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INHOUD

Ron Perlman in Hellboy (2004)

IN 1980 was de jonge Franse regisseur 
Jean-Jacques Annaud op zoek naar 
acteurs die prehistorische mannen 

moesten verbeelden in zijn film La Guerre 
du Feu (Quest for fire) die hij op grim-
mige, desolate locaties ging opnemen. Hij 
kwam uit op Everett McGill, Ron Perlman 
en de Turkse acteur Nicholas Kadi. Er was 
niet veel make up en pruiken voor nodig 
om deze drie mannen er vreemd en ruig te 
laten uitzien. Vooral Ron Perlman met zijn 
bijna apengezicht was een goede keuze. Hij 
had alleen nog maar in een tv-serie, Ryan’s 
Hope, als dokter gespeeld. Hij was toen 
dertig jaar. En hij was voorbestemd om 
de man van de bizarre rollen te vertolken. 
Vaak onherkenbaar. Maar hij werd een cul-
tacteur die zeer gewaardeerd wordt door 
veel bioscoopbezoekers.

DE JEUGD VAN RON
Ronald N. Perlman werd op 13 april 1950 in 
Washington Heights, New York geboren. 
Zijn moeder Dorothy Rosen is nu gepen-
sioneerd, maar werkte op het stadhuis en 
zijn vader Bert (inmiddels overleden) was 

EXPERT IN BIZARRE ROLLEN
door

Thys Ockersen

een reparateur en een fanatiek drummer. De 
familie is van joodse afkomst (van Hongarije, 
Duitsland en Polen). Maar Dorothy werd joods 
toen ze met Bert trouwde. Ron was in zijn jeugd 
onder de indruk van de Hollywood-films en de 
filmsterren. Vooral Errol Flynn sprak hem aan 
met zijn avonturenfilms Captain Blood en Robin 
Hood die in de jaren dertig waren gemaakt, 
maar twintig jaar later nog altijd in de biosco-
pen gezien konden worden. Hij zelf had nog 
geen idee dat hij acteur zou worden, maar er 
was een zwemleraar die blijkbaar meer in hem 
zag dan een zwemmern, want hij haalde hem uit 
het zwembad en zei dat hij met de dramacoach 
mee moest gaan.
   De coach had vijfentwintig meisjes voor een 
toneelstuk tot zijn beschikking, maar geen jon-
gens. “Maar waarom ik?“ vroeg Ron. De zwem-
leraar antwoordde: “Omdat je ‘t bij drama mis-
schien beter doet dan bij zwemmen.” “En als ik 
de rol niet krijg?” “Dan kom je terug en zit je 
voor de rest van je leven op de reservebank.”

Perlman 3 | Lindner 14 | Dominique Wilms 21 | Unfinished dreams 26 | IM 29

http://thysockersenfilms.com
mailto:info%40thysockersenfilms.com?subject=


4 Film Fun  #46 Oktober 2017 5

Perlman 3 | Lindner 14 | Dominique Wilms 21 | Unfinished dreams 26 | IM 29

Hij moest een reading doen. Ron kreeg een 
stuk tekst en las die op; hij probeerde er wat 
gevoel in te leggen. Hij verwachtte er niet veel 
van, maar de dramaleraar vond het goed en gaf 
hem nog een stuk tekst. Hij werd uitgenodigd 
voor de auditie van het toneelstuk, notabene 
voor een hoofdrol. Vanaf dat moment voelde 
hij zich goed en fantaseerde dat hij Gary Coo-
per of tenminste de Duke (John Wayne) was 
in de films die hij met zijn vader zag.
  “Ik werd met nog wat kinderen gecast die 
net als ik geen enkele acteerervaring had-
den. Maar ik voelde me thuis in deze wereld. 
Ik werd verwelkomd in een gemeenschap 
van gelijkgezinden: freaks, buitenstaanders, 
kinderen met weinig zelfvertrouwen die net 
als ik nergens bij hoorden en net als ik twee 
linkerschoenen droegen. Ik had eindelijk de 
groep mensen gevonden waar ik me het vei-
ligst voelde.”
   Hij ondervond de toneelervaring als volgt: 
“Als ik het toneel oploop kom ik in de ‘Ga 
mode’. Ik vertel mijzelf dat we de tekst hebben 
gerepeteerd, we weten allemaal wat we moe-
ten doen, dus doe het! Het moment dat ik de 
angst uit mijn hoofd krijg kom ik in de actie 
van het moment. Een heleboel angst smelt 
weg. Ik wacht even en merk dat het publiek 
rustig wordt en naar me luistert. Ze zitten 
echt te wachten op de volgende tekst die ik 
uitspreek of wat ik ga doen. Ik heb een inter-
actie met duizend mensen en ik heb controle 
over ze. Avond na avond en als het stuk voor-
bij is vraag ik meteen om het volgende stuk.”   
Na vele jaren toneelwerk bleek Ron Perlman 
voor tv en films moeilijk te casten. Zijn onge-
wone uiterlijk was bij toneel door de afstand 
van publiek en de bühne nog wel weg te wer-

ken met wat grime en kapwerk. Bij film lag dat 
heel anders. De camera loog niet  en kon zijn 
bizarre kop niet verdoezelen. Zijn manager 
zei dat hij altijd ouder dan zijn leeftijd (zesen-
twintig) overkwam. Er was niets jeugdigs aan 
zijn uiterlijk. Hij zou pas werk krijgen als hij 
veertig was en succes hebben rond de vijftig. 
   Ron: “Ik zat daar lamgeslagen en vroeg: 
’Waarom zeg je dat?’ Manager: ‘Je uitstra-
ling. Er is niets jeugdigs aan je talenten of je 
stijl van werken. Je zal moeten wachten tot je 
talent je voorkomen bereikt of omgekeerd’.”
   
EEN ONGEWONE FILM MET
ONGEWONE KARAKTERS
Hij bleef bij die manager maar echt goed werk 
kwam niet zijn richting op. Na een paar jaar 
tekende hij bij twee oude dames, Shirley en 
Pat, die echt fans van hem waren en hun uiter-
ste best deden om werk voor hem te vinden. In 
1979 werd hij door hen gebeld met de mede-

deling dat er een project gaande was en dat de 
regisseur Ron wilde ontmoeten. “Ik zei wat is 
het dan? Shirley en Pat: ’Het is raar. Het is een 
film over holbewoners, maar “Wacht even, 
neem je me nou in de maling?” Ik zag met-
een die oude goedkope Victor Mature-film 
(One million BC) waarin ze in luipaardvellen 
liepen, met knuppels zwaaiden en gebroken 
Engels praatten. Jezus, welke richting ging ik 
in met mijn filmcarrière? Klote holbewoner-
films met rare oog make-up!” 
Maar Shirley en Pat bleven op me inwerken: 
“Ron, je moet dit serieus nemen. We krijgen 
niet veel filmaanbiedingen, eigenlijk geeneen! 
Naar de regisseur gaan voor een ontmoeting 
kan toch geen kwaad?”
En zo gebeurde het. Ron ontmoette die hele 
knappe gedistingeerde Fransman. Alles was 
netjes aan hem: perfecte haarstijl, jeans van 
een ontwerper, een kasjmieren sweater die 
hij om zijn schouders had gedrapeerd en hij 

sprak Engels met een zwaar Frans accent.
   “Het eerste wat ik dacht was, holy shit, als 
ik zoveel geld van mijn vader had dan zou 
ik zeker geen verdomde holbewoner-film 
maken. En ik begon een beetje met hem te 
spelen, voor mijn eigen plezier. Hij onderging 
zo’n twintig minuten mijn totaal oneerbiedig 
gedrag; het deed hem niets. Hij maakte alleen 
maar notities en vroeg dingen. Aan het eind 
van het gesprek stond hij op, gaf me een hand 
en zei: “Dit was fascinerend. Jij bent fasci-
nerend. Ik zal jou en jouw fascinerende zelf 
opnieuw zien.”  Ik zei nog: “Sorry, maar dit 
nieuws maakt me absoluut niet blij. Als ik een 
stuiver kreeg voor elke gozer die dit tegen me 
zei dan…” maar hij onderbrak me met: “Nee, 
je zal zien. Ik ga je verrassen. Je zal me terug-
zien.”
   Twee maanden later moest Ron Perlman 
naar een dansstudio komen voor een audi-
tie waar meer dan veertig vreemde man-
nen waren verzameld. De een had een groot 
lichaam met een hoofd er op in de vorm van 
een pinda. De ander was een gebochelde met 
een oog naar beneden gericht en een omhoog. 
Weer een ander had een arm die uit zijn lin-
ker heup kwam en weer een uit de achterkant 
van zijn hoofd. De hele ruimte leek gevuld te 
zijn met de meest vreemde, misvormde figu-
ren. Ron voelde zich geïntimideerd om tot die 
groep gerekend te worden. De enige die hij 
kende was Danny De Vito die meteen afviel 
en daardoor een mooie rol kreeg in One flew 
over the cuckoos nest.
De oefeningen die Ron moest doen hadden 
veel te doen met hoe holbewoners zich bewo-
gen. Daarna kwamen improvisaties. Ron Perl-
man had het gevoel dat hij nog steeds in iets 

Ron Perlman Jean-Jaques Annaud



6 Film Fun  #46 Oktober 2017 7

Perlman 3 | Lindner 14 | Dominique Wilms 21 | Unfinished dreams 26 | IM 29

Quest for fire.  BOVEN: Ron Perlman, Everett McGill, Nameer El-Kadi, Rae Dawn Chong. ONDER: Ron Perlman

onzinnigs terecht was gekomen en voor niks 
bezig was. Totdat de Fransman tegen hem zei: 
“Kijk, dit zijn mijn notities. Een aantal hebben 
drie sterren, behalve jij, je hebt er vier. Onze 
volgende afspraak is in Europa.”
   Er ging een maand voorbij en Ron was 
softbal aan het spelen in Central Park. Een 
bevriende acteur kwam naar hem toe en zei 
“Wow, Perl, je moet wel in alle staten zijn.” 
“Waarom?” “Omdat je op de short-list staat 
van die holbewoners-film. En er wordt gezegd 
dat je die rol gaat krijgen!” “Nou, dat is leuk, 
maar ik ben niet erg onder de indruk van die 
film en die ultra knappe, rijke Fransman.”
“Weet je wel wie die Franse gozer is? Dat is 
Jean- Jacques Annaud die pas de Oscar voor 
beste buitenlandse film heeft gewonnen (La 
victoire en chantant). Hij is een van de belang-
rijkste regisseurs momenteel en zijn volgende 
film is een serieuze kijk op het leven van zo’n 
80.000 jaar geleden. En jij, stommeling, bent 
kandidaat voor een van de hoofdrollen!”

‘QUEST FOR FIRE’
Ron Perlman realiseerde zich nu dat hij wel 
erg slordig met die gesoigneerde Fransoos 
was omgesprongen. Maar dat had Annaud 
alleen maar meer doen geloven dat die rauwe 
New Yorker met zijn Neanderthaler voorko-
men perfect was voor de tweede hoofdrol als 
Amoukar in Quest for Fire.
   Vanzelfsprekend vond Ron Perlman die pre-
historische films niets. Hammer had in de 
jaren zestig het genre geadopteerd en mooie 
kleurenfilms gemaakt met spectaculaire 
dames als Raquel Welch, Martine Beswick, 
Julie Ege, Victoria Vetri en Edina Ronay waar-
bij het vooral belangrijk was dat er een scène 

kwam met schaars geklede dames die met 
elkaar vochten. 
   Quest for fire was het verhaal van drie holbe-
woners die op zoek gaan naar vuur en allerlei 
avonturen beleven met prehistorische die-
ren en vijandige stammen. Dit was heel wat 
anders. Desmond Morris en Anthony Bur-
gess (schrijver van Clockwork Orange) waren 
adviseurs. De aardige sfeer die Annaud had 
geschapen bij de voorbereidingen sloeg hele-
maal om op de ruige locatie in Schotland, 
toen de regisseur de brute condities waarin de 
holbewoners ooit leefden overhevelde naar de 
filmset. Alle vormen van modern comfort en 
leven waren verwijderd. Hij wilde absoluut de 
harde wereld van die tijd recreëren. Ron Perl-
man had als tegenspelers Everett McGill, een 
forse acteur met een hard gezicht en de Turk 
Nicholas Kadi die een beetje de schlemiel van 
de drie was en voor de komische momenten 
zorgde. Er was ook nog een love-interest voor 
McGill, Rae Dwan Chong, de dochter van 
komiek Tommy Chong.
   Ron: “De bedoeling van de film was dat we 
ons altijd bevonden in een verlaten gebied ver 
van de bewoonde wereld. Prachtig voor de 
filmbeelden, maar erg voor ons. Everett en ik 
kregen bevroren handen en voeten. We wan-
delden op blote voeten en we stonden in bijna 
bevroren riviertjes.”
   Spanningen tussen Annaud en Ron liepen 
hoog op , maar na een paar weken waren ze 
op elkaar ingespeeld. De film kwam in febru-
ari 1982 uit. Ron Perlman wilde van het 
grote succes profiteren en hoopte op meer 
en goed werk. Er kwamen weken van eten-
tjes en party’s in Hollywood en veel beloftes 
voor mooie films. Hij kreeg de bekende Hol-
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lywood-ziekte, depressie door enthousiaste 
complimentjes. Dus werd hij limousinechauf-
feur om zijn rekeningen te betalen. Intussen 
was hij met zijn vriendin Opal getrouwd. En 
ze raakte zwanger. Monden moesten gevoed 
worden. In ieder geval was er die SF-film, een 
komische versie van Star Wars, Ice Pirates, die 
hij liever vergeet.

‘THE NAME OF THE ROSE’
Hij keerde met Opal terug naar New York en 
het lukte hem in contact te komen met de 
bekende theaterregisseur Peter Brook. Deze 
vertelde Ron dat hij na het zien van Quest of 
Fire steeds maar aan Ron bleef denken. Ron 
was echt onder de indruk toen Brook hem 
uitnodigde voor zijn theatergezelschap ‘La 
Mama Theater’. Hij kon meteen een rol spe-
len in La tragedie de Carmen dat in het Lin-
coln Center zou worden opgevoerd. Hij vond 
het een geweldige ervaring voor heel weinig 
geld, maar hij ontdekte dat hij niet die toewij-
ding had om zo’n leven te leiden. Hij keerde 
naar Hollywood terug met vrouw en kind en 
kreeg wat tv-werk: twee maal een advocaat 
in MacGruder and Loud; een boef in The Fall 
Guy, Split Image en in Miami Vice.
   Zo’n vijf jaar na Quest of Fire werd bekend 
gemaakt dat Jean-Jacques Annaud een 
nieuwe film aan het voorbereiden was, The 
Name of the Rose, met Sean Connery in de 
hoofdrol naar het beroemde succesvolle boek 
van Umberto Ecco. Ron Perlman kocht het 
boek en las het wel drie keer voordat hij iets 
begreep van het middeleeuws moordmysterie 
in een klooster. In ieder geval ontdekte hij dat 
er een lelijke, gebochelde, oversekste, idiote 
monnik in voorkwam, genaamd Salvatore. 

Duidelijk een rol voor Ron. Hij zocht contact 
met Annaud die zei dat hij ’t wel zag zitten om 
Ron die rol te laten spelen, maar hij keeg de 
rol niet door allerlei politiek gedoe bij de pro-
ducers onderling. Een Italiaanse tv-komiek, 
Franco Franchi, werd gekozen.
   De film ging in productie en Ron Perlman 
berustte erin dat die mooie gekke rol aan zijn 
neus voorbij ging. Totdat er op een nacht een 
telefoontje kwam of hij de volgende dag om 
11 uur naar Duitsland kon vliegen want ze 
wilden hem alsnog hebben voor de rol van 
Salvatore. De ontmoeting met Annaud was 
hartelijk . Ron: “ Ik kreeg een grote hug en een 
zoen. En ik zei: ’Jean-Jacques ik heb een paar 
dingen nodig om in de rol te komen en snel. 
Kan je me helpen? “ Annaud nam me mee 
naar de producers en zei: “Geef deze man alles 
wat hij wil, behalve meer geld. Zo hebben we 
de vorige man verloren!”
   The Name of the Rose was een geweldige 
ervaring voor Ron Perlman vooral omdat hij 
met Sean Connery acteerde. En hij had weer 
een belangrijke film gemaakt die zijn carrière 
verder kon helpen.

Maar hij besefte ook dat die twee grote films 
waarin hij zwaar onder de make-up zat hem 
nog altijd een onbekend acteur maakten. 
En de volgende aanbieding, de tv serie The 
Beauty and the Beast, zou dat niet verhelpen, 
want hij verborgen in een soort leeuwenou-
tfit, kunstig gefabriceerd door Oscar winnaar 
Rick Baker. Maar hij was totaal onherkenbaar. 
En de make-up tijd om vier uur in de ochtend 
duurde zo’n vier uren. Hij moest om acht uur 
op de set verschijnen om te filmen. En hij 

In the Name of the Rose.  

moest er nog sexy uitzien ook, want hij was 
een romantische held die iets moois had met 
The Beauty, gespeeld door Linda Hamilton, 
die bekend was geworden door The Termi-
nator. De serie was een groot succes en zou 
van 1987-1990 drie seizoenen duren waarbij 
Ron door zijn grote indrukwekkende gestalte 
en zijn sonore stem een echt seks idool werd. 
Dingen veranderden voor Ron. Hij had een 
geregeld inkomen, hij kon een auto kopen en 
nadenken over een aardige woning. En hij kon 
uit de anonimiteit stappen omdat hij een Gol-
den Globe nominatie kreeg (en won) en hij 
werd op het toneel ontvangen door niemand 
minder dan Sammy Davis jr. die een grote 
fan van de show was. Ron ging ondervinden 
wat het betekent om een winnaar te zijn en 

natuurlijk was iedereen opeens geïnteres-
seerd in die figuur die verborgen ging in dat 
leeuwenkostuum. Sammy introduceerde Ron 
bij Frank Sinatra die een grote fan bleek te zijn 
van The Beauty and the Beast. Ron maakte nu 
voor het eerst kennis met de oude Hollywood 
establishment via Old Blue Eyes. Frank was 
op leeftijd, maar nog altijd een belangrijke 
machtsfactor in de entertainment industrie.

Ron kreeg in 1993 een goedkope Mexicaanse 
horror film Cronos aangeboden van een jonge 
regisseur, Guillermo del Toro. Hij zag hoe del 
Toro met weinig middelen, een kleine crew, 
een klein budget, veel tot stand bracht. Ron 
was onder de indruk en Guillermo liet hem 

‘THE BEAUTY AND THE BEAST‘

GUILLERMO DEL TORO
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Ron Perlman met Linda Hamilton in The Beauty and the Beast BOVEN: in Cronos
ONDER: in Ennemy at the Gates
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Ron Perlman en Selma Blair in Hellboy. 
elke avond een nieuwe bar of restaurant zien. 
In Mexico had Ron een geweldige tijd en hij 
voelde zich herboren. En er ontstond een 
vriendschap tussen de acteur en de regisseur 
die belangrijk zou zijn voor hun filmcarrières.
Ron: “Als je naar mijn credits kijkt in die jaren 
negentig dan zou je kunnen zeggen wat zit 
die Perlman toch te zeuren. Hij werkt altijd! 
Ik zou antwoorden dat de meeste klussen niet 
echt interessant waren, maar ik had een gezin 
te onderhouden. Ik kon me niet permitteren 
om nee te zeggen tegen aanbiedingen. Maar 
ik schaam me voor sommige films en tv rol-
len. Intussen zat ik wel in City of lost children; 
The Island of Dr. Moreau; Alien resurrection 
en Enemy at the gates. De negentiger jaren 
waren zwaar. Mij huwelijk stond onder druk 
en mijn werk was vaak niet bevredigend.”
De nieuwste verfilming van The Island of Dr. 
Moreau had maar een reden om aan die film 

mee te doen. Zoals veel jonge acteurs was Ron 
een grote fan van Marlon Brando en die had 
toen hij opgroeide een come-back gemaakt 
met The Godfather. ”Zijn vertolking was de 
laatste van de drie keer dat hij met volle kracht 
acteerde en degenen zoals ik die studenten van 
het toneelspel zijn komen niet eens in de buurt 
van de grote Brando. We kunnen niet analyse-
ren wat hij doet en hoe hij het doet. Er is maar 
een Marlon Brando en ik had zelfs voor niks 
aan die film willen meewerken om hem bezig 
te zien, om hem te observeren, analyseren of 
zelfs alleen maar de zelfde lucht in te ademen 
als hij. Ook al zou Brando als Moreau maar 
een fractie van zijn rol in The Godfather zijn.”
De hele opname periode was een ramp. 
Nadat de scenarioschrijver die de film regis-
seerde vervangen was door John Frankenhei-
mer was het wachten op Marlon Brando en 
dat duurde lang. En toen hij er was ging hij 
helemaal op in zijn rol en deed de raarste din-
gen. Maar Ron Perlman constateerde dat hij 
ondanks alles toch verdomd fascinerend was. 
Toen Ron zijn scènes met Marlon deed zag hij 
hoe alles gepland werd, en opnieuw gepland 
en weer gepland. Terwijl 250 figuranten toe-
keken. Een scene die in ander halve dag kon 
worden opgenomen duurde vijf en een halve 
dag. “Ik was toch blij dat ik tijd met Brando 
had en hem van dichtbij kon zie acteren.” 

HELLBOY 
Ron Perlman had ondanks soms matige films 
toch een stevige carrière opgebouwd met 
mooie, indringende rollen. Meestal bijrollen, 
maar in 2002 kwam Guillermo del Toro met 
een script gebaseerd op een personage van de 
Dark Horse Comics: Hellboy. Het karakter is 

een goedhartig monster –helemaal rood- die 
tegen onrecht vecht. De producers wilden lie-
ver een grote ster hebben: Vin Diesel, Nicolas 
Cage, The Rock, maar Del Toro stond er op 
dat Ron Perlman Hellboy ging spelen. En het 
bleek een goede keuze te zijn. De film was een 
groot succes en Ron had eindelijk zijn eigen 
film als hoofdrolspeler. Een Hellboy 2 lag voor 
de hand. Maar daarna lagen de goede films en 
tv shows niet voor het oprapen totdat hij in 
2008 de tv-serie Sons of Anarchy aangeboden 
kreeg die over een gezin ging met Ron als de 
president van een hedendaagse motorclub 
van outsiders. Ron zag er alle elementen in 
van Hamlet. Het sprak hem aan en hij deed 
die serie die hem lange tijd werk verschafte.
   Hij is tegenwoordig een tevreden mens. 
Hij is een cultacteur bij de jongeren die hem 
bekijken in ‘Comic Book’-verfilmingen en hij 

wordt gewaardeerd door de mensen die hem 
hebben gezien in de films van bijvoorbeeld J.J. 
Annaud en J.P. Jeunet.
Ron: “Er zijn twee manieren om je leven te 
leven. Een is alsof niets een wonder is, de 
ander alsof alles een wonder is. Het is voor mij 
heel erg duidelijk dat ik obstakels heb over-
wonnen en dat ik zelf vaak mijn ergste vijand 
was. En ik begrijp nog steeds niet dat ik nooit 
buitenspel ben gezet. Maar vanaf 2000 zag ik 
de ene droom na de ander waarheid worden. 
Voor mij is geluk door eem straat lopen naar 
iets toe. Hindert niet waar naartoe als ik mijn 
vrouw en kinderen maar naast me heb en we 
ons kapot lachen. Dat is winnen en laten ze 
dat niet van je afpakken.”

— Thys Ockersen

Perlman (recht) als ‘the sayer of the law’ naast Marlon
Brando als Dr. Moreau in The island of Dr. Moreau (1996).

Met zijn vrouw Opal. 
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W  E waren gezegend met twee medewerkers 
die elkaar in 1971 bij de productie van Tra-
fic hadden leren kennen, twee nieuwelin-

gen in het vak, maar die voor ons van onschat-
bare waarde waren: 
   Adriaan de Rooy en Cons Tresfon.

Adraan iets ouder en super handig en Cons 
heel jong, maar ook een groot talent. Deze twee 
konden alles, maakten alles, repareerden alles, 
kortom: goud voor onze kleine crew. Beiden zijn 
ook verder gegaan in het vak en hebben het heel 
goed gedaan. Samen hebben ze een firma voor 
de bouw en verhuur van apparatuur opgericht, 
Egripment, die nog steeds bestaat. Deze firma 
heeft de Oscar voor techniek gewonnen, de 
‘Technical Achievement Award’.   
   Ik heb nog jaren contact met ze gehad en kan 
alleen maar hopen dat het ze goed gaat.

Kat met komische krent
In het verhaal komt een scène voor waarin de 
crew. waar monsieur Hulot mee op reis is, een 

simpele lunch gebruikt in de buitenlucht. Men 
zit aan een klein tafeltje en op het moment dat 
monsieur Hulot (Tati) een hap van zijn broodje 
wil nemen, springt een kat op tafel die vlak voor 
chauffer Marcel zijn staart recht omhoog steekt 
(waardoor Marcel recht in zijn kont kijkt) en ver-
der loopt. Marcel ziet dan vlak naast elkaar het 
halve broodje met worst en de kont en dat is dan 
komisch. 
   Kortom we hadden een kat nodig net een komi-
sche kont (krent)! Dat hebben we geweten.
   Van iedereen werd verwacht dat hij of zij ’s mor-
gens op de set kwam met een kat onder zijn/haar 
arm, zodat Tati de krent kon zien of die wel ko-
misch was. Dat heeft dagen geduurd en geen kat 
in het Gooi was veilig. 
   Het “casten” van een komische katten-krent is 
niet eenvoudig, neem dat maar van mij aan.
   Eindelijk hadden we een kat met een komische 
krent. Het arme beest werd de hele dag door 
iedereen vertroeteld,  zodat hij ons goed leerde 
kennen en aan ons gewend raakte. Als niemand 
tijd voor het beestje had, werd hij in een mooie 

DEEL 7: Wim Lindner vertelt verder over zijn 
samenwerking met Jacques Tati bij de productie van 
Trafic.

draadje gespannen op de juiste ‘rughoogte’ van 
de kat zodat hij op het exacte moment z’n staart 
omhoog deed. Die staart werd dan onmiddellijk 
neergeslagen door het draadje als hij verder liep, 
maar—en dat was de enige verandering tussen 
repetitie en werkelijke opname—bij de werkelijke 
opname was er geen draadje. Dat de staart op die 
plek in zijn loopje recht omhoog schoot, was een 
volstrekt automatisme geworden.
   Dit alles hebben we dagen gerepeteerd, zodat 
we op het moment van de opname, precies als de 
kat, exact deden wat we dagen achter elkaar ge-
daan hadden. 
   Her werkte, de kat met de komische krent deed 
precies wat er van hem verwacht werd.

Daan
Eén van de algemene assistenten was Daan, een 
oud-medewerker van Bert Haanstra. We waren 
weer eens op een bijzondere locatie, te weten   
een grote loods op het ‘oude’ Schiphol. Die had 
ik heel goedkoop gekregen. In een hoek was een 
klein glazen kantoortje en verder was er niets. We 
hadden er een paar decors gebouwd en er stond 
ook een kleine caravan voor Tati, zodat hij zich af 
en toe terug kon trekken. 

kooi gedaan voor een dutje en ‘s nachts sliep hij 
bij een van de crewleden thuis. Het werd onze 
productiekat, ik zou zeggen: een lid van de crew. 
Maar, wat veel belangrijker was, hij kreeg altijd te 
eten op een vaste tijd en plaats en de weg naar zijn 
eten was precies bepaald. De set voor de opname 
was dan opgebouwd, de camera stond op de goe-
de plek, de lampen waren aan en de crewleden 
stonden allemaal daar waar ze zouden staan als er 
werkelijk werd opgenomen. Alles werd precies zo 
gedaan, alsof er werkelijk werd opgenomen. 
   We moesten ook allemaal altijd dezelfde kle-
ren aan. Dezelfde aanwijzingen werden gegeven 
die nodig waren voor de  opname en de acteurs 
speelden de scène helemaal uit. Dan werd de kat 
losgelaten, die volgde een reukspoortje naar zijn 
eten. De weg liep natuurlijk over het tafeltje vlak 
langs Tati met zijn broodje. 
   Restte nog één probleem. De kat moest precies 
op de goede plek zijn staart recht omhoog doen. 
    Als je een kat heel licht op zijn rugharen raakt, 
gaat zijn staart als een raket recht omhoog. Er was 
bij alle repetities een heel dun (onzichtbaar garen) 

Jacques Tati, uitgemonsterd als Mr. Hulot, achter de camera.

De kat met de komische krent met z’n staart omhoog op de ontbijttafel.
Rechts  vrachtwagenchauffeur Marcel. 
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   In een hoek was een afscheiding voor de kleding 
en ergens was een grote tafel voor de catering. 
   Het was een enorme loods, dus ruimte zat.
    Ik zat in mijn kantoortje, Daan kwam binnen en 
zei: “Ik ben door Tati op staande voet ontslagen.”
   Ik zag direct een groot probleem aankomen en 
dacht: dat dus nooit! Als ik dat accepteer ben ik 
mijn gezag kwijt en dan  heb ik Tati niet meer in 
de hand. 
   Ik zei dus tegen Daan iets als: “Dat zien we dan 
wel en doe mij een lol en help me met…” Ik weet 
het niet meer, een klusje op kantoor. 
   Op de set werd niet meer gewerkt; er werd dui-
delijk afgewacht. En jawel, na een minuut of tien 
kwam Marie-France naar mij toe en zei: “Wat 
doet Daan in jouw kantoor? Meneer Tati heeft 
hem ontslagen. Stuur hem weg!”
   Marie-France was een persoonlijke assistente 
van Tati en ze deed alles voor hem. Tati liet haar 
ook altijd de vervelende boodschapjes overbren-
gen.
   Ik zei tegen Marie-France: “Tati kan niemand 
ontslaan. Alleen ik kan dat. Daan is niet ont-
slagen en maakt gewoon, als altijd, deel uit van 
onze crew.”
   Marie-France schrok zich lam over deze ‘op-
stand’ en ging met dit bericht terug naar Tati. 
   Ik voorzag grote moeilijkheden en boekte dus 
direct een retour-Parijs en belde voor een af-
spraak, voor de volgende dag, met Robert Dorf-
mann, de producent.  Ik was hoe dan ook niet 
van plan toe te geven.
   Marie-France kwam per kerende post terug en 
zei: “Tati wil je spreken.” Ik: “Prima, ik kom in één 
minuut.”
   Tati en ik zijn toen samen in de caravan gaan 
zitten en hebben daar uren met elkaar gepraat. 
Tati: “Dit kun je niet doen, dit betekent een groot 

gezichtsverlies voor mij.” Ik: “Dan had u na moe-
ten denken. U bent regisseur en geen producent. 
Dorfmann is de producent en die heeft mij aan-
gesteld als zijn vertegenwoordiger. Alleen ik kan 
mensen aannemen of ontslaan. Daan blijft!“
   Dat waren de min of meer eindeloos herhaalde 
argumenten. Op een bepaald moment kwam het 
echt m’n neus uit en zei ik heel vriendelijk: 
   “Laat ik duidelijk zijn. Ik heb een ticket naar Pa-
rijs geboekt. Ik heb een afspraak met Dorfmann 
en ik ga hem morgen vertellen dat ik uit de pro-
ductie stap! Met u valt gewoon niet te werken. En 
daarmee is de kous wat mij betreft af!”
   Tati schrok zich lam toen ik dat gezegd had. Hij 
heeft zeker tien minuten zonder een woord te 
zeggen voor zich uit geleken en zei toen eindelijk: 
“Oké, we doen het op jouw manier. Daan blijft, 
maar ik negeer hem volkomen. Voor mij bestaat 
hij niet meer. Ik wil geen woord meer tegen hem 
zeggen.”
   Ik: “Uitstekend meneer Tati, dat is uw keus.”
   Deze toestand heeft een paar weken geduurd. 
Ik had Daan opgedragen om Tati iedere morgen 
keurig te groeten zodat, als Tati dat wilde, hij 
daarop kon antwoorden.
   In de film speelden alle crewleden mee als fi-
gurant, of in piepkleine rolletjes. Ik, monsieur 
WIEM, werd door Tati nooit gevraagd. Tati en ik 
hielden tijdens de hele productie keurig afstand.
   Goed, Marie-France kwam naar mij toe en zei: 
“Daan moet op de set komen. Tati wil dat hij een 
politieman speelt.” Ik: “Hij komt.” Tegen Daan, 
“Kom op, naar de make-up en een uniform aan-
trekken. Nu gaat Tati  voor de bijl.” 
   Dus even later verscheen Daan keurig opge-
maakt en in uniform met mij op de set. Tati stond 
daar en begon eerst via Anton van Munster (ca-
mera): “Zeg tegen Daan dat hij ..... enz. enz.” Zo-BOVEN: Hulot en Marcel krijgen hulp van de Nederlandse politie. ONDER: Hulot probeert een Dafje.
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dra Anton z’n mond open deed zei ik luid: “Anton, 
hou je kop! Je bent geen regisseur.” Tegen Daan: 
“Je doet niets zonder aanwijzing van de regisseur.” 
Toen probeerde Tati het via Marie-France. Zelfde 
resultaat. Marie-France, trouw aan Tati protes-
teerde, maar ik zei: “Marie-France, hou je mond 
of ik schop je het gebouw uit.”
   Kortom, tableau! Tati kon geen kant meer op, 
Op een bepaald moment móest hij. Ik ben er de 
rest van de dag bijgebleven. De volgende dag ben 
ik er ook bij gaan staan, maar toen alles gewoon 
liep ben ik er vandoor gegaan. 
   Ik dacht echt: Als ik deze ronde verlies, dan 
heb ik Tati niet meer in de hand en dan kan ik 
(en ook Dorfmann) de productie wel vergeten. Ik 
heb toen Parijs weer gebeld en mijn afspraak af-
gezegd. 
    Dorfmann: “Zijn er problemen, meneer Lind-
ner?” 
   Ik: “Nee, hoezo?” 
   Hij, met een lachje: “Tot ziens meneer Lindner.”
   Meneer Dorfmann was echt geweldig, hij heeft 
mij altijd gesteund.
   Dit was de grootste ‘clash’ die ik met Tati heb 
gehad.

Marcel
De opnamen waren afgelopen, alles was ingepakt 
en klaar voor vertrek. Marcel (daar is-ie weer) 
was al vertrokken naar Parijs en opeens zei Tati: 
“Ik wil nog één opname van de Altra-truck die 
langsrijdt.” 
   De Altra-truck was een vrachtwagen die een 
rol speelde in de film en Marcel speelde de chauf-
feur van de truck. Maar Marcel was al weg. Wie 
moest Marcel ‘spelen’ ? Tati keek om zich heen en 
opeens viel zijn oog op mij.
   Tati: “Monsieur WIEM!” 

   Nu droeg Marcel in zijn rol altijd een hele vieze 
trui, die in meer dan een jaar niet gewassen was 
en hij had een dito smerig wollen mutsje op. Ik 
werd dus met die smeerboel uitgerust en onder 
de make-up gesmeerd en moest zo in de truck 
klimmen voor mijn rol. Ik was razend, maar kon 
natuurlijk niet weigeren. Toen ik goed en wel zat, 
liep Tati nog eens peinzend rond. Alsof hij zich 
‘artistiek’ bedacht. zei hij: “Ik heb de camera toch 
liever hier.” Hij wees een plek aan waar ik hele-
maal niet te zien was, zodat het geen verschil had 
gemaakt als je een gorilla achter het stuur had ge-
zet.
   Ik heb toen voor Jan met de korte naam een uur 
of zo als een idioot heen en weer gereden. 
   Kortom, Tati had de laatste streek/grap. 
   Achteraf moest ik toch wel lachen. We zijn als 
vrienden uit elkaar gegaan. Toen hij weg was had 
ik last van ontwenningsverschijnselen.  Ik heb 
toen wel eens gedacht: Is er nog leven na Tati? 
Ik had een jaar lang dagelijks met hem opgetrok-
ken.

Verzoening
Toen we een paar maanden draaiden zat het me 
toch dwars dat Tati en Haanstra niet meer met 
elkaar wilden praten. Ik vond dat ik daar iets aan 
moest doen.
   Dus op een dag zei ik zomaar ineens tegen Tati: 
“U krijgt de groeten van Bert.”
   Antwoord: Een soort grauw. 
    Ik sprak Bert ook af en toe, en tegen hem begon 
ik met: “Je krijgt de groeten van Tati.”
   Dit ging zo een tijdje heen en weer en, ik weel 
niet meer wie, maar opeens moest ik de groeten 
terug doen, enz. enz. 
   Ik ben toen met Bert gaan praten en zei: “Je 
moet Tati een keer ophalen op een vrije dag en 

een kop koffie gaan drinken of zoiets. Die arme 
man is hier in een vreemd land, hij kent hier ei-
genlijk geen hond… “
   Dat soort praat. 
   Succes! Op een dag zei Tati: I”k ga vanavond bij 
Haanstra eten. Hij komt me straks ophalen.”
   En waarachtig, Bert kwam. Daarna zagen ze el-
kaar regelmatig. 

Tot slot (bijna).
Tati en ik waren tot elkaar veroordeeld. Ik be-
schouw mijn credit op een Tati (lees: Hulot)-film 
als een van mijn mooiste credits. Trafic is helaas 
geen sterke film geworden. Maar Tati blijft voor 

mij toch de man van Les Vacançes de monsieur 
Hulot en van Mon Oncle . De man is een genie. 
   Met hem gewerkt te hebben is een voorrecht. 
   In Nederland heeft dit alles niets betekend.  Nie-
mand had belangstelling voor de man. Geen film-
journalist had interesse in hem. De filmacademie 
heeft hem nooit voor een gastles uitgenodigd. Hij 
bestond hier niet. 
   Bij de Nederlandse première werd Haanstra aan 
alle kanten geïnterviewd terwijl hij er niets meer 
mee te maken had of heeft gehad. Ik was niet op 
die première gevraagd. Geen journalist heeft mij 
ooit benaderd voor een gesprek. Mijn medewer-
king aan de film is in Nederland zorgvuldig vol-

Het slotbeeld van Trafic
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Bert Haanstra met Tati in de Rai. 

ledig weggepoetst. 
   Ik durf de stelling aan dat zonder mij de film 
nooit gemaakt was. 
   Dorfmann was inderdaad van plan te stoppen, 
maar na een gesprek met mij, waarin ik hem 
ronduit vertelde dat hij uitgebreid voor de gek ge-
houden was, vroeg hij mij: 
   “Meneer Lindner, denk u dat u de film uit hem 
kan krijgen? “
   “Denkt u dat u hem in de hand kunt houden?” 
   “Denkt u dat u hem aan het werk kunt houden?”
   Toen ik daarop zei dat ik dacht dat ik dat kon. 
heeft hij mij zijn vertrouwen gegeven.
   Ik heb met Dorfmann nog lang zeer goede be-
trekkingen gehad.

Première
Bij de première in Parijs was ik wel uitgenodigd. 
Adriaan en Cons waren ook gevraagd. Dat was 
natuurlijk geweldig. 
   Toen de film uit was ging het zaallicht langzaam 
op zoals gebruikelijk. Op een van de voorste rijen 

door
Peter CuijpersAL VOOR de oorlog waren er schrij-

vers, zoals Dashiell Hammett, Ray-
mond Chandler en James M. Cain, die enigs-
zins realistische misdaadverhalen schreven. 
Veel daarvan kwamen in verminkte vorm in 
een Amerikaanse  film noir terecht. Het top-
punt was Mickey Spillane, bij wie de mooiste 
vrouwen tevens de slechtste waren. Zijn I, the 
jury (1953) heeft een van de beste titels ooit 
(slechts overtroffen door Hunde, wollt ihr 
ewig leben? en Satan’s Baby Doll). In Europa 
hadden we Leslie Charteris en Peter Cheyney. 
Hun verhalen zijn niet helemaal serieus te 
nemen, al gold Cheyney destijds als tamelijk 
hard boiled. Geheim agent Lemmy Caution 
was een duidelijke voorloper van James Bond, 
ook wat de mate van tongue in cheek betreft. 
 
Cheyney werd in Frankrijk van 1953 tot 1963 
zeven keer verfilmd, waarvan zes door Ber-
nard Borderie, telkens met de geboren Ame-
rikaan Eddie Constantine (1917-1993) in de 

hoofdrol. Eddie was tot dan toe vooral zanger 
geweest. Wegens de carrière van zijn vrouw, 
de danseres Helinka Musilova, was hij in 
Frankrijk terechtgekomen. De eerste van deze 
reeks verfilmingen was La môme vert-de-gris 
(1953), wat zoiets als ‘giftig klimop’ betekent. 
De titel sloeg op de femme fatale in het ver-
haal. Dat was de debuterende Dominique 
Wilms, drieëntwintig jaartjes jong. Ze speelde 
ook mee in de derde Lemmy-film, Les femmes 
s’en balancent (1954), dat is ‘la donna è mobile’ 
in het Frans. En over háár wil ik de komende 
vijftigduizend woorden of daaromtrent wat 
namijmeren. Zij was hot in de tweede helft 
van de jaren ’50.

Het is algemeen bekend dat de mens meer 
hartstocht opbrengt voor dingen die hij 
begeert dan voor dingen die hij al heeft. Dat 

Mijmeren
over

Dominique 
Wilms

stond, midden in een rij, een man op. Hij draaide 
zich om naar de zaal. Hij stond daar voor ieder-
een goed zichtbaar. Alle mensen zaten nog. 
Die man was, SALVADOR DALI. 
  Er ging direct een soort kreet op van: AH…
DALI… DALI…
   Dali trok direct de volledige aandacht van ieder-
een naar zich toe. Niemand dacht meer aan de 
film. Niemand dacht meer aan TATI, terwijl het 
toch zijn première was.  DALI heeft, om redenen 
mij niet bekend, bewust de avond voor TATI ver-
ziekt. 
   Tati was razend en wilde met niemand praten. 
   Hij heeft zich die avond min of meer alleen met 
ons (Adriaan, Cons en mij) beziggehouden. ‘Tout 
Paris’ kon wat hem betreft de pot op.
   Na die avond heb ik Tati nooit meer gezien.

 — Wim Lindner

(Wordt vervolgd)

Salvador Dali 
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geldt ook voor jongens van alle leeftijden. Ik 
had een neef die drie of vier jaar ouder was 
dan ik en die ik vrijwel nooit zag, maar bij 
één van die schaarse gelegenheden wreef hij 
me fijntjes in dat hij die week een film met 
Lemmy Caution had gezien.  Het moet in 
1958 of 1959 zijn geweest. Ik heb het tafe-
reel nog haarscherp voor ogen, van toen hij 
dat zei. Gek, dat we sommige dingen zo goed 
onthouden, terwijl hele jaren in de schoolban-
ken totaal van onze harde schijf zijn gewist. 
Althans van de mijne.  We stonden langs de 
lijn van het voetbalveld van ons geboortedorp, 
de lucht was bewolkt, de bewegingen van het 
lederen monster interesseerden ons geen bal, 
we kenden geen van de spelers op de grasmat 
(de club bestond vijftig jaar of zoiets) en ik 
was blij en vereerd dat ik met mijn grote neef 
Jos mee mocht. Die had op een kostschool 
gezeten, nadat hij van een andere was wegge-
stuurd, en was net geslaagd voor zijn eindexa-
men. Waarschijnlijk was er die ochtend een  
begrafenis geweest, want verder had ik in het 
dorp niet veel te zoeken, maar hij wel, want 
zijn ouders woonden er.

Van Dominique Wilms repte Jos niet, maar 
ook zonder dat kreeg ik visioenen van nacht-
clubs en zwoele zangeressen. Die associatie 
bij  Lemmy Caution telde voor mij zwaarder 
dan die met knokpartijen, revolvers en snelle 
auto’s.  Ik had op die leeftijd nog geen benul 
van Veronica Lake of andere femmes fatales. 
Wel was Brigitte Bardot, nog vier jaar jonger 
dan Dominique, sinds kort in beeld versche-
nen. Dominique Wilms kende ik van foto’s 
en affiches in de bioscoopvitrines. Of van 
een advertentie in een krant. Ik weet het niet 
meer, maar er bestond toen een domein ‘voor 

boven 18 jaar’, waar je als jongen in de provin-
cie niet binnen mocht. Misschien dat sommi-
gen van ons bioscopen daardoor als een soort 
hemel zijn gaan beschouwen. Verboden toe-
gang voor onbevoegden. Maar dromen van 
dat paradijs mocht wél, of misschien ook niet, 
maar in dromen stond er geen portier bij de 
ingang. Als je het leven als een pretpark ziet, 
of als een uitgebreide kermis, dan zijn er altijd 
attracties waar niet iedereen in mag of waar je 
het geld niet voor hebt. Dat zijn de begeerlijk-
ste. Dus ik zei tegen neef Jos: ‘Aha, met Domi-
nique Wilms?’ Alsof ik er alles van wist. Man-
nen onder elkaar.

Zijn antwoord weet ik niet meer, maar het 
zal wel ‘nee’ zijn geweest. Wilms heeft in vele 
films nadien gespeeld, onder andere in 1962 
in een soort verfilming van De bello Gallico, 
ik verzin het niet, maar de samenwerking met 
Eddie Constantine bleef, wat de echte Lemmy 
Caution betreft, beperkt tot 1953 en 1954, 
al speelden ze later nog twee keer samen in 
Bomben auf Monte Carlo en Le Grand Bluff.

Verder gebeurde er niet veel in mijn leven, 
behalve dat ik trouwde en een dochter kreeg 
en na mijn afstuderen en militaire dienst 
bij de Bioscoopbond kwam te werken. Zo 
geschiedde het dat ik een middag met de film-
pers kon meekijken bij de opnamen van Geen 
paniek (Ko Koedijk, 1973). Daarin speelden 
Johnny Kraaykamp en Rijk de Gooyer, maar 
er was een  gastrol voor Eddie Constantine, 
die het personage van een Amerikaanse 
zakenman bij elkaar schmierde. Hem kon ik 
op een rustig moment, toen we beiden nog 
vrijwel nuchter waren, in de kleedkamer vra-
gen hoe zijn samenwerking met Dominique 

Dominique Wilms
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Dominique Wilms en Eddie Constantine in   La Môme vert-de=gris

Wilms was verlopen en wat hij van haar vond. 
Onze voertaal was het Engels. Ik had die twee 
films inmiddels gezien. La môme vert-de-
gris was inmiddels twintig jaar geleden. Mr. 
Constantine zal wel gedacht hebben dat ik 
van een krant was, of van een obscuur film-
blaadje (want die had je toen nog), dus hij liet 
niet merken dat hij het een rare vraag vond, 
zo opeens na twee decennia hier in de polder. 
Maar hij paste op zijn woorden. ‘Niet best,’ 
zei hij, ‘niet erg aangenaam.’ En op zijn gete-
kende, maar aimabele gezicht verscheen een 
lelijke grimas, alsof hij een te zuur augurkje 
had doorgeslikt. Het is mogelijk dat hij zijn 
beknopte antwoord nader heeft toegelicht, 

maar daar weet ik niets meer 
van. Vergeefs heb ik me later 
afgevraagd of we misschien 
augurkjes bij de eerste drank-
jes van die namiddag geser-
veerd  hadden gekregen. Het is 
niet uit te sluiten.

Dat kwam zo. Af en toe mee-
lopen tijdens draaidagen werd 
de filmpers regelmatig gegund. 
De Telegraaf en de televisie 
kregen soms exclusief de kans, 
andere journalisten werden in 
groepjes uitgenodigd. Omdat 
ik als nieuwe bondsfunctio-
naris zowel de branche als de 
filmpers ook van binnenuit 
moest leren kennen, een argu-
ment overigens dat ik vermoe-
delijk zelf heb bedacht, kreeg 
ik regelmatig de gelegenheid 
om mee te gaan. In dit deel van 

de branche vloeide de drank destijds rijkelijk. 
Ik herinner me opnamen voor Angela (Niko-
lai van der Heyde, 1973) met Barbara Hers-
hey, waarvoor de filmpers per luxe touringcar 
vanuit Amsterdam naar een zeer rurale set in 
Friesland werd gereden. De filosoof Carmig-
gelt heeft ooit geschreven: ‘Ik hou best van 
een mooi landschap, maar ik moet er iets 
bij te drinken hebben.’ Vanuit die gedachte 
en wegens de couleur locale kregen we op 
de heenweg al Berenburger te nuttigen. Dat 
is met afstand het smerigste alcoholische 
drankje dat ik ken, op de voet gevolgd door 
Wacholder, dat ze in Duitsland bij hun bier 
dronken, en witte Martini, maar ik dwaal af. 

Het is een wonder dat velen van ons dit alles 
hebben overleefd, doch het is geen wonder 
dat ik van mijn gesprekje met Eddie Constan-
tine alleen diens grimas nog haarscherp op 
het projectieschermpje in mijn geest zie afge-
tekend. Ridderlijk of onnozel als ik was, dacht 
ik toen: ‘Dat moet dan toch aan jou hebben 
gelegen, Eddie.’

Die optie laat ik nog steeds open, maar ver-
der wil ik over Eddie geen kwaad woord 
horen. Niet voor niets is hij later als cultfi-
guur ingezet in films van Godard, Fassbin-
der en zelfs Von Trier. Dominique heeft na 

 Er was een land met Stramp- en Tungelrooy,
maar van een Ammel had geen mens gehoord
tot jij door Fons als ster werd opgespoord,
Mignon in lentetooi, Mirakel-rooy.
 
Je aura had een zweem van stro en hooi,
die eerste indruk heeft me nooit bedrogen: 
zigeunermeid, in Mokum stad getogen,
jij past niet in een kooi, Betondorp-rooy.
Al werd je sprookjesglossy soms verstoord,
toch heeft je spiegelbeeld je nooit belogen,
zelfs schoonheid helpt niet tegen teringzooi. 

Entree betaald? De levensfilm draait voort,
de zaal moet vol, je laat je tranen drogen.
Wat zijn je ogen mooi, Van Ammelrooy.
Groeten!

Peter

haar filmcarrière vier jaar kunstgeschiedenis 
gestudeerd. Ze is nog in leven, bij mijn weten. 
Ik associeer haar naam altijd met Eddie Con-
stantine, vaak met neef Jos en soms met 
augurkjes, maar toch in hoofdzaak met een 
waanzinnig spannende kermisattractie, waar 
ik als jongen van veertien of vijftien niet in 
mocht. Een mooie herinnering aan iets wat je 
niet hebt en wat niemand je dus kan afpakken. 
Merci, Dominique.

                                                     — Peter Cuijpers 
                                                                  29 september 2017



26 Film Fun  #46 Oktober 2017 27

Perlman 3 | Lindner 14 | Dominique Wilms 21 | Unfinished dreams 26 | IM 29

Tijdens Film International 2001 spoeden 
ondergetekende en de (toenmalige) “God-
father of Dutch Animation” Gerrit van Dijk 
zich naar Rotterdam om daar in alle vroegte 
de filmproducent Pieter Jan Brugge te ont-
moeten in de ontbijtzaal van het Bilderberg 
Hotel. 
Doel van deze onderneming is een 
poging om via Brugge contact te 
leggen met niemand minder 
dan Al Pacino, die wij op het 
oog hebben om de voice over 
in te spreken van de New 
Yorkse gangster Arthur Fle-
genheimer alias Dutch Schultz 
also known as The Dutchman. 
Onderhavig project betreft de in Ro-
toscope-animatie uit te voeren 
filmversie van: The Last Words of Dutch 
Schultz, een 2000 woorden tellende trans-
criptie die uit de mond van de stervende 
gangster door politie-stenografen werd op-
getekend. 
Na het onderhoud met Pieter Jan Brugge die 
ons welwillend aanhoort maar weinig kans 

geeft, gaan Gerrit en ik uit pure balorigheid 
naar een vroege voorstelling in het Festival 
Paleis. 
Hier zien we twee documentaires, de eerste 
is iets rond de sneue verzamelaars van arte-
facten van het in verval geraakte Rode Leger 
in het Rusland van na de Perestrojka. 

De tweede documentaire is getiteld: 
Celluloid Baby, het blijkt een 

“fly on the wall” verslag van de 
worsteling om een speelfilm 
van de grond te krijgen in de 
snoeiharde realiteit van Hol-
lywood. 

De bevlogen filmmaker is 
O’Neal Compton, een niet on-

verdienstelijke bijrolacteur met een 
imposante filmografie. 
Een uiterst sympathieke maar tevens ver-
vaarlijk grommende knuffelbeer die een heel 
klein beetje lijkt op de grote Orson Welles.  
De Berlijnse cineaste Charlotte Wetzel zit 
op de huid van de nerveus ijsberende, op 
kingsize sigaren kauwende en druk gesticule-
rende O’Neal die de geboorte van zijn Cellu-

loid baby ondanks alle denkbare tegenslagen 
hardnekkig blijft nastreven. 
Klaar om naar Cannes af te reizen voor de 
première van Fear & Loathing in Las Vegas 
(1998) bereikt hem de telefonische jobstij-
ding van Terry Gilliam dat zijn scène met 
Johnny Depp in de montage is gesneuveld. 
“Oooh No, Ohh God, You fucking won’t 
believe it, the entire scene with Johnny is de-
leted from the goddam movie!!” 
Aan het einde van de documentaire haakt 
ook de cineaste af, dit wordt nooit meer wat, 
in Hollywood the sun is still shining, except 
for when it rains….. In de vaste overtuiging 
dat we nooit meer iets van deze loser zullen 
vernemen verlaten we de filmzaal. 
 
Wie schetst onze verbazing als we O’Neal 
Compton in levende lijve aan de bar in de 
lounge aantreffen. 
O’Neal is aan de grauwe realiteit van de do-
cumentaire ontsnapt en staat ons met open 
armen op te wachten. 
Wij begroeten hem als een oude vriend en 
heffen terstond gezamenlijk het glas. Bij deze 

beminnelijke en immer optimistische man 
geen spoor van arrogantie. 
What about You’re movie man? 
Is Wynona (Ryder) in the picture? 
You’re still drivin’ that crazy motorbike? 
Vanuit mijn ooghoek zie ik dat Charlotte 
Wetzel ons luidruchtige gesprek met argus-
ogen gadeslaat. 
Het lijkt alsof wij met haar ontdekking, haar 
geesteskind aan de haal gaan. Het verhaal 
gaat verder waar de film ophield. 
 
Mr. Pacino blijkt via welke tussenpersoon 
ook onbereikbaar. 
Hij schijnt zijn buik vol te hebben van gang-
ster-rollen. 
Ik stel voor om in te zoomen op James Re-
mar, de Dutch Schultz-vertolker in The Cot-
ton Club (1984) of wellicht Bob Hoskins, die 
zit in London, lekker dichtbij. Gerrit ziet er 
niets in en heeft inmiddels zij zinnen gezet 
op Rutger Hauer, die is terug in Friesland, 
nog dichterbij. 
Hauer stemt in om een stemopname te ma-
ken, maar is op de opnamedag nogal stuurs, 

Hollywood zit vol met  acteurs en actrices die dromen van een grote carriére  van bijvoorbeeld 
Al Pacino, Jack Nicholson  of Angelina Jolie. Er zijn ook personen die de ambitie hebben om 
een tweede Orson Welles te worden, dat wil zeggen: acteren en regisseren met een eigen film. 
En als die dromers toevallig in een film  zitten met een bekende persoonlijkheid dan denken ze 
dat die meteen meedoet aan hun droomproject. Ze komen bedrogen uit.

UNFINISHED DREAMS
Whatever happened to O’Neal Compton?

door
Michel Helmerhorst O’Neal Compton met Michael Richards in Seinfeld
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de tekst is te lang en te theatraal. 
Na enig geharrewar nemen we de gehele 
tekst door waarbij ik alle slang-woorden en 
cryptische uitdrukkingen van een verklaring 
voorzie. 
“Open up the soap duckets, call the China-
man, gimme that before you break it”  
We schrappen de nodige ballast, zoals de 
herhaaldelijke uitroep: ‘Oooh Mamma, 
mamma please…’ 
Hauer voegt zelf nog de kreet: “Bloody Chop 
Suey” toe wanneer de dodelijk verwonde 
Schultz met zijn hoofd in een bord eten valt. 
Het ijs is gebroken, de grote man zet zich 
neer in de krap bemeten spreekcel en ramt 
de hele tekst er in één take op. Iedereen blij. 
Tijd voor een borrel. 
 
Jaren later stel ik een retrospectief samen 
rond onafgemaakte filmprojecten, phantom 
cinema, doomed depictions, unfinished 

dreams. De onvoltooide meesterwerken 
van Eisenstein,Welles, Fellini, Clouzot, 
Hitchcock, Jerry Lewis, Terry Gilliam en Jo-
dorowsky passeren de revue. 
Na de pauze staat gepland: Celluloid baby. 
Via een kennis bij Film International traceer ik 
het telefoonnummer van Charlotte Wetzel. Zij 
is blij verrast dat ik haar film wil vertonen. 
Whatever happened to O’Neal Compton? 
Volgens Charlotte woont hij in Mexico en is 
hij door een ongeval in een rolstoel beland. 
“He would love to know that you run this 
picture.”  

In de Lawei in Drachten en voor een zeer 
select publiek (12 personen) draai ik uitein-
delijk Unfinished Dreams met Celluloid Baby 
als toegift na de pauze in de Rutger Hauer-
zaal!!

—Michael Helmerhorst

O’Neal Compton in Big Eden

BERNIE CASEY N Wyco, West Virginia, 8-6-1939 ? 19-7-2017, LA 

Bernie Casey was oorspronkelijk football-speler voor de ‘San 
Francisco 49ers’, de ‘Los Angeles Rams’ en de ‘Green Bay Pac-
kers’. In 1969 kreeg hij een kans om zijn filmdebuut te maken 
in Guns of the Magnificent 7, het tweede vervolg van The Mag-
nificent 7, maar niet meer met Yul Brynner in de hoofdrol, 
maar met  George Kennedy. Misschien was Bernie Casey niet 
de meest begenadigde acteur, maar zeker wel de beste atleet. 
Andere films en tv-series zouden volgen. Vooral in de jaren 

zeventig toen de ‘black exploitation’-films de nieuwe rage werden. Collega football-spelers 
Fred Williamson en Jim Brown  werden de nieuwe grote sterren, maar in de bijrollen was 
er altijd wel plaats voor Casey, in Boxcar Bertha. Black Gun, Hit Man, Cleopatra Jones, The 
Streets of San Francisco, Brothers en de David Bowie film The Man who fell to earth. In latere 
jaren meer kwaliteitsfilms: Never say never, Under Siege en Sharky’s Machine. Hij was boven-
dien ook nog dichter en schilder.

ROY DOTRICE  N Guernsy, 26-5-1923  ? 16-10-2017, Londen 

Hij diende bij de RAF in WO2 en werd in 1942 neergehaald met zijn 
vliegtuig. Hij zat in een Duits concentratiekamp van 1942-1945. Na 
de oorlog ging hij naar RADA  en in 1947 trouwde hij met actrice 
Kay Newman. Ze speelden samen in een aantal toneelgezelschap-
pen. Zijn filmdebuut was in 1965 in The Heroes of Telemark. Zijn 
klassieke achtergrond zou altijd bepalend zijn voor de  rollen die hij 
kreeg, o.a. de vader van Mozart in Ama-
deus. Of als Generaal Alexeiyev in Nicho-
las & Alexandra. Hij werd vooral bekend 
in de jaren tachtig als de vader van het 

‘Beest’ (Ron Perlman) in de tv-serie The Beauty and the Beast.  Zijn 
laatste rol was in Game of Thrones  als Hallyne. 
Zijn drie dochters, Michele, Karen en Yvette zijn actrices. In 2008 
werd hij in Engeland onderscheiden met de O.B.E. (Officer of the 
Order of the British Empire) voor zijn verdiensten in drama. 

 I N  M E M O R I A M

Met Ron Perlman in The Beauty and the Beast
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 I N  M E M O R I A M  I N  M E M O R I A M

ANTHONY BOOTH N Liverpool, 9-10-1931 ? 25-9-2017, Londen  

Acteur die in zijn jonge jaren bekend werd door de tv-serie Till death 
do us part, waarin hij de linkse schoonzoon speelde van de rechtse 
bal Alf Garnett (Warren Mitchell). De serie was geschreven door 
Johnny Speight en werd later in Amerika nog bekender als All in 
the family. Daarvoor had hij wat kleine rollen gespeeld in een  film 
als  The L-shaped room, de tv-serie Coronation Street en in een epi-
sode van The Avengers. Maar Till death do us part had van hem een 
komedie-acteur gemaakt, dus was hij welkom in de Britse sekskome-
dies Confessions of a window cleaner, Confessions of a popperformer, 
Confessions of a driver instructor en Confessions from a holidaycamp. 
Bepaald geen hoogstaand werk. 

Anthony Booth was vier keer getrouwd en had acht dochters (vijf  van partners met wie hij 
niet was getrouwd). Zijn tweede vrouw was Coronation Street-actrice Pat Phoenix die hem 
had verpleegd toen hij in 1979 in dronken toestand zijn flat wilde inkomen en in een ton met 
paraffine viel. Een dochter van zijn eerste vrouw, Cherie, werd Tony Blairs vrouw. waardoor 
Booth op latere leeftijd toch weer een beetje 
in de publiciteit kwam. Booth’s acteerwerk was 
voornamelijk een Britse aangelegenheid dat 
nauwelijks buiten Engeland werd vertoond. Zijn 
privéleven leek spannender dan wat hij als acteur 
presteerde. Overleden ten gevolge van alzheimer 
dat in 2004 werd geconstateerd. Zijn  laatste rol 
was in 2006 in een film met een toepasselijke titel 
Gone to the dogs.

ANTONIO ISASI–ISASMENDI N Madrid, 22-3-1927 ? 27-9-2017, Ibiza 

Zat vanaf 1950 in lokale Spaanse films als regisseur 
en scenarioschrijver. Viel op in 1963 met La mas-
cara de Scaramouche  met de Franse acteur Gerard 
Barray als de held in een cape & degen-film zoals 
ze destijds veel werden gemaakt. Dat leidde tot  een 
paar actiefilms van grotere allure met bekende ster-
ren: De man van Istanboel  met Horst Buchholz, Syl-

via Koscina en Klaus Kinski en They came to rob Las 
Vegas met Jack Palance en Elke Sommer. Films die 
in veel landen populair werden. Toch lukte het hem 
niet om zo succesvol te blijven. Hij maakte met grote 
pauzes nog een paar films. 
Zijn drie kinderen werken ook in de filmindustrie.

ANNE WIAZEMSKY N Anna, Ivavovna Vyazemskaya, Berlijn, 14-5-1947 ? 5-10-

2017, Parijs

Franse actrice, regisseuse en later schrijfster van Russische 
afkomst. Ze was de dochter van de diplomaat Ivan Vladimirovich 
Prins Wiazemsky, Graaf Levachov  en Clair Moriac. Haar grootva-
der was gevlucht voor de Bolsjewieken. Via haar moeder was ze de 
kleindochter van schrijver Francois Mauriac. 
In 1966 koos Robert Bresson haar uit voor de hoofdrol in Au 
hasard Balthazard. Dat leidde tot films met Jean-Luc Godard (La 
Chinoise, Weekend, Tout va 
bien) wiens derde vrouw 
ze werd van 1967-1979. Ze 

was vooral favoriet bij  kunstzinnige regisseurs als 
Michel Deville (Raphael et le debouche). Alain Tanner 
(Le retour d’Afrique), Marco Ferreri  (Het zaad van de 
mens), Pier Paolo Pasolini (Porcile,Teorema). Met haar 
dromerige, weinig expressieve gezicht was ze niet zo 
geschikt voor de commerciële cinema. Ze acteerde tot 
1988 en werd schrijfster. Ook regisseerde ze een paar documentaires. Ze overleed als gevolg 
van borstkanker.

JEAN ROCHEFORT N Dinan, Fr. 12-4-1930 ? 8-10-2017, Parijs 

Zat in zijn jeugd op de Paris Conservatoire met Jean-Paul Belmondo en Jean-Pierre Marielle, 
die vrienden voor het leven werden. Met de opkomst van de Nouvelle Vague werd hij niet een 
idool zoals Belmondo, Delon, Jean Pierre Cassel, Claude Rich of Jean Claude Brialy. Hij kreeg 
bijrollen in hun films. 

Adrian Booth met Warren Mitchell in Till death us do part 

They came to rob Las Vegas, hier met Elke Sommer en Lee J. Cobb 

Met het ezeltje Balthazar in Au hasard Balthazar
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DANIELLE DARRIEUX  N Bordeaux, 1-5-

1917 ? 18-10-2017, Bois-le-Roi 

Toen ze nog maar 14 was kreeg Danielle Darrieux in 
1931 al een rolletje in Le Bal. Drie jaar later had ze 
haar eerste romantische hoofdrol in La crise est finie. 
Ze ging een spectaculaire filmcarrière tegemoet, 
vooral in films van haar eerste man Henri Decoin 
(Battement de coeur, Retour à l’aube, Mademoiselle 
ma mère, Abus de confiance). 
Over Decoin zei ze: “ Ik heb absoluut vertrouwen in 
hem. Ik gehoorzaam hem als hij mij regisseert. Zon-
der zijn raadgevingen zou ik een onbenullig meisje 
zijn gebleven in onbelangrijke films.” Ook na hun 
huwelijk zou ze met hem films blijven maken. Ze zou 

zo’n 110 films in totaal maken. was een stijlvolle mooie dame in films en een grote vedette. Ook bij 
Max Ophüls maakte ze succesvolle films als La ronde, Le plaisir en Madame  de… 
In de jaren vijftig kwam ze ook in Hollywood-producties terecht, zoals Five Fingers met James 
Mason en in Alexander The Great met Richard Burton. Ze bleef met het stijgen der jaren deel 
uitmaken van de Franse cinema, zoals in de musicals van Jacques Demy Les demoiselles de Roche-
fort en Une chambre en ville. In 1970 speelde 
ze op Broadway de titelrol in de musical Coco, 
gebaseerd op het leven van modeontwerpster 
Coco Chanel. Ze zat in 2002 in Francois Ozon’s 
8 Femmes met o.a. Catherine Deneuve, Isabelle 
Huppert, Fanny Ardant en Emmanuelle Béart. 
Ze was voor het laatst in 2010 te zien in de tv-
film C’est toi, c’est tout en te horen in 2016 in 
Tournons ensemble, Mademoiselle Darrieux.  

 I N  M E M O R I A M  I N  M E M O R I A M

Danielle Darrieux met Charles Boyer in Madame de..

Met zijn lange magere gestalte, karakteristieke 
neus en sonore stem was hij perfect voor karak-
terrollen in o.a. Le Capitain Fracasse (naast 
Jean Marais), Car touche (naast Belmondo), À 
coeur joie (naast Brigitte Bardot). in een paar 
Angelique-films (naast Michel Mercier). Hij 
was inzetbaar in sympathieke, maar ook onsym-
pathieke rollen. Het was Yves Robert die zijn 
droog-komisch talent herkende en hem een rol 
gaf in 1972 in Le grand blond avec une chaus-
sure noire. De grote doorbraak kwam echter in 
1976 met Un éléphant ça trompe énormément, 

opnieuw van Yves Robert. over vier vrienden van in de veertig (Rochefort met Claude Bras-
seur, Victor Lanoux, Guy Bedos) die nog steeds een vrolijk leven willen leiden en achter vrou-
wen aanjagen. Het was een groot succes waarbij Jean Rochefort een grote vedette werd en nog 
voornamelijk komische rollen zou spelen. Hij had zelfs Catherine Deneuve als tegenspeelster 
in Courage Fuyon (alweer van Robert). In 1990 werd hij zeer geprezen voor de film Le mari de 
la coiffeuse,  waarin hij de man van een kapster speelde bij wie hij vol overgave geknipt werd.  
Op latere leeftijd kwamen ook de serieuzere rollen weer op zijn weg zoals die van Nicolaas 
Tulp in Rembrandt en een markies in Ridicule. Een lang gekoesterde droom om Don Qui-
chote te spelen deed zich in 2002 voor toen Terry 
Gilliam hem de hoofdrol gaf in The man who killed 
Don Quichote. De film werd een rampzalig avon-
tuur in La Mancha met veel productieproblemen 
en een doodzieke Rochefort die niet meer kon 
werken. De film is pas nu gemaakt door Gilliam 
met Jonathan Pryce als Don Quichote. 
Jean Rochefort kreeg veel Cesar nominaties en 
won drie keer. Bovendien kreeg hij een ere-Cesar 
voor zijn hele oeuvre. Hij was twee keer getrouwd 
(vier kinderen) en had een relatie met o.a. Nicole 
Garcia waar ook een kind uit voortkwam.

Un éléphant ça trompe énormément  met Victor Lanoux, Guy Bedos, Jean 
Rochefort en Claude Brasseur
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