django…if you live shoot; The Bounty Killer; Death 
sentence  en Tepepa.  Hij had veel weg van Franco Nero. Maar hij zat ook in komedies en thrill
ers. In de jaren zeventig/ tachtig had hij chiquere rollen bij Claude Chabrol (Folies Bourgoises); 
bij Bernardo Bertolucci (La Luna) en bij Michelangelo 
Antonioni (Idenficazione di una donna). In de jaren 
negentig verlegde hij zijn terrein naar Hollywood en 
karakterrollen, meestal obscure ZuidAmerikanen zo
als in The cowboy way en Traffic. 
Hij was vanaf 1964  getrouwd met Margherita Valletti. 
Hun zoon Tomasso is acteur die in New York werkt,

Tomas Milian met Michael Douglas in Traffic 

Richard Harris in This Sporting Life
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