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INHOUD

Tijdens een draaipauze van All About Eve onderhoudt Ann Baxter zich met Marilyn Monroe.

Dit is de geschiedenis van een weergaloze film van Joe Mankiewicz met schit-
terende rollen van Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders (en zelfs even Ma-
rilyn Monroe). De film die in 1950 uitkwam, kreeg veertien Oscar-nomiaties een 
aantal dat  nooit overtroffen en alleen geëvenaard is door Titanic (1997) en La 
La Land (2016) De film won zes Oscars, waaronder die voor ‘Best Picture’. In Ne-
derland stond Alles draait om Eva in het begin van de jaren vijftig maandenlang 
in meerdere bioscopen en Mankiewicz’ van sarcasme druipende dialogen wer-
den ook hier druk geciteerd. De film is nooit weggeweest. All About Eve leeft nog 
steeds voort en niet alleen als een fashionlabel voor lange vrouwen! Een spran-
kelende zwart/wit kopie is onlangs uitgebracht op BlueRay. 
Dit artikel gaat vooral over de film, maar ook over de carrières van Joseph Man-
kiewicz en Bette Davis. En over Ann Baxter, de Eve uit de titel die Bette Davis 
(als Margo Channing) naar de kroon stak, in meer dan één opzicht in de film en 
na de film net zo goed, toen de Academy Awards  in 1952 werden uitgereikt.

“Everybody has a heart — except some people.”

http://thysockersenfilms.com
mailto:info%40thysockersenfilms.com?subject=
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LISTEN, LEUGENS EN INTRIGES

De komediespeler die zich in 
zijn kleedkamer afschminkt is 
op zichzelf een mooi drama-
tisch effect. In het begin van 
de jaren vijftig was het kort na elkaar in twee 
films te zien. In Limelight liet Charles Chaplin 
zijn masker vallen — tragisch staarde hij in de 
spiegel naar de bejaarde clown om wie nie-
mand meer lacht. Een aangrijpend moment, 
maar voor de gehaaide bioscoopganger niet 
zonder de bijsmaak van 
een flinke dosis zelfmede-
lijden.

 Nee, dan was een jaartje 
eerder Bette Davis beter 
bevallen. Als de gevierde, 
maar helaas al veertigja-
rige actrice Margo Chan-
ning zit ze schimpend en 
scheldend voor net zo’n 
spiegel, omlijst met lam-
pen en telegrammen, in de kleedkamer van 
een New Yorkse schouwburg. Op haar ge-
zicht een dikke laag schoonmaakcrème die 
haar lichtelijk puilende ogen nog prominenter 
maakt. Margo staat op een keerpunt in haar 
carrière en ook in haar persoonlijke leven: ze 
krijgt voortdurend te jonge rollen aangeboden 
en is bij voorbaat jaloers omdat haar minnaar 
en regisseur Bill Sampson (Gary Merrill. met 
wie ze inderdaad een verhouding kreeg) op 
het punt staat naar Hollywood te vertrekken 
waar hij zeker door een blonde del zal worden 
ingepalmd.

In die sardonische stemming vraagt ze de 
toneelschrijver Lloyd Richards (Hugh Mar-

twee Oscars voor regie en scenario. All about 
Eve kreeg nog vier andere Academy Awards: 
als beste film, en voor de kostuums, de ge-
luidsregistratie en de beste mannelijke bijrol. 
Deze laatste Acadeny Award mocht George 
Sanders in ontvangst nemen, die als de cyni-
sche criticus Addisson De Witt een van zijn 
giftigste rollen speelde. Mankiewicz zei later 
dat hij zich als schrijver met meest met Ad-
disson verwant voelde. Bette Davis en Ann 
Baxter waren beiden genomineerd als beste 
actrice.Studiobaas Zanuck had Baxter wil-
len voordragen voor beste vrouwelijke bijrol. 
Maar de actrice wilde zich daar niet neerleg-
gen en werd zodoende—life imitates art— 
concurrent van Bette Davis. De Acadeny koos 
uiteindelijk voor een compromis. Judy Holli-
day kreeg de hoogste prijs voor haar spel in 
Born Yesterday.

lowe), die met zijn vrouw 
Karen (Celeste Holm) het af-
schminkritueel bijwoont of hij 
niet eens een heel ander stuk 

voor haar kan schrijven, ‘over een leuke, nor-
male vrouw die haar man om het leven brengt’. 

Haar vereerders maakt ze achtereenvolgens 
uit voor handtekeningenjagers, stomkoppen 
en ezels, minderjarig en minderwaardig. Als 
een van haar fans zich persoonlijk aanmeldt, 

geeft ze haar kleedster 
(de onvergetelijke Thel-
ma Ritter) opdracht het 
meisje buiten de deur te 
zetten.

De film is natuurlijk All 
about Eve en Eve (Anne 
Baxter) is het schijnbaar 
timide en lieve meisje 
met dat leuke regen-
hoedje dat op voorspraak 

van de goedwillende Karen toch wordt bin-
nengelaten om vervolgens met een serie lis-
ten, leugens en intriges Margo naar de kroon 
te steken, tot ze als beloning voor haar presta-
ties een soort Oscar in ontvangst mag nemen.

 De regisseur is Joseph L. Mankiewicz, zelf 
in het bezit van twee Oscars voor het scenario 
en de regie van zijn voorafgaande film A letter 
to three wives. Hij vergeleek de betrekkelijk-
heid van de prijzen met “omgekeerde alche-
mie”: The gold, as you hold it, turns to shit.

Wat nog nooit eerder was gebeurd, gebeurde 
in 1951: Na zijn dubbele bekroning in het 
voorgaande jaar won Mankiewicz opnieuw de 

De film was ook in Nederland een groot suc-
ces, vooral in Amsterdam, waar het Kriterion-
theater, toen nog volop werkgelegenheid voor 
studenten,  maandenlang moest prolongeren. 
Het verbale geweld van Mankiewicz, zijn bij-
tende terzijdes en van sarcasme druipende 
dialogen kwamen blijkbaar vooral goed aan 
in de studentenwereld, waar men ook toen al 
een aardig mondje Engels sprak. Het was in 
die dagen bon ton om All about Eve regelma-
tig te gaan zien en een echt goede beurt maak-
te je door uit de film te citeren. Bij voorbeeld 
de uitspraak van Bette Davis: ‘Everybody has 
a heart. Except some people’. Of de claus die ze 
thuis op de trap uitspreekt aan het begin van 
een ongelukkig verlopend feestje: ‘Fasten your 
seat belts. It’s going to be a bumpy night.’ (Aan 
het eind van het feestje speelt de ingehuurde 

door
Bram Reijnhoudt

Bette Davis als Margo Channing Joseph  Mankiewicz, script & regie

Alle hoofdrolspelers bij elkaar in de kleedkamer. Van links naar rechts: Ann Baxter als fan Eve Harrington - Gary Merrill als regisseur Bill Simpson - 
Celeste Holm als Karen, vrouw van de schrijver - Bette Davis als de oudere actrice Margo Channing - Hugh Marlowe als toneelschrijver Richards.

VERBAAL GEWELD
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pianist zachtjes ‘Stormy weather’.)
Bijna altijd was Margo Channing de oor-

sprong van de citaten, want ondanks de titel 
en ondanks het sensationeel sterke spel van 
Anne Baxter was All about Eve in de eerste 
plaats de film van Bette Davis. En van Joe 
Mankiewicz natuurlijk, die Addisson de Witt 
laat zeggen: ‘...de mindere prijzen zijn voor 
figuren als de schrijver en de regisseur, want 
het enige wat die te doen hebben is het bou-
wen van een toren, zodat het publiek kan ap-
plaudiseren voor het flitsende licht op de top.’

EPIGRAMMEN

Bijna zeventig jaar na dato is All about Eve 
nog steeds een rijke film die de verrassing van 
de eerste kennismaking niet nodig heeft om 
van begin tot eind te boeien. Als bijkomend 
genoegen is de kijker nu in staat om de ach-
tergronden te peilen, want in de loop van de 
jaren is veel bekend geworden over de opvat-
tingen, afwijkingen en motieven van de men-
sen die bij de productie betrokken waren.
   Tijdens een lezing voor Amerikaanse film-
studenten in 1973 is Mankiewicz ingegaan 
op de veelgehoorde kritiek dat zijn dialogen 
voor All about Eve weliswaar geestig, maar 
ook overvloedig en kunstmatig zijn. De mens 
spreekt niet in epigrammen.
   Mankiewicz antwoordde dat een realistische 
dialoog niet bestaat, dat een van de straat op-
gepikt gesprek volstrekt onbruikbaar is voor 
film of toneel en dat een goede dialoogschrij-
ver het publiek de indruk van echte spreektaal 
geeft. Hij wees erop dat de personages van All 
about Eve stuk voor stuk goed opgeleide, wel-
bespraakte mensen zijn, maar voegde daaraan 

toe dat hij net zo goed dialoog kon schrijven 
voor minder ontwikkelde, slechtbespraakte 
figuren. Ook dan moeten de teksten zorgvuldig 
geconstrueerd zijn, zei hij, ‘zodat het publiek kan 
begrijpen dat het om iemand gaat die slechtbe-
spraakt is en niet gewoon slaapverwekkend.’
   De juistheid van deze stelling wordt bewe-
zen door de teksten die in All about Eve wor-
den gesproken door Marilyn Monroe, de Miss 
Caswell in de film, een dom blondje dat op 
sleeptouw wordt genomen door Addisson de 
Witt. Als die na een toneelauditie vraagt of ze 
zich al wat beter voelt, antwoordt zij: ‘Als na 
een bokswedstrijd met Joe Louis.’ Addisson 
verzucht dat ze ‘t maar eens bij de televisie 
moeten proberen. Miss Caswell: ‘Zeg, hebben 
ze bij de tv ook audities?’ De Witt: ‘Televisie is 
niet anders dan dat. Alleen maar audities.’ 

Als scenarioschrijver heeft Mankiewicz een 
lange leerschool doorlopen. In 1928 werd hij 
op z’n twintigste door zijn welgestelde vader 
naar Europa gestuurd om daar zijn talenstu-
die te voltooien. In Berlijn, de stad waar zijn 
vader was opgegroeid, werd Joe correspon-
dent van de Chicago Tribune en van Variety. 
Bovendien kreeg hij een baantje als vertaler 
voor  de  Berlijnse filmstudio UFA, dank zij de 
bemiddeling van zijn twaalf jaar oudere broer 
Herman, die pas veel later beroemd zou wor-
den als schrijver van het scenario voor Citizen 
Kane. Herman was in die tijd hoofd van de 
scenarioafdeling van Paramount Pictures, de 
studio die de UFA in Amerika vertegenwoor-
digde.
   Ondanks zijn bijverdiensten liepen Joe’s 
schulden snel op en hij sprong een gat in de 
lucht toen Herman hem uitnodigde naar Hol-BOVEN: Thelma Ritter als Birdie, Margo’s loyale kleedster die geen blad voor de mond neemt.

ONDER: Eve en Margot maken kennis met Miss Calwell (Marilyn Monroe) en criticus Addisson DeWitt (George Sanders).
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“…Margot betrapt haar als Eve op het toneel, staan-
de voor een spiegel, het kostuum van Margo tegen 
zich aangedrukt houdt…”

lywood te komen, waar de geluidsfilm was uit-
gevonden en dringende behoefte bestond aan 
schrijvers die overweg kunnen met dialogen.

‘WAT NIEMAND WEET’
   

Een van de dingen die Joe Mankiewicz van 
de oude rotten bij Paramount leerde, zo ver-
telde hij aan zijn biograaf Kenneth Geist, 
was het belang van de ‘wat niemand-weet’-
formule. ‘Bij voorbeeld: Claudette Colbert is 
een meisje met geld. Ze heeft geen lol in haar 
leven en ze loopt op straat en ziet een vent 
die onder een auto ligt te sleutelen. Ze zegt 
in zichzelf: “Zo’n vent zou ik willen hebben, 
iemand die met zijn handen werkt. Kijk, hij 
zit onder de smeer.” Die vent is natuurlijk Ri-
chard Arlen en wat niemand weet is, dat alle 
bazars in Australië zijn eigendom zijn en dat 
hij rijker is dan zij. Dan zit je goed met je film.” 
   De toepassing van deze formule in All about 
Eve resulteert in tenminste drie memorabele 
scènes, waarin Mankiewicz, overigens tegen 
zijn gewoonte in, ook zonder veel dialoog 
veelzeggend is. De eerste speelt zich af op een 

een lege zaal in ontvangst neemt. Niet alleen 
wij zien nu de paniek in Eve’s ogen, maar ook 
bij Margo lijkt nu een lichtje te gaan branden-
Als ten slotte bijna iedereen van  Eve’s ware 
bedoelingen is doordrongen, is haar carrière,  
mede door toedoen van de corrupte De Witt, 
niet meer tegen te houden..Ze krijgt de be-
geerde prijs {‘You can’t always put that award 
where your heart ought to be’ zegt Margo) en 
trekt zich terug in haar appartement, schijn-
baar van god en alle mensen verlaten. In de 
beroemde slotscène blijkt echter dat een be-
wonderaarster is binnengedrongen en liefde-
vol neemt ze het meisje op. (Mankiewicz zegt 
dat het publiek pas in de jaren zeventig ging 
begrijpen dat er sprake is van een erotische 
verhouding tussen de twee vrouwen.)

Maar wat Eve niet weet is dat het meisje 
(Barbara Bates) achter haar rug, uitgedost 
met haar mantel en met haar prijs tegen de 
borst gedrukt ongeveer op de plaats van haar 
hart, voor een spiegel die een meervoudig 
beeld terugkaatst, een denkbeeldig applaus 
in ontvangst neemt van een denkbeeldig pu-
bliek.

vliegveld bij het vertrek van Bill naar Holly-
wood. In een totaalshot omhelst hij Margo; 
Eve staat met terneergeslagen ogen terzijde. 
Als Bill uit beeld stapt, kennelijk op weg naar 
het vliegtuig, rijdt de camera niet in op de 
treurende, door jaloezie geplaagde Margo, 
zoals je zou kunnen verwachten, maar op Eve 
die achter de actrice staat en die nu. als een 
een vampier met een starre blik in de ogen, 
op haar toestapt. Als we tot een close-up ge-
komen; zijn, wordt Eve buiten beeld door Bill 
aangeroepen.  Geschrokken kijkt ze op, als 
een kat die op het aanrecht wordt betrapt. 
Maar Bill heeft niets in de gaten en roept dat 
ze goed op Margo moet passen, omdat die 
‘een lammetje onder ons wolven is’. Met pre-
cies dezelfde woorden had Margo even tevo-
ren Eve aangeduid. Bij het verlaten van het 
vliegveld geeft Margo Eve een arm. Zij weet 
niet (maar wij zijn er intussen van overtuigd) 
dat ze een wolvin aan de borst koestert.
   Kort daarop betrapt Margot haar als Eve 
op het toneel, staande voor een spiegel, het 
kostuum van Margo tegen zich aangedrukt 
houdt, terwijl ze een denkbeeldig applaus van 

OLYMPIADE IN ‘KLOPSTOKIA’

Joe Mankiewicz kreeg zijn eerste grote op-
dracht bij Paramount in 1932. Hij verzint dan 
de plot voor de klucht Million dollar legs met 
in de hoofdrol W.C. Fields als president van 
de republiek Klopstokia. De schatkist is leeg, 
maar Klopstokia hoopt er bovenop te komen 
door een ploeg van louter superatleten af te 
vaardigen naar de Olympische Spelen in Los 
Angeles in 1932.
   Het idee voor de film heeft Mankiewicz op-
gedaan in Amsterdam, waar hij, woonachtig 
in Berlijn, de Spelen van 1928 heeft bezocht. 
De helft van de Amerikaanse delegatie was 
naar zijn zeggen doorlopend dronken en een 
Albanese polsstokhoogspringer in een gei-
tenleren broekje was niet aan zijn verstand te 
brengen dat hij met zijn nationale record van 
3,20 meter bijna een halve meter te kort kwam 
voor kwalificatie. Mankiewicz maakt de geit 
tot het nationale symbool van Klopstokia en 
zijn polsstokhoogspringer overtreft zichzelf 
dankzij een pijl die hem in de bil wordt ge-
schoten als hij zijn aanloop neemt.

“…het meisje voor een spiegel die een meevoudig 
beeeld terugkaatstm met  haar mantel en met haar 
prijs tegen de borst gedrukt…”
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Tot op de dag van vandaag heerst er verwar-
ring over de vraag wie van de twee broers, 
Herman of Joe, het meest aan Million dol-
lar legs heeft bijgedragen. Sommigen zeggen 
Herman, niet alleen omdat die ook voor de 
Marx Brothers had geschreven, maar om-
dat hij bij Paramount de supervisie had over 
het script en omdat hij vrijwel zeker ook de 
auteur is van de titelkaart waarmee de film 
opent. (zie hiernaast).
   Dat er controverse en concurrentie heeft be-
staan tussen de twee broers is onbetwist. De 
ster van de jongere Joe begon te rijzen toen die 
van Herman daalde. In de biografie Pictures 
will talk ontwikkelt Kenneth Geist de theo-
rie dat de eclips van Margo Channing en de 
geleidelijke machtsovername door Eve Har-
rington op deze rivaliteit tussen twee broers 
is gebaseerd. Het thema komt in andere vorm 
terug in twee latere films van Mankiewicz, 
Cleopatra en The Quiet American.

Als overeenkomst tussen de twee broers 
noemt Kenneth Geist, dat ze beiden hun bes-
te werk hebben geleverd met filmverhalen die 
zich afspelen in de beroepswereld waar ze zelf 
het liefst thuis zouden horen. Voor Herman 
was dat de krantenwereld. Het scenario van 
Citizen Kane, dat hij schreef voor de 26-jarige 
filmregisseur in spé Orson Welles, was een 
vrije variatie op de carrière van de krantenko-
ning William Hearst.

Joe was gefascineerd door het toneel. In het 
boek van Geist wordt Celeste Holm, de ac-
trice die de moeilijke rol van de vriendelijke 
Karen speelt, als volgt geciteerd: “Ik geloof 
niet dat ik ooit een goede actrice heb gekend 
die even concurrerend was als Eve, want als er 
zo’n concurrentiestrijd bij het toneel bestond, 

–––––
Bette Davis had weinig moeite om na het 

succes van All about Eve nieuwe rollen te vin-
den, maar er was niets bij van het kaliber van 
Margo Channing en de tussenpozen van ge-
dwongen rust werden steeds langer. Ze stond 
op Broadway, onder andere in The night of the 
Iguana, maar het toneel was haar te vermoei-
end. In 1962 plaatste ze een advertentie in 
The Hollywood Reporter: ‘WERK GEZOCHT. 
Moeder van drie kinderen (10, 11 en 15). Ge-

zouden we nooit een stuk van de grond krij-
gen. Maar Joe was verliefd op het idee van het 
theater als een nest van verscheurende dieren, 
als een broedplaats voor achterbakse streken 
en krengerig gedrag. Hij was in de ban van 
het toneel om de verkeerde redenen; hij dacht 
dat ‘t iets was wat het niet was, iets dat we in 
onszelf zoeken en dat we niet kunnen krijgen, 
maar  waar we steeds naar verlangen...”

Nog geen jaar na de première van All about 
Eve verhuisde Mankiewicz naar New York, 
vastbesloten om zijn tijd voortaan tussen de 
film en het toneel te verdelen. Zonder veel 
succes voerde hij regie bij de Metropolitan 
Opera (La Bohème) en zijn pogingen om een 
eigen stuk opgevoerd te krijgen leidden tot 
niets. Zijn pretenties op theatergebied zetten 
kwaad bloed bij enkele van zijn collega’s. De 
toneelschrijver George S. Kaufman, die zieke-
lijk was en herhaaldelijk had aangekondigd dat 
zijn einde naderde, liet zelfs aan zijn vrienden 
weten dat hij zijn dood had uitgesteld tot het 
eerste stuk van Mankiewicz op Broadway zou 
lopen. Hij haalde het niet: Kaufman stierf in 
1963. (Joseph L. Mankiewicz stierf in 1993.)

scheiden. Amerikaanse. Dertig jaar ervaring 
als filmactrice. Nog steeds goed ter been en 
vriendelijker dan de geruchten willen. Zoekt 
vast werk in Hollywood (heeft Broadway ge-
had). Bette Davis. Referenties op verzoek.’

In datzelfde jaar werd ze door het bioscoop-
publiek herontdekt in de groteske horror-
film Whatever happened to Baby Jane, later 
gevolgd door Hush... hush, sweet Charlotte. 
Ze werkte sindsdien in Engeland onder an-
dere voor Hammer-films en deed in Amerika 
vooral veel televisie. Na een maandenlang ver-
blijf in het ziekenhuis, waar ze een hartaanval 
kreeg na een borstoperatie, zou ze in de herfst 
van 1983 beginnen met opnamen voor de tv-
serie Hotel. Maar ze moest afzeggen. Ze werd 
vervangen door…Ann Baxter.

Bette Davis overleed zes jaar later, 81 jaar 
oud.

Anders dan Mankiewicz was Bette Davis ‘in 
het nest van verscheurende dieren’ groot-
gebracht. Dat ze zich als een kreng gedroeg, 
daarover waren al haar vijanden het eens en 

ADVERTENTIE

Vorig jaar kwam een Amerikaanse tv-serie 
uit onder de verzameltitel Feud. De eerste 
aflevering gaat over de veronderstelde 
vete tussen Bette Davies en Joan Crawford. 
Davis wordt gespeeld door Susan Sarandon 
en Crawford door Jessica Lange. 
Privé boterde het misschien niet tussen de 
twee dames, maar een vete…Tijdens de 
opnamen voor Whatever happened to Baby 
Jane (1962, foto) werden wat plaagstootjes 
uitgedeeld (Crawford zou gewichten in 
haar zakken hebben gestopt toen Davis 
haar lichaam over de vloer moest slepen) 
en van Bette Davis zijn enkele krasse 
uitspraken overgeleverd. Tegen regisseur 
Robert Aldrich zou ze over Crawford 
gezegd hebben: ‘I wouldn’t piss on her if she 
was on fire.’ En later, toen haar collega in 
1977 overleed; “Over de doden niets dan 
goeds. Joan Crawford is dood. Goed.”
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Davis ontbreekt dan ook niet in The Ency-
clopaedia of insulting behaviour. (In een res-
taurant roept ze met luide stem, als daar een 
jonge actrice met mannelijke aanhang voor-
bijgaat: ‘There goes the good time that’s had by 
all’.) 

Ze had drie jaar toneelervaring toen ze op 
23-jarige leeftijd met haar moeder in Holly-
wood arriveerde, waar de geluidsfilm was uit-
gevonden en dringend behoefte bestond aan 
jonge actrices die konden praten. Na een kor-
te weinig succesvolle periode bij Universal, 
werd zij baar Warner Brothers gecast in The 
Man who p;ayed God. Studiochef Jack Warner 
was tevreden en Davis kreeg een contract. Ze 
zou zestien jaar bij Warner blijven

Haar afkomst van het toneel heeft ze nooit 
verloochend en ze was vooral trots op de 
danslessen die ze op de toneelschool kreeg 
van Martha Graham. In haar autobiografie 
schrijft Davis: “Een wederzijdse vriend her-
haalde onlangs de heugelijke opmerking van 
deze beroemde vrouw, dat ik als actrice altijd 
mijn hele lichaam gebruikte om uitdrukking 
te geven aan een emotie— zoals een danseres 
doet. Als dat zo is, wil ik haar eraan herinne-
ren dat zij dat mogelijk heeft gemaakt. Elke 
keer als ik in een film een trap besteeg—en 
ik heb mijn halve leven op trappen doorge-
bracht—was dat Graham, stap voor stap.”

LARGER THAN LIFE

Het is duidelijk: Bette Davis schuwde het 
theatrale gebaar niet; in vrijwel al haar films 
was ze ‘larger than life’, zelfs in fysiek opzicht. 
Haar ogen waren groter, haar mond was groot 
aangezet en de manier waarop ze haar boven-

lichaam met een ruk achterover gooit, met 
handtasjes zwaait en anderszins druk gesticu-
leert (zelfs in close-ups, zoals in All about Eve 
waar ze tijdens een woedeuitbarsting zenuw-
achtig aan de strik van haar blouse frummelt) 
maakten haar tot een dankbaar onderwerp 
van travestienummers in nachtclubs. .

Met Mankiewicz had Bette Davis een gruwe-
lijke afkeer van naturalisme gemeen. In The 
lonely life moet vooral de Actors Studio het 
ontgelden, waar de acteurs wordt geleerd, 
zegt ze, aan een gebroken poppetje uit hun 
jeugd te denken als ze verdriet moeten uit-
beelden. In plaats van deze methode, bepleit 
ze afstand tot de rol, waardoor het acteren 
beheersbaar blijft. Zonder discipline en af-
stand is de acteur volgens haar een emotio-
nele sloddervos die zijn binnenste buiten laat 
hangen. “Dit losbandige is helaas in de mode. 
Het is vormeloos, smakeloos en absurd. Zon-
der beheersing kan geen kunst bestaan. Al dat 
gebraak en gesnuif, dat uit je naden barsten, 
lijkt net zo min op goed acteren als de stuip-
trekkingen van krijsende maniakken. Ze kun-
nen net zo goed klapstoeltjes bij Paviljoen B 
neerzetten en kaartjes verkopen (...) Om rea-
listisch te zijn moet de artiest de dingen soms 
mooier maken dan ze zijn.”

Mooier maken betekent voor  haar niet met 
de mantel der liefde bedekken. Bette Davis 
ging er prat op dat ze de eerste filmster was 
die met natte haren uit het water komt. Ze 
streefde naar oprechtheid in haar filmrollen 
en kwam juist daardoor herhaaldelijk in con-
flict met de studio. De opnamen voor Bor-
dertown (1934) kwamen vier uur lang stil te 
liggen wegens een schreeuwende ruzie tussen Margo, tipsie en rokend als een ketter krijgt repliek van Addisson deWitt die haar evenknie is in sardonische observaties:  “Dear Margo, you were an unforgettab-

ble Peter Pan. You must play it again soon.”  Met Marilyn Monroe en George Sanders.

de ster en regisseur Archie Mayo, die het niet 
eens was met Davis’ opvatting van een slaap-
kamerscène. Voor het wakker worden had ze 
haar kapsel in de war gebracht en crème op 
haar gezicht gesmeerd. Mayo vond dat ze er 
vreselijk uitzag— als iemand die net wakker 
wordt!

Bij Warner Brothers werd dit soort inciden-
ten niet op prijs gesteld omdat ze geld kostten. 
Deze studio was een echte filmfabriek: jaren 
achtereen werd een gemiddelde productie be-
reikt van een film per week. De kwaliteit was 
naar het inzicht van Bette Davis over het alge-
meen matig en haar talent onwaardig. Maar 
ze stond onder een zevenjarig contract — 
weglopen was onmogelijk. Haar strijd tegen 
dit systeem, de gevechten met studiochef Jack 

Warner, zijn legendarisch. Davis werd meer 
dan eens geschorst wegens het weigeren van 
aangeboden scenario’s en ze voerde zelfs een 
proces tegen Warner, dat ze verloor. 

In 1934 was Warner zo goed haar uit te le-
nen voor een rol bij R.K.O. die zij per se wilde 
spelen: die van Mildred in Of Human Bon-
dage. Weinig actrices wilden het sletterige, 
gewetenloze type spelen, maar voor Davis be-
tekende het een doorbraak. Terug bij Warner 
kreeg ze geleidelijk aan betere rollen. Ze won 
haar eerste Oscar (voor Dangerous, 1935) en 
promoveerde naar films die klassiekers zou-
den worden: Jezebel, Dark Victory, All this and 
heaven too, The Letter, The little foxes, Now 
Voyager… In 1945 verdiende ze aan kwartmil-
joen dollar en was daarmee de best betaalde 
actrice bij Warner.
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Door de talloze conflicten en ook door het 
soort vrouwen dat ze speelde — met over-
tuiging gaf ze gestalte aan moordenaressen, 
ouwe vrijsters en harteloze mannenjagers — 
kreeg ze al gauw de reputatie van kreng van 
de eerste orde. De anekdotes zijn legio.

Bette Davis geeft toe dat ze een hekel had 
aan Errol Flynn omdat die geen enkele achting 
had voor het acteursvak, maar ze  weerspreekt 
het verhaal van Flynn dat ze hem tijdens de 
opnamen voor The private lives of Elizabeth 
and Essex met een zwaar beringde hand pijn-
lijk in het gezicht had geslagen. Daarentegen 
ontkende ze niet dat ze, onder grote belang-
stelling van het studiopersoneel dat zich vol 
verwachting op de lichtvloer had verzameld, 
écht geslagen heeft toen het script voor Old 
acquaintance voorschreef dat ze haar oude 
vijandin Miriam Hopkins een oorvijg moest 
geven. Hopkins had in een vorige film, tijdens 

worden ontheven van de plicht om in Beyond 
the forest een rol te spelen waarvoor ze zich 
te oud voelt. Jack Warner weigert. Maar hij is 
de ‘nukken’ van zijn ster beu en stelt voor haar 
contract te beëindigen op voorwaarde dat ze de 
film afmaakt. Davis gaat akkoord. In de reclame 
voor de film ziet ze zichzelf aangekon digd als ‘a 
twelve o’clock girl in a nine o’clock town’. 
Davis is aangeland op een keerpunt in haar 
carrière en haar persoonlijke leven—want 
ook haar huwelijk is stukgelopen—als ze het 
script voor All about Eve aangeboden krijgt.

SCENARIO EN PRODUCTIE

    Joe Mankiewicz had de eerste versie van 
het scenario, dat is gebaseerd op een incident 
dat in werkelijkheid was overkomen aan de 
uit nazi-Duitsland geëmigreerde Elisabeth 
Bergner*, in zes weken tijd geschreven op een 

een scène met Davis op een divan, geprobeerd 
zó te manoeuvreren dat zij gunstiger in beeld 
kwam dan haar tegenspeelster. Apocrief is het 
verhaal dat Davis met een lineaal liet uitme-
ten of haar mobiele kleedkamer niet verder 
van de speelvloer verwijderd was dan die van 
Hopkins.

Van Jack Warner is bekend dat hij Davis 
betitelde als ‘an explosive little broad with a 
sharp left’. De beruchte Warner-regisseur Mi-
chael Curtiz schold haar waar iedereen bij-
stond uit voor ‘Goddamnothingnogood sexless 
son of a bitch’ nadat Universal-baas Carl Lae-
mmle eerder al had verkondigd dat ze ‘even-
veel sexappeal had als Slim Summerville’ (een 
lange magere komiek uit die dagen). Regis-
seur Irving Rapper zei: ‘Wat zij nodig heeft is 
een psychiater, geen regisseur.’

In 1949, na bijna twintig jaar en 52 films bij 
Warner, barstte de bom. Davis verzocht te 

Californische vakantieboerderij. Hij zou zelf 
regisseren, maar wilde eigenlijk ook de pro-
ductie in eigen hand houden. Echter, toen de 
productiechef van 20th Century Fox, Darryl 
F. Zanuck, het script in handen kreeg, besloot 
deze zich persoonlijk over het project te ont-
fermen. All about Eve moest zijn film van het 
jaar worden.

De rol van Margo Channing werd eerst 
aangeboden aan de toen 52-jarige revuester 
Gertrude Lawrence, die weigerde. De tien 
jaar jongere Claudette Colbert accepteerde, 
maar liet op het laatste moment wegens rug-
klachten afweten. Bette Davis aarzelde geen 
moment. Aan het begin van haar loopbaan in 

Confrontatie tussen Eve en Magot op het feestje dat een ‘bumpy ride’ zou worden. Margo: “Stop acting as if I were the queen mother.” Het ideale beeld van Bette Davis  dat de studio aanvankelijk voor ogen had. Zoals Bette haar eerste grote succes boekte in Of Human Bondage.

*) Elisabeth Bergner was een actrice in Duitsland, die in 1932, toen Htler aan de macht 
kwam, naar Engeland emigreerde en later in Amerika op Broadway stond. Ze had veel 
succes met het stuk The two Mrs. Carolls en werd benaderd door een jonge bewonde-
raarster die zij aannam als haar assistente. Later brak Bergner met het meisje dat volgens 
haar probeerde ‘haar leven over te nemen’. Ze vertelde erover aan de schrijfster Mary Orr 
die er een kort verhaal van maakte, The Wisdom of Eve, dat zijn buurt de basis werd voor 
het script voor All about Eve.
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Hollywood had ze een belangrijke rol naast 
Cary Grant aan Colbert moeten afstaan, toen 
Warner weigerde haar uit te lenen voor Co-
lumbia’s It happened one night.

De rol van Margo Channing lijkt Davis op 
het lijf geschreven te zijn. Toch zijn er geen 
aanwijzingen dat het script in de tien dagen 
die voor het begin van de opnamen nog rest-
ten, speciaal voor de nieuwe hoofdrolspeel-
ster is herschreven.

Mankiewicz heeft ooit gezegd dat Davis tot 
zijn verbazing geen veranderingen verlangde. 
Misschien is de karakteristiek van Margo van 
toepassing op iedere ouder wordende ster? 
Nauwelijks. Greta Garbo zou niet in de film 
hebben gepast en evenmin Mariene Dietrich, 
die de oorspronkelijke keuze was van Zanuck. 
Het lijkt erop dat de ideale combinatie Man-

kiewicz/Davis min of meer aan het toeval te 
danken is. 

Blijkbaar werd het Davis toegestaan de rol 
van Margo naar zich toe te trekken in die zin 
dat ze, als actrice die een actrice speelt, een 
imitatie van zichzelf lijkt te geven. In het be-
gin van All about Eve, als Margo voor het eerst 
tijdens een feestdiner zwijgend in beeld ver-
schijnt, krijgt ze gelegenheid om in een halve 
minuut alle registers open te trekken. De ma-
nier waarop ze een sigaret opsteekt (gezegd 
werd dat Davis en Humphrey Bogart de enige 
sterren waren die voor de camera konden ro-
ken), druk met haar lange wimpers en grote 
ogen werkt, zich een flinke bel whisky laat in-
schenken en dan met een karakteristiek hand-
gebaar elke verdunning met water weigert — 
het zijn allemaal aangevers voor imitators.

In haar autobiografie schreef Bette Davis dat 
ze totaal niet lijkt op de temperamentvolle 
Margo Channing, maar in bepaalde opzich-
ten toch weer wel. Ze noemt in dit verband de 
scène in de auto, die zonder benzine op een 
winterse landweg staat.

Margo dreigt te laat te komen voor haar op-
treden van die avond, waardoor Eve als haar 
vervangster kan debuteren. In de auto bekent 
Margo aan Karen, dat al die roem en al dat 
geld haar gestolen kunnen worden zolang er 
geen man is die thuis op haar wacht.

Het was het verhaal van haar leven: “Op de 
voorbank van die auto, ineengedoken in mijn 
luxe bontjas, kostte het mij moeite me te re-
aliseren dat ik een rol speelde. Ik werd ook 
steeds geblokkeerd door mijn gelijktijdige fi-
nanciële bankroet en het viel niet mee om de 
tranen tegen te houden.”

All about Eve maakte veel goed. De film ging 
op  13 oktober 1950  in première in New York. 
Een paar weken later werd Bette’s handteke-
ning en hand- en voetafdrukken vereeuwigd 
op het plein voor Grauman’s Chinese Theater.    

Nog voor de première was ze in de zomer 
van 1950 getrouwd met Gary Merrill, de ac-
teur die in de film haar regisseur en aanstaan-
de echtgenoot speelt (en die zij spottend Stan-
islavsky noemt en die haar benen vergelijkt 
met in nylon verpakte citroenschillen).

Het huwelijk duurde tien jaar. “Het was te-
veel een sprookje,” aldus Bette Davis:  “I was 
Margo Channing and he was my director, Bill 
Sampson. We fell in love with each other in the 
film and in real life. We then got married in 
real life. But he thought he was marrying Mar-
go and I thought I was marrying Bill.

In de auto op weg naar de schouwburg heeft Margo een moment van introspectie:  “Funny business, a woman’s career. The things you drop on your way up the 
ladder-- so you can move faster-- you forget you’ll need them when you go back to being a woman.” Met Celeste Holm en Hugh Marlowe.

Het ritueel bij Grauman’s Chinese Theater op Hollywood Boulevard. Bijge-
staan door twee ‘marines’ scnrijft Bette Davis haar handtekening in cement.

Op de set van All about Eve met Gary Merrill, in de film haar echtgenoot, in 
werkelijkheid haar nieuwe liefde en aanstaande man. 
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Vrijwel iedereen die bij de productie betrok-
ken was verklaart later dat de opnamen voor 
All about Eve probleemloos verliepen, met 
uitzondering misschien van het gesprek tus-
sen Monroe en Sanders over de tv-audities, 
dat, zegt men, 25 keer moest worden overge-
daan. Maar volgens Anne Baxter konden de 
acht weken in de studio worden beschouwd  
als  ‘een  kostelijke groepstherapie met Joe 
Mankiewicz als de psychiater’. De regisseur 
zelf verklaarde dat Bette Davis zich zo goed 
voorbereidde dat ze wel de droom van iedere 
regisseur moest zijn. En Davis schrijft: “Ik kan 
me geen enkel project herinneren dat van de 
eerste tot de laatste dag zo veel bevrediging 
schonk. Hoe dat kwam, is gemakkelijk te be-
grijpen. Het was een uitstekend scenario, we 
hadden een uitstekende regisseur en de be-
zetting bestond uit professionals die allemaal 
een rol speelden naar hun zin. Het was een 

gezegende productie vanaf het begin. Nadat 
de film was uitgebracht zei ik tegen Joe dat hij 
me had opgewekt uit de dood (...) Ik wil ook 
Claudette Colbert bedanken voor het bezeren 
van haar rug.”

WANKLANK

Toch was er een wanklank. Celeste Holm 
liet weten dat de romance tussen Bette Da-
vis en Gary Merrill niet direct een pretje was 
voor de rest van de ploeg. Met z’n tweetje 
waren ze een kliek, “zoals twee kinderen die 
een vies woord hadden leren spellen. Het was 
geen aangename verhouding, want ze lachten 
samen om andere mensen (...) Toch bleven we 
goed samenwerken.”

Na een opgewekt ‘Goedemorgen!’ van Holm 
bij het begin van een draaidag had Davis ge-
snauwd: ‘Oh shit… good manners!” Holm: 

“Daarna heb ik nooit meer iets tegen Bette 
gezegd.”

 In 1977 ontving Bette Davis op een sjieke 
bijeenkomst van het American Film Insti-
tute, met Jane Fonda als gastvrouwe, de ‘Life 
Achievement Award’ van het American Film 
Institute. Vele groten uit Hollywood hielden 
vriendelijke toespraken. William Wyler, die 
haar regisseerde in Jezebel, The letter en The 
little foxes, zei dat Davis weliswaar moeilijk 
was om mee te werken, maar op dezelfde ma-
nier als waarop híj lastig was. “Ze wilde het 
beste, en om dat te bereiken was geen moeite 
teveel.” 

In haar dankwoord toonde Bette Davis zich 
vergevingsgezind tegenover Jack Warner: “Ik 
geloof dat hij me uiteindelijk respecteerde. 
Tenminste, dat heeft hij me ooit eens gezegd.” 
Mankiewicz hield een toespraak van een 
half uur, wat de volgende spreker het com-

Joseph Mankiewicz regisseert Marilyn Monroe. Mankiewicz met zijn twee Oscars voor regie en screenwriting.

mentaar ontlokte: ‘Dat was het zwakke punt 
van Cleopatra. Dat bleef ook maar doorgaan’ 
Op het feestje na afloop van de huldiging zei 
Davis, luid genoeg om door velen te worden 
gehoord, dat ze Mankiewicz inderdaad dank-
baar was voor de nieuwe impuls die hij aan 
haar carrière had gegeven, maar dat hij een 
kleine vergissing had gemaakt toen hij zei dat 
de medewerkers van All about Eve fantasti-
sche mensen waren. ‘Ze waren fantastisch, 
maar er zat één kreng tussen: Celeste Holm.’ 

—Bram Reijnhoudt

Bronnen o.a.: Kenneth L. Geist: Pictures will talk, Charles 
Scribner’s Sons, New York, 1978 
Bette Davis: The lonely life, G.P. Putnam’s Sons, New 
York, 1962 
Jeffrey Robinson: Bette Davis... her film and stage career, 
Proteus Books, New York, 1982
Ted Sennett: Warner Brothers presents, Castle Books, 
New York, 1971
Joseph J. Mankiewicz & Gary Carey; More about All 
about Eve, Random House, New York, 1972 

Bette Davis in 1981 met Kim Carns, die in dat jaar een hit  scoorde 
met de song ‘Bette Davis’ eyes’.  Het nummer stond wekenlang 
nummer 1 in Amrika. In Nederland bereikte het de zestiende 
plaats.
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He’s our kneecapped sap, punk chump
left holding humiliation’s leaky bag,
the pouting patsy whose gat slips
his grip, hare-eyed gunsel who always

craps out at fortune’s crooked table.
“Keep riding me, and they’re gonna
be picking iron out of your liver,”
he warns Spade in The Maltese Falcon,

only to get trussed up with his own coat.
“You’re a low-down lyin’ Yankee,” he calls
hired-gun Wilson in Shane, then draws
way too late. “If a guy’s playin’

a hand, I let him play it,” he, the stoolie,
says to Marlowe in The Big Sleep, before he’s
forced to chug a toxic cocktail and spills
some cocked-up skinny. It’s good

to see him stalk into quicksand or catch
a hot grenade, with his unstitched twitch,
his shifty-lipped little why-me routine,
this twerpy jerk who takes the rap for us.

                               —William Trowbridge

Elisha Cook, Jr.
1903-1995

“We’ve got to have
 a fall guy.”
                    Sam Spade

Elisha Cook Jr. was een karakteracteur in meer dan honderd Amerikaanse films en tv-series. Met zijn kleine gestalte en grote, 
verschrikte ogen maakte hij indruk als het type van de neurotiche looser, vaak met een sadistisch trekje en een revolver op 
zak. Hoe klein zijn rol ook was, hij voegde iets toe aan films als The Maltese Falcon, The Big Sleep, Rosemary’s Baby, House on 
Haunted Hill, Baby Face Nelson, The Killing, Shane, Don’t Bother to Knock.
Hij leidde een teruggetrokken leven. Volgens regisseur John Huston: “Hij woonde op z’n eentje in de High Sierra, vissend met 
de vlieg op de gouden forel als hij niet moest filmen. Als hij nodig was in Hollywood stuurden ze per koerier een boodschap 
naar zijn berghut.  Dan daalde hij af, deed de film en trok zich weer terug naar de ‘cabin’ die zijn toevluchtwas.”
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Wereldwijd houden fans van Doc Savage de adem in. Gaat het er toch van komen? 
wee jaar geleden kondigde Dwayne ‘The Rock’ Johnson via Twitter aan dat hij garant stond 

voor de herrijzenis van de nu grotendeels vergeten actieheld.
Sony Pictures zou produceren, er was een script en de befaamde Shane Black,

die het allemaal bedacht had,  ging de regie doen. Maar wanneer?
Black heeft pas Predator 4 gemaakt (gaat komende zomer uit),

Johnson hijgt nog na van The Rampage (premiére komende maand)
en beiden hebben het druk, druk, druk… er staat zoveel op hun verlanglistjes.

Toch zei Black niet zo lang geleden dat hij nog steeds open staat voor Doc Savage: 
“I’m open to it and I’ll just roll with it. In the meantime,

\if I have an idea that I think I want to sit down and write by myself, I’ll do that too.
De laatste verschijning van Doc Savage op film was in 1975. Hij werd  gespeeld door Ron Ely. 

Arnold Schwarzenegger wilde ook wel, plannen lagen klaar,
maar ook hij had het druk en liet het afweten in 1999.

Thomas Leeflang dook in de historie van The Man of Bronze,
voorloper van Superman sinds 1933.

De uitgestelde terugkeer van
Doc Savage, Man van Brons

door
Thomas Leeflang

De verleiding is groot er een 
beetje de draak mee te steken 
maar daaraan kan beter geen 
gehoor worden gegeven. Doc 
Savage, ‘the Man of Bronze, Handsome, Tall 
and Tanned’ is immers een erkend en gewaar-
deerd lid van het genootschap ‘comic book 
heroes’. Dit jaar viert hij zijn vijfentachtigste 
verjaardag, zijn populariteit in de VS is nog 
steeds zó groot dat bijna van een religie kan 
worden gesproken. Doc-buffs treffen elkaar 
op ‘het net’ waar ze via een onafzienbare stoet 
Doc Savage-websites de grootsheid van hun 
idool prediken en hun beleidenis publiceren: 
‘Doc Savage will never die. Through those 
who have tried to live by his example, those 

who have taken the Oath se-
riously and who have based 
new characters on Doc and 
his friends, Doc will live!’ En 

leven doet hij. Elk jaar zijn er ‘Doc Conventi-
ons’ waar pulpmagazines, paperbacks, vroege 
strips, hardcovers en legio collectibles voor 
fans van ‘Bronze’ te koop zijn.

Op 15 februari 1933 verscheen het eerste 
Doc Savage-avontuur The Man of Bronze in 
een driestuiversblad van Street & Smith en in 
1940 als comic in het detective magazine The 
Shadow. Wetenschapper en ‘crime fighter’ 
Doc Clark Savage heeft alle eigenschappen en 
vaardigheden die zijn stripcollega’s Superman 
en Batman ook bezitten. Doc had die zelfs al 

zes jaar vóór de avonturen van Superman en 
Batman in de schappen van de drugstore te-
recht kwamen. In wezen is Doc Savage een 
voorloper van Superman en Batman, in 1935 
werd in reclame voor Doc Savage-pulpro-
mans Doc zelfs een SUPERMAN genoemd.

De karakteriseringen van de schurken die 
Doc moet bestrijden lijken wel heel sterk op 
die van het tuig waarmee Batman en Super-
man het aan de stok krijgen. Doc Savage kent 
antagonisten als The Black Witch, The Czar of 
Fear, The Pure Evil, The Red Skull, Mad Eyes, 
The Thing That Pursued en nog een aantal 
absoluut verderfelijke creaturen. In de jaren 
dertig en veertig van de vorige eeuw doken 
honderden van dit soort kreten op in driestui-
versbladen en strips. Wie heeft er nog één? 
The Giant Sized Thrillkiller! OK, is genoteerd.

LESTER DENT
   Doc Savage werd bedacht door Henry Ral-
ston, redactiechef van pulpuitgeverij Street & 
Smith. Ralston legde het idee voor aan zijn ge-
willige freelance kopijleverancier Lester Dent, 
een veelzijdig man die als telegrafist bij Wes-
tern Union, de Empire Oil & Gas Company en 
Associated Press had gewerkt, een vlieg- en 
duikbrevet haalde, veel wist van Inka, Maya 

“There was death afoot in the darkness.
It crept furtively along a steel girder. Hundreds of feet below 
yawned glass-and-brick-walled cracks—New York streets. 
Down there, late workers scurried homeward. Most of them 
carried umbrellas, and did not glance upward.
 
Even had they looked, they probably would have noticed 
nothing. 
The night was black as a cave bat. Rain threshed down 
monotonously. The clammy sky was like an oppressive 
shroud wrapped around the tops of the tall buildings.

One skyscraper was under construction. It had been 
completed to the eightieth floor. Some offices were in use.

Above the eightieth floor, an ornamental observation tower 
jutted up a full hundred and fifty feet more. The metal work 
of this was in place, but no masonry had been laid. Girders 
lifted a gigantic steel skeleton.

The naked beams were a sinister forest.
It was in this forest that Death prowled.

Death was a man.”

HET DEBUUT
 
Het eerste omslag en 
de eerste alinea’s van 
de eerste pulproman 
The Man of Bronze 
geschreven door  
Lester Dent onder 
de naam Kenneth 
Roberts (later 
Kenneth Robeson)
en verschenen 
in februari 1933.
Omslag: Walter

Pulpauteur 
Lester Dent 
(1904-1959)
schreeg 159 
Doc Savage-
romannetjes. 
Hij noemde 
zijn verhalen 
ooit ‘sellable 
crap’.

PAPERBACKS
 
In de jaren 60 tot 90 
herdrukte Bantam 
Books de Doc Savage 
verhalen in een serie 
van 123 paperbacks.

De omslagen waren 
van de hand van 
James Bama, die als 
model voor Savage 
de acteur Steve 
Holland gebruikte.
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en Azteken en met z’n vrouw graag ontdek-
kingsreizen maakte en dan speurde naar over-
blijfselen van ‘verloren beschavingen’.

Lester Dent accepteerde de opdracht om 
aan de hand van de gegevens die Ralston hem 
aanreikte een Doc Savage  avonturenserie te 
maken. Lester Dent werkte gedisciplineerd 
van negen uur ‘s ochtends tot vier uur in de 
middag aan Doc Savage-verhalen en ‘non-
Doc stories’, voornamelijk westerns en detec-
tives. Van 500 dollar per verhaal steeg Dents 
honorarium al gauw tot 750 dollar.

Hoewel hij het liefst z’n werkelijke naam 
wilde verbinden aan z’n werk, hield Henry 
Ralston dat steeds tegen. Ralston koos voor 
Lester Dent het pseudoniem Kenneth Robe-
son en die naam stond dan ook op de omsla-
gen van de Doc Savage-romans. Zo was hij 
niet afhankelijk van Dent en kon hij desge-
wenst anderen onder de naam Kenneth Robe-
son Doc Savage laten schrijven. Hetgeen tot 

op de dag van vandaag gebeurt. Lester Dent 
schreef als Kenneth Robeson 159 van de in-
middels ruim tweehonderd verschenen Doc 
Savage-avonturen. Een dozijn auteurs heeft 
als Kenneth Robeson Doc Savage-(beeld)-ro-
mans geschreven: Harold A. Davis, Laurence 
Donovan, Ryerson Johnson, William Bogart, 
Alan Hathway, Philip José Farmer en Will 
Murray

 “LESTER WAS EEN GENIE”
. Will Murray vertelde in een interview met 

The Denver Business Journal van 17 januari 
2000: ‘Lester Dent overleed in 1959 en liet een 
tiental opzetten na voor Doc Savage-verhalen. 
Die kreeg ik van Lesters vrouw Norma en ik 
heb onder het pseudoniem Kenneth Robe-
son de verhalen afgemaakt. Ik werk nu aan 
een biografie van Lester Dent: Lester Dent, the 
Man Who Was Doc Savage. Lester was een 
genie, hij had overal belangstelling voor. Hui-

selijke en familiaire beslommeringen stonden 
zijn ontpooiing als literair schrijver in de weg. 
Het heeft Lester dwars gezeten dat hij zich 
niet heeft kunnen ontwikkelen tot een auteur 
die meetelde in literaire kringen. Mijn kennis-
making met Doc Savage was in januari 1969. 
Ik weet het nog goed want het sneeuwde 
ontzettend en ik pakte zonder nadenken een 
pocket uit het rek van de supermarkt. Het was 
Dust of Death, zoals ik later uitvond de 32ste 
herdruk van Bantam Books. I read it and I was 
hooked. A fan was born!’
   Sinds 1933 komen in de VS Doc Savage-
boeken uit en vanaf 1940 Doc Savage-’graphic 
novels’. De stripalbums werden aanvankelijk 
getekend door anonieme cartoonisten waar-
van de namen naderhand door ‘Bronze re-

searchers’ zijn achterhaald: Neal Adams, Ross 
Andru, de Kubert-broers, Bob Larkin, Jim 
Steranko, Boris Vallejo, Tony DeZuniga, zij 
tekenden ieder in hun eigen stijl Doc Savage-
beeldverhalen. Ruim tachtig stripalbums van 
wisselende kwaliteit zagen intussen het licht. 

JAMES BAMA
   De mooiste Doc Savage-paperback-omsla-
gen werden voor Bantam Books gemaakt door 
‘cover artist’ James Bama, die er 67 schilderde. 
James Bama is een graag geziene gast op bij-
eenkomsten van Bronze-fans, waar hij hand-
tekeningen zet op door hem getekende om-
slagen en vertelt over zijn manier van werken. 
Bama is een bewonderaar van Alex Raymond., 
als jochie van tien tekende hij diens Flash Gor-

BOVEN: James Bama is geboren in 1926. Hij wordt volgende maand 
102. RECHTS: Het oorspronkelijke schilderij van James Bama voor 
het  Bantam-boekje Doc Sacvage, Devil’s Playground. Werk van Bama 
brengt op veilimgen in Amerika vele tienduizenden dollars op.

Advertentie uit 1935
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don-strips na. In 1950 verkocht hij zijn eerste 
pocketbook-omslag, een westernscène voor A 
Bullet for Billy the Kid. Als model voor Doc 
Savage-covers gebruikte hij zijn vriend Steve 
Holland, mannetjesputter die hij in heldhafti-
ge poses neerzette. In een interview zei Bama 
dat hij Doc Savage nooit in benarde situaties 
vastlegde maar steeds als overwinnaar: ‘Never 
looking like he was in trouble.’ Het werk van 
James Bama is onder verzamelaars erg gewild. 
Zelfs de fraai beschilderde ‘box covers’, de do-
zen (‘model kits’) waarin zelf in elkaar te zet-
ten poppen zitten van Frankenstein, Dracula, 
de Mummy en King-Kong zijn in de VS geld 
waard. Walter Baumhofer was verantwoor-
delijk voor de fraaie Doc Savage-pulpcovers 
die tegenwoordig worden gezien als voorbeel-
den van perfecte ‘pop-art’ en die in galeries 
worden geëxposeerd en voor veel geld van de 
hand gaan. De in 1974 verschenen biografie 
Lester Dent: The Man Behind Doc Savage van 

Robert Weinberg is al vaak herdrukt en een 
constante ‘ever seller’.

NORMEN EN WAARDEN
Doc Savage is, om een eigentijdse uitdruk-

king te gebruiken, echt een man van  Normen 
& Waarden. Lester Dent zette op verzoek van 
z’n werkgever bij het eerste verhaal meteen 
Docs credo op papier: ‘Let me every moment 
of my life, to make myself better and better, to 
the best of my ability, that all may profit by it. 
Let me think of the right and lend all my as-
sistance to those who need it,with no regard 
for anything but justice. Let me take what co-
mes with a smile, without loss of courage. Let 
me be considerate of my country, of my fellow 
citizens and my associates in everything I say 
and do. Let me do right to all, and wrong no 
man.’ Doc Savage spreekt vijftig talen, schiet 
met een ‘super-firer gun’ (de slachtoffers ra-
ken meteen buiten bewustzijn maar gaan niet 

dood) en hij kan onder alle omstandigheden 
pro deo een beroep doen op vijf trouwe hel-
pers bijgenaamd ‘The Fabulous Five’: kolonel 
John Renwick (Renny, een zeer knap ingeni-
eur), William Harper Littlejohn (Johnny, een 
kundig archeoloog), majoor Thomas J. Ro-
berts (Long Tom, een hogere technicus), ge-
neraal Theodore Marley Brooks (Ham, een 
slimme rechtsgeleerde) en luitenant-kolonel 
Andrew Blodgett Mayfair (Monk, een geni-
aal chemicus). Docs hoofdkantoor beslaat de 
gehele 86ste verdieping van het Empire State 
Building in New York maar hij heeft ook een 
geheime uitvalsbasis ergens aan de Poolcirkel, 
een ingevroren ‘Fortress of Solitude’. Elke dag 
traint Doc zijn spieren en zintuigen om ster-
ker en slimmer te worden.

In 1934 en 1935 was Doc Savage ook via de 
radio te beluisteren in hoorspelen die werden 
geschreven door Lester Dent. Van die uitzen-

dingen zijn geen opnamen bewaard gebleven. 
Ook van de Doc Savage-radiofeuilletons die in 
1943 werden uitgezonden bestaat niets meer. 
Er circuleren onder verzamelaars wel audio-
cassettes van twee Doc Savage-series die Na-
tional Public Radio in 1985 uitzond: Fear City 
(zeven delen) en The Thousand Headed Man 
(zes delen). De televisie heeft Doc Savage 
nooit gehaald, op een paar gastoptredens in 
documentaires over de comics na. Wel pro-
duceerde George Pal in 1975 de film Doc Sa-
vage, the Man of Bronze, met Ron Ely als Doc 
Savage.

GEORGE PAL
Pal, die in 1939 in Eindhoven nog de Biova-

kantie-oord-tekenfilm Vriend in Nood reali-
seerde (de Biokraai: ‘Hé, dat gaat zo maar niet. 
Dat kost duiten om hier binnen te komen!’) 
en die een Oscar kreeg voor zijn trucages in 
films als War of the Worlds (1953) en The Time 

“The Fabulous Five’ was de ‘braintrust’ 
van Doctor Savage. Hier zijn ze 
samengebracht in een still voor de 
Goerge Pal-productie Doc Savage, The 
Man of Bronze (1975). Van links naar 
rechts: Eldon Quick als Johnny, Darryll 
Zwerling als Ham,  Michael Miller als 
Monk, William Lucking als Renny en 
Paul Gleason als Long Tom. 

Illustrator Walter Baumhofer kreeg opdracht van de 
uitgever Doc Savage zo uit de beelden dat hij veel op 
de filmster Clark Gable leek. De werkelijke naam van 
dokter en hersenchirurg Savage was ook Clark Savage, 
Jr., (net zoals de werkelijke naam van Superman later 
Clark Kent werd).
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Machine (1960), deze George Pal liet de regie 
van Doc Savage: the Man of Bronze over aan 
Michael Anderson. Die gaf de film precies de 
sfeer van de strip mee, een betere B-film die 
nu door fans van ‘the Bronze’ is uitgeroepen 
tot een ‘cult classic’.

Doc Savage is één van de voorbeelden van 
een al lang lopende avonturenstrip die door 
de verfilming ervan aan populariteit heeft ge-
wonnen. Nog steeds worden er Doc Savage 
‘look-alike’-wedstrijden gehouden. Alles rond 
de strip en die ene film is voor Doc Savage-
fans belangrijk, geen trivialiteit is te onbenul-
lig om niet te worden vermeld op de legio Doc 
Savage-websites.

Arnold Schwarzenegger werd in 1994 door 
Bronze-buffs gevraagd eindelijk een keer Doc 
Savage te spelen in een nieuwe film rond 

hun held. Schwarzenegger was niet ongene-
gen, maar toen hij plotseling gouverneur van 
Californië wilde worden, moest Doc Savage 
wijken. Er waren trouwens al  twijfels of hij 
wel geschikt was.  Will Murray, biograaf van 
Lester Dent: ‘Arnold Schwarzenegger seemed 
almost like an artificial man, and in that sense 
he is larger than life. But I’m bothered by the 
accent because Doc is quintessentially an 
American character.’ 

Ook de nieuwe kandidaat, Dwayne John-
son, wordt niet bij voorbaat als de ide-
ale vertolker gezien. Als zijn voornaam-
ste reden om Savage te willen spelen, 
noemt hij: ”He’s a f*cking hilarious weirdo.’ 
Lijkt moeilijk te  rijmen met Lesters cre-
atie van de Doc als een Man van Normen en 
Waarden.

—Thomas Leeflang

Regisseur Michael Anderson en producent George Pal bij de opnamen van Doc Savage, the Man of Bronze.

PAGINA LINKS: Ron Ely was Tarzan voordat hij Doc Savage werd. 
Boven: in gevecht met zijn aartsvijand Captain Seas (Paul Wexler), die 
later na een ingreep van de dokter fanfaredirigent bij het Leger des 
Hails wordt. Onder: Doc Savage omhelst in een Verborgen Vallei zijn 
meisje Mona (Pamela Hensley) onder applaus van de uitgestorven 
gewaande Quetzamal stam.
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WHATEVER 
HAPPENED TO 
SEYMOUR 
NICKATELLI ?

Op de Fotografica-beurs van 1995 in Houten sta ik tevreden 
achter de restanten van een eerder op de dag met 16mm 
blikken volgeladen  kraam. Dit zijn de jaren waarin de 
doorgewinterde celluloid-verzamelaar op een nette manier zijn winkeldochters van de hand 
kon doen aan een bonte stoet filmfreaks en thuisdraaiers. 
Dan verschijnt er een druk gebarende figuur in mijn vizier met een oversized video-camera in 
de aanslag en een weerspannige gade aan zijn zijde. 
NOTE: Een ultiem uitgeleefde film-hobby kan men slechts belijden buiten de invloeds-sfeer 
van eventuele vriendinnen dan wel echtgenoten!! 
Deze “fly on the wall”-cameraman luistert naar de geuzennaam: Seymour (lees: see more) 
Nickatelli (lees: een tv-toestel jatten) en is afkomstig uit: Jacksonville waar hij o.a. een 
glasinlood-fabriekje en een gammel hotel runt.  
Niet veel later duikt Nord, inmiddels gescheiden van zijn Elaine, opnieuw op in de Lage 
Landen. 
Amsterdam, het Mekka van de uitheemse kruiden heeft een vrolijke maar  gaandeweg 
destructieve uitwerking op de “normal-verbraucher” Nord. 
In de Rotterdamse haven ontscheept men een container afkomstig uit Florida, tot de 
nok volgestouwd met 16mm reels verpakt in wrakke  kartonnen dozen. Wanneer de 
douanebeambten de deuren van de container openen slaat hun een weemakende zure lucht 
tegemoet. 
De ernstige temperatuurwisselingen aan boord van het schip hebben het vinegar-syndrom 

That Man from 
Jacksonville Florida 
also known as Barry Nord

van de rollen film bespoedigd! 
Ondanks de twijfelachtige staat waarin deze massa film zich bevindt blijkt  de geheven 
invoerbelasting geen sinecure. 
Barry Nord verkast in korte tijd met deze megalading celluloid van het ene pand naar het 
andere, waardoor de ordening en codering van dozen en kratten in een janboel verandert. 
Zoals alle Americans in Mokum spreekt Barry geen woord Nederlands, dit bemoeilijkt de 
meest fundamentele communicatie met de polder op alle  fronten. 
Daarenboven is Barry een rabiate complot-denker die nooit verlegen zit om wereld-
omspannende samenzweringen waarvan hijzelf steeds de   ontbrekende schakel is. 
Mijn groeiende nieuwsgierigheid naar de content van de totaal onoverzichtelijke berg 
filmrollen maakt mij in eerste instantie een makkelijke prooi  voor zijn superlatieve 
aanprijzingen. 
“Top Notch Material in Pristine Condition”  
“Obtain this Footage before I put it on the Internet” 
Zo verkoopt hij mij een 16mm private film over een elandenjacht in Canada, periode jaren 
dertig als zeer zeldzame shots van de notoire gangsterfamilie DeScapio. 
Bij nader inzien gaat het hier om een rentenierende taxidermist uit Nebraska.  
Ik laat mij er steeds vol overtuiging inluizen maar dat mag de pret niet drukken. 
Door de jaren heen koop ik wagonladingen 16mm materiaal, educational public domain 
footage (who owns the reels, owns the rights) privé-films van de Geetsy-Family (opgroeiend 
kroost bij de kerstboom in de decennia na WO 2) en bovendien geluidloze stockshots van het 
Jacksonville Police-Department: Auto-ongelukken, inbraken, rassenrellen, 
opgebrachte arrestanten en Kennedy’s bezoek aan de Chamber of Commerce! 
Het absolute kroonjuweel van deze langzaam aan het Vinegar-Syndrom  teloorgaande partij 
rolprenten is de verloren 
gewaande, maar vermoedelijk 
complete werkkopie van de 
onfortuinlijke  B-film: ZAAT 
aka: The Blood Waters of Dr. Z. 
uit 1972. 
Blood Waters verkreeg de 
dubieuze status van de saaiste 
monstermovie  ooit gemaakt. 
Z-grade Raspberry Award. 

door
Michael Helmerhorst

Regisseur/producent Don Barton 
met zijn monsters voor The Blood 
Waters of Dr Z.



32 Film Fun  #50 Februari 2018 33

BETTE DAVIS 3 | COOK 21 | DOC SAVAGE 22 | HELMERHORST 30 | PIM 36 | IM 38

Een miskende en gek geworden wetenschapper neemt wraak op een  wereld vol onbegrip. 
Hij injecteert zichzelf met het Zaat-Serum en transformeert in een goedkope uitvoering van 
The Creature of the Black Lagoon (1954) van Jack Arnold. Wat volgt zijn knullig gefilmde 
aanvaringen tussen het monster en een keur aan badgasten, kampeerders en hengelaars. 
Producent en regisseur van dit exploitatiewerkje is Don Barton, de later terecht gekroonde 
koning van de filmindustrie in Jacksonville. 
Barton is ook de man die via de lokale Kamer van Koophandel het merendeel aan 
commercials en mini-documentaires binnensleept. 
Zijn pogingen om met Blood Waters een bezielde eco horror flick te maken  leiden 
aanvankelijk schipbreuk. 
De negatieven van zijn geesteskind worden uit het Jacksonville Filmlab ontvreemd en elk 
spoor van het materiaal ontbreekt, totdat de geroofde rolprent opduikt in Frans Canada als 
drive-in movie!!  
Door al deze tegenslagen verwerft Blood Waters, dat door Barton uiteindelijk in een directors 
cut wordt opgeleverd, een absolute cultstatus

Bartons filmotheek wordt door Nord eind jaren tachtig opgekocht, waarna Barry claimt niet 
alleen de footage maar ook de rechten van Blood Waters te bezitten. 
Als uitvinder en knutselaar ontwikkeld Nord nog enkele innovaties waaronder een Black Box 
waarmee men ondertitels in films kan wegpoetsen. 

Zo is hij ook al vroeg in staat om filmbeelden op zijn mobile phone over te  zetten. 
Op een klus voor het AMC vergeet hij, voordat we Minister Borst gaan interviewen, om zijn 
camera te “witten”. De talking head van Borst lijkt een oranje tinten opgetrokken masker dat 
slechts na veel intensieve nabewerking weer enigszins menselijke  huidskleur vertoont. 
De Amsterdamse jaren van Nord’s bedrijfje Television Research Centre verlopen niet echt 
voorspoedig. 
Barry’s gezondheid holt achteruit en vanwege zijn illegale status kan hij zich niet verzekeren 
tegen dokterskosten. 
Hij belandt uiteindelijk in een benauwd sousterrain op de Van Speykstraat 154. 
Zijn sterke verhalen over avontuurlijke omzwervingen als freelance cameraman nemen 
groteske proporties aan. 
In de Gazastrook raakt hij tijdelijk verblind door een exploderende magnesiumbom en in de 
Oekraïne loopt hij een ernstige vorm van bevriezing (frostbite)  aan 1 van zijn benen. 
Na veel onderhandelingen in het nabijgelegen Biljartcafe Club 8 besluit ik om de hele partij 
films uit de kelder op te kopen en uit te sorteren in een opslag in Weesp. 
Na 4 keer rijden tot op de assen beladen en 5 dagen graaf- en spitwerk heb ik  de berg 
celluloid enigszins in kaart gebracht. 
Scheepsladingen 16= en 35mm en karrevrachten U-Matic NTSC-banden!! 
Maar de felbegeerde footage van Blood Waters blijft incompleet en bestaat uit verkleurde  
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out takes, negatieven en een afgeragde werkkopie 
op 16mm waarvan de 2e helft ontbreekt. 
 
Twee jaar daarna ben ik in de buurt van de Van 
Speykstraat en besluit om even bij Nord aan te 
bellen. 
Een achterdochtige Marokkaanse buurjongen doet 
open en gebaart mij naar het trapgat 
riching kelder. 
Wat ik daar aantref is een hartverscheurend tafereel 
als uit een Dickensiaans melodrama. 
Nord zit op de rand van zijn bed en herkent mijn 
stem. 
Hij is zo goed als blind geworden en zijn linkervoet 
(of was het de rechter?) is inmiddels geamputeerd 
en heeft plaatsgemaakt voor een met sneaker 
geschoeide prothese. 
Terwijl ik hem probeer te troosten begint hij 
zachtjes te huilen.Realiteit en fantasie zijn op zeer 
onfortuinlijke wijze versmolten.

Niet lang daarna verneem ik via via via dat Barry is overleden. 
Na de crematie neemt een verse handlanger van Nord contact met mij op. 
Of ik nog interesse heb in het surplus aan filmrollen dat men alsnog in de kelder aantrof. 
Enkele dagen later rijden we voor het laatste vrachtje celluloid waaruit toch nog leuke veras-
singen opduiken: The Geetsy-Family-Saga continued! Home movies van Manilla, Okinawa, 
Wake-Island, Hong Kong, all in Technicolor and pristine condition!! 
 
Pas in 2012 krijg ik de complete en gerestaureerde versie van  Blood Waters op dvd in handen 
na een bezoek aan de onvolprezen Amoebe-MegaStore opHaight Ashbury te San Francisco. 
ZAAT, Blood Waters is op de ranglijst van cheapy swamp movies allang voorbijgestreefd door 
nog onhandiger en knulliger gemaakte rolprenten die opnieuw een gooi doen naar de 
cultstatus van misbaksel, teneinde aan de totale vergetelheid te ontkomen. 
Zo niet de geest van Barry Nord, Seymour Nickatellie, die zich bij elk filmblikuit Florida dat 
ik opentrek manifesteert en zich vermengt met de penetrante odeur van mottenballen en 
vinegar. 
  
   

    

 
  

  

—Michael Helmerhorst TOEGEVOEGD AAN HET PROGRAMMA
Voor het eerst weer op het grote doek: DETAINED, Laurel-solo uit 1924, herontdekt door het Fries Film Archief.

Met live soundtrack gespeeld op het Tuschinski-orgel door Donald Mackenzie.
KLIK HIER VOOR TICKETS

( A D V E R T E N T I E )

https://www.pathe.nl/film/21383/laurel-hardy
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Het radicale inzicht waar ik op mijn 
vijftiende voor het eerst van had geproefd 
in Paramaribo, was bijna een halve eeuw 
later in Mumbai rijp om volledig door 
mijn bewustzijn te worden opgenomen. 
Ramesh Balsekar zegt het zo: ”Wat in de 
droom levende, echte personen schijnen te 
zijn, blijken bij het wakker worden louter 
denkbeeldige figuren zonder enige vrije 
wil en keuze. Dit leven, waarin we denken 
dat we het subject zijn met betrekking tot 
andere mensen als ons object, is in feite als 
een droom, die niet wezenlijk verschilt van 
de droom tijdens onze slaap. We hebben het 
helemaal mis wanneer we denken dat we 
onafhankelijke entiteiten zijn die kunnen 
denken, kiezen en beslissen. Als we eens 
rustig terugkijken op welke periode in ons 
leven dan ook, zullen we zeker ontdekken 
dat terwijl we dachten dat wij de beslissingen 
namen, in werkelijkheid de gebeurtenissen 
plaatsvonden volgens een gigantisch groots 
plan waarin wij slechts pionnen waren. Dit is 
de droom die het leven is.”
 

{wordt vervolgd)

non-dualiteit. Ik had al flink wat boeken met 
zijn gesproken teksten gelezen en herlezen en 
was ook vertrouwd geraakt met de leer van 
zijn guru Nisargadatta Maharaj (1897-1984). 
Opeens was ik daar en toen gedurende die 
lange taxirit in Mumbai rijp om de Advaita 
inzichten van Ramesh Balsekar compleet 
te doorgronden. Hoewel onze langdurge 
en diepgaande conditionering  het ons niet 
gemakkelijk laat accepteren, blijft het een feit 
dat wij levende wezens als object niets anders 
zijn dan denkbeeldige droomfiguren.         
 

Eerder verschenen in het Surinaamse dagblad
De Ware Tijd van 3 febuari 2018

Alle vijftig tot dusver verschenen nummers van het

gratis digitale maandblad
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PIM DE LA PARRA

EEN VAN DE  moeilijkste dingen voor 
een mens is om te bevatten dat ons hele 
leven niet meer is dan een droom. Toen 

ik voor het eerst met dit radicale inzicht 
werd geconfronteerd, was ik vijftien jaar 
oud. Op de toenmalige AMS, anno 1955, 
verkoos ik lessen Spaans, in plaats van 
Frans. Onze lerares Spaans was mevrouw 
Visser-Zeiler, een mysterieuze donkerharige 
vrouw, die ons bekend maakte met leven en 
werk van de middeleeuwse Spaanse dichter 
en toneelschrijver Pedro Calderon de la 
Barca (1600-1681). Hij behoort tot de grote 
schrijvers van de Gouden Eeuw van Spanje. 
Zijn meest bekende theaterstuk is getiteld 
‘La vida es sueno’ (Het leven is een droom). 
Hierin komt een beroemde monoloog voor 
van het personage Segismundo, die we als 
proefwerk moesten vertalen: “Wat is het 
leven? Een vlaag van opwinding. Wat is het 
leven? Een illusie, een schaduw, een fictie. En 
het allergrootste goed is nog klein. Want heel 
het leven is een droom, en de dromen zijn 
slechts dromen”.
   
Deze laatste zin heb ik als tiener direct 
aangevoeld als de sleutel tot een diepere 
waarheid over het menselijk bestaan. Het 
droomachtige karakter van ons leven 
is al sinds mensenheugenis een rijke 
voedingsbron voor dichters, schrijvers, 
schilders en andere kunstenaars. Ook 
talloze filosofen, taalkundigen, spirituele 

Het Leven is 
een Droom

zoekers en mystici uit alle windstreken 
worden geïnspireerd door het wezenlijk 
ongrijpbare en veranderlijke van alle dingen 
en verschijnselen. Het droomachtige van ons 
leven heb ik heel goed kunnen onderzoeken 
als filmmaker. De filmopnamen die op een 
bioskoopscherm worden geprojecteerd door 
een projector en een lichtbron, creëren een 
visuele illusie die je als kijker doet vergeten 
dat het maar beelden zijn op een doek. 
We zijn van jongs af aan gewend om ons 
zo te vereenzelvigen met de personages 
en hun verhaal op film- en televisie-
scherm, dat we vergeten dat alles wat we 
zien en horen volkomen illusoir is. Als in 
een luchtspiegeling, ook bekend als ‘fata 
morgana’.
   
En zo is het eigenlijk ook gesteld met ons 
vermeende wakende leven: we denken 
wakker te zijn, maar we bevinden ons 
toch in een droom, zelfs zonder dat we dat 
willen of kunnen beseffen. Allerlei yoga- & 
meditatie methoden zijn er op gericht ons 
uit onze wakende droom te halen, maar we 
kunnen niet geloven dat we in een diepe 
slaap verkeren en in feite niet gemakkelijk 
in staat zijn om zomaar te ontwaken. Toen 
het na een spirituele zoektocht van twee-en-
twintig jaren per ongeluk tot me doordrong 
dat ik eigenlijk weinig of niets te vertellen 
had over de loop van mijn leven, en dat alles 
me zomaar vanzelf spontaan was overkomen, 
bevond ik me in een taxi in Mumbai, nadat 
ik juist vanuit Amsterdam had gehoord 
dat mijn 35-jarige zoon zich het leven had 
benomen.
 
In Mumbai had ik Ramesh Balsekar (1917-
2009) bezocht, een spirituele leraar in de 
traditie van Advaita Vedanta, de leer van de 

a
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HAMMY DE BEUKELAER 

N Monnickendam, 2-6-1930 ? 25-1-12018, Amsterdam 

De eerste stuntman die Nederland ooit kende. Richtte in 1956 zijn 
stuntteam Hammy de Beukelaer op en zat in 1962 in De Overval. 
Echt knok- en stuntwerk begon pas in 1969 met de eerste tv-serie 
waar veel actie in voorkwam, Floris (1969), onder regie van Paul 
Verhoeven met Rutger Hauer als Floris. Andere tv-series waren 
Het wassende water en Spijkerhoek. Soms deed Hammy in films en 
tv-series in kleine rollen mee: boef in Oebele, boer in Uilenspiegel, 
nachtclubeigenaar in Dubbelleven, kastelein in Een dubbeltje te 
weinig. Tot op hoge leeftijd was hij actief. Later nam zijn zoon Wil-

lem de Beukelaer de leiding over bij het stuntteam..

MARK SALLING 

N Dallas, 17-8-1982 ? 30-1-2018, LA 

Zanger, musicus, acteur die vanaf 2009 de bullebak Puck in de tv-serie Glee 

speelde. Daardoor had hij kleine rollen in Walker Texas Ranger;The graveyard 

en Rocky Road. In 2015 werd Mark gearresteerd vanwege het bezit van kinder-

porno. Bovendien werd hij door een vriendin aangeklaagd vanwege seksueel 

geweld. Hij moest haar $2.7 miljoen betalen. Voor zijn pornobezit (meer dan 

50.000 foto´s) maakte hij met de openbaar aanklager een deal van zeven jaar 

om 20 jaar gevangenisstraf te ontlopen. Maar het kostte hem wel zijn carrière. 

Op 30-1-2018 pleegde hij zelfmoord.

LOUIS ZORICH 
N Chicago, 12-2-1924 ? 30-1-2018, NYC 

Kroatisch acteur gespecialiseerd in etnische rollen. Zat in WOII 
in het Amerikaanse leger, studeerde toneel in Chicago en 
debuteerde in Canada op het toneel in Les Miserables. Daarna 
was zijn Broadway-debuut Becket (1960) met Laurence Olivier 
en Anthony Quinn. Vanaf 1958 actief in tv-series ( o.a. Naked 
City; The Defenders; East Side West Side; Route 66; The trials of 
O’Brien ). Hij viel in  1971 op als strenge politieman in de film 

Fiddler on the roof. Meer filmrollen volgden: The Don 
is Dead ; For Pete’s Sake; WC Fields and Me; The other 
side of midnight; Up the Academy; The Muppets take 
Manhattan). Altijd inzetbaar in  rollen van Jood, Griek, 
Turk, Italiaan, etc. Van 1993-1999 speelde hij de vader 
van Paul Reiser in de tv-serie Mad about you. Hij was 
getrouwd vanaf 1962 met Olympia Dukakis (Griekse 
afkomst) die voor haar rol in Moonstruck in 1987 een 
Oscar kreeg. Met zijn vrouw richtte Louis Zorich het 
theatergezelschap ‘The Whole Theatre Company’ op 
in Montclair, New Jersey dat van 1973 tot en met 1988 bestond. Dochter Christina Zorich is ook 
actrice.

ANN GILLIS 
N Alma Mabel Conner, Little Rock, 12-2-1927 ? 31-1-2018, East-Sussex, GB 

Ze was figurante vanaf 1934 in films en kreeg haar eerste belangrijke 
rol in King of Hockey ( 1936). Warner Bros. hoopte dat ze de volgende 
Shirley Temple zou worden, maar dat gebeurde niet. Belangrijke films 
waren wel The adventures of Tom Sawyer en Little Orphan  Annie, 
beiden uit 1938. Ann was weinig tevreden met haar filmwerk: “Ik 
moest altijd doen wat me gezegd werd; eerst door mijn moeder dan 
door een regisseur of een leraar. Toen ik volwassen werd liet ik dat niet 
meer toe, een leven dat ik niet gekozen had.” En: “Ik had een hekel aan 
de film Tom Sawyer omdat ik die wel honderd keer moest zien tijdens 
de promotietoer. Regisseur Norman Taurog besteedde alle aandacht 

aan Tomy Kelly (Tom Sawyer) die een ster moest worden. De andere kinderen kregen geen 
enkele regieaanwijzing.” Toen ze volwassen was en 
haar carrière  achteruit ging,  stopte ze met filmen en 
trouwde twee keer. Vanwege haar huwelijk met de 
Schotse acteur Richard Fraser verhuisde ze naar Enge-
land, speelde in wat tv-films en had de rol van Gary 
Lockwoods moeder in 2001 A Space Odyssee (1968).
Maar ook dat beviel haar niet: “Stanley Kubrick was 
een echte lul. Zo zie je maar weer wat er gebeurt als 
een regisseur carte blanche krijgt bij een film.” Van 
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Louis Zorich met zijn vrouw Olympia Dukakis

Paul Reiser, Louis Zorich en Helen Hunt in Mad about you

Ann Gillis met William Powell in The Great Ziegfeld
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1972-2014 woonde ze in België met haar derde man, de Belg René van Hulst (die in 1999 stierf), 
waar ze zich bezig hield met schilderen en muziek en zelfs de Belgische nationaliteit aannam.

JOHN MAHONEY 

N Charles John Mahoney,Blackpool,20-6-1940---4-2-2018, Chicago 

Hij begon te werken bij het ‘Stretford Childrens Theater’, maar verhuisde 
in 1959 naar Amerika. Hij diende in het Amerikaanse leger en werd in 
1971 Amerikaanss staatsburger. Toen hij in Chicago begon te acteren 
moedigde John Malkovich hem aan om zich bij het ‘Steppenwolf The-
ater’ aan te sluiten. Hij ontving een Clarence Derwent-prijs en de Theatre 
World Award. Later op Broadway de Tony Award voor The house of blue 
leaves. Na wat kleine filmrollen kreeg hij een substantiële rol tegenover 
Richard Dreyfuss in Tin Men als verkoper. Rollen in Moonstruck, Frantic en 
The Russia House volgden. Hij bleef die bescheiden bijrolspeler in films 
en op tv  tot hij in 1993 de rol van Kelsey Grammer’s vader Martin Crane 
kreeg in de tv-serie Frasier. Een jaar eerder had hij Kelsey Grammer al 

ontmoet in een aflevering van Cheers. De nuchtere Martin, die afstak tegen zijn geëxalteerde 
zoons Frasier en Niles (David Hyde Pierce), werkte uitstekend en John Mahoney die Martin 
meer dan tien jaar vertolkte werd een bekend gezicht voor de Amerikaanse tv-kijkers. Na Frasier 
ging hij weer veel toneel spelen.

JOHN  GAVIN 

N Juan Vincent Apablasa,LA, 8-3-1931 ? 9-2-2018, Beverly Hills 

Hij was van Chileense afkomst en diende  in de Koreaanse 
oorlog van 1951-1953. Daarna werd hij vlagofficier bij de 
United States Navy in Latijns Amerika. Hij werd onders-
cheiden vanwege zijn werk bij de overstromingen in Hon-
duras tijdens het Atlantische orkaanseizoen van 1954. Hij 
had geen enkele ambitie om te acteren, maar toen hij in 
1955 niets te doen had, stuurde een familie vriend, Bryan 
Foy (regisseur/producer) hem naar een screentest. De 
grote geldelijke verdiensten  om in films te acteren sprak 

hem wel aan en zo startte zijn carrière. Zijn artiestennaam ging van John Gil more naar John 
Golenor naar uiteindelijk John Gavin.

De grote knappe John Gavin was precies het type dat  paste in 
het rijtje van Rock Hudson, George Nader, Tony Curtis, James 
Garner. De “good looking guys” waarbij het uiterlijk er meer toe 
deed dan het goede acteren. Maar na  een kleine rol in Raw 
Edge  in 1956 had hij meteen een grotere rol in het misdaad-
drama Behind the high wall en nog geen twee jaar later, in 1958, 
had hij de hoofdrol in het WOII oorlogsdrama A time to love and 
a time to die  van veteraan Douglas Sirk. Sirk die ook Rock Hud-
son in (melo)dramatische  rollen groot had gemaakt, gebruikte 
John Gavin opnieuw in Imitation of life. In 1960  kwam hij in 
belangrijke films terecht- in bijrollen die klassiekers zouden wor-
den: Psycho van Alfred Hitchcock en Spartacus (als Caesar) van 
Stanley Kubrick. Het drong toen niet echt tot hem door dat hij 
zulke belangrijke films had gemaakt. Hij bleef te veel de mooie jongen van Doris Day in Midnight 
Lace, van Sandra Dee in Romanoff and Juliet en Tammy tell me true en van Sophia Loren in A 
breath of scandal. Het type Rock Hudson/John Gavin was snel aan het verdwijnen. De nieuwe  
helden werden Sean Cionnery, Charles Bronson, Steve McQueen, James  Coburn, zelfs Lee 
Marvin. Het hielp ook niet echt dat Hitchcock in interviews naar hem verwees als een “houten 
klaas”.  Hij haatte het dat hij met Rock Hudson werd vergeleken: “Ik wil geen andere Rock Hud-
son genoemd worden. En Hudson is waarschijnlijk kwader dan ik ben. Ze gebruiken zijn naam te 
gemakkelijk. Ze hebben gelijk dat er een kleine gelijkenis is… net als Rock ben ik één meter vier 
en tachtig en weeg ik zo´n 190 (US) pond. We hebben bruine ogen en zwart haar. Maar ik verze-
ker je, ik probeerde nooit op hem te lijken. Ik ben een individualist.`  
   Zijn filmcarrière ging achteruit, hoewel hij gevraagd was om George Lazenby te vervangen als 
James Bond in Diamonds are forever, maar toen Sean Connery terugkwam ging dit niet door. 
Uiteindelijk werd hij voorzitter van de Screen Actors Guild van 1971-1973 en in 1981  kreeg hij 
van president Ronald Reagan de eervolle benoeming tot ambassadeur in Mexico (hij bleef dat 
tot 1986). Daarna was hij nog een succesvol zakenman. Gavin’ s tweede vrouw was actrice Con-
stance Towers. Gavins dochter Christina uit zijn eerste huwelijk was in de jaren negentig actrice.
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John Gavin met Janet Leigh in Psycho
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