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FILM FUN genomineerd voor Louis Hartlooper-prijs
Het Louis Hartlooper Genootschap heeft FILM FUN samen met vier andere uitgaven op een shortlist 
geplaatst waaruit de de beste filmpublicatie in 2019 zal worden gekozen. De winnaar wordt op zaterdag 28 
september bekend gemaakt tijdens het Nederlands Filmfestival.
De jury bestaat uit representanten van vijf Nederlandse filmvakverenigingen.

De ‘concurrenten’ van Film Fun zijn:
• Diva - Erik Brouwer, Uitgeverij Bern, 2018
• Een jaar in het donker [ Gerhard Hormann, Just Publishers, 2019
• Haarlem Filmstad - samenstelling Harry Hosman, Lecturis, 2019
• Prikkelend in hoge mate - Een geschiedenis van de bioscopen in Zutphen - Hans Heesen, Uitgeverij 

Siemes, 2018

Het Louis Hartlooper Genootschap is geliëerd aan het Louis Hartlooper Complex (LHC) in Utrecht, dat de 
Prijs in 2005 heeft ingesteld. Het bestaat uit tenminste zeven filmmakers en filmprofessionals, die zonder 
reggespraak en in volstrekte onafhankelijkheid de shortlist samenstellen, aldus een persbericht van het 
genootschap.

Over FILM FUN wordt in dit persbericht gezegd;

Louis Hartlooper was een populaire explicateur in Utrecht in de vroege jaren van de zwijgende film.

http://www.thysockersenfilms.com
mailto:info%40thysockersenfilms.com?subject=
http://www.filmfun.online
https://www.hartlooper.nl/
https://www.directorsguild.nl/nominaties-louis-hartlooper-prijs-voor-beste-filmpublicatie-2019-bekend/. 
https://www.directorsguild.nl/nominaties-louis-hartlooper-prijs-voor-beste-filmpublicatie-2019-bekend/. 
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Martin Alan Feldman, zoon van 
joodse Oekraïense ouders uit 

Kiev, werd op 8 juli 1934 in Londen 
geboren. Ze woonden in de armoedige wijk East-
End. Hij werd als “normaal “ kind geboren, maar al 
heel jong had hij de ziekte van Grave, waardoor na 
een operatie zijn ogen uitpuilden en hij er uitzag 
zoals de wereld hem leerde kennen. Ook zijn neus 
had klappen gekregen, in een bokswedstrijd voor 
de Jewish Lads Brigade en hij moest geopereerd 
worden. Hij verliet op zijn vijftiende de school en 
werd trompetspeler. Hij wilde een goot jazzmu-
sicus worden (MF: “Ik was de slechtste trompet-
tist van de wereld”). Hij was nogal avontuurlijk en 
kwam ook in rare situaties terecht. Hij was ma-

nisch depressief. Op zijn 21e-ver-
jaardag werd hij in Cardiff door 
een Schotse dwerg in elkaar gesla-

gen… Hij moest Parijs verlaten voor landloperij 
omdat hij zich voordeed als een onschuldige jon-
gen die geïmponeerd was door het werk van een 
Amerikaanse beeldhouwer, en voordeed dat hij 
een Fransman was. Hij werkte op commissie voor 
de beeldhouwer en lokte onschuldige toeristen om 
klant te worden. Hij had sowieso een hekel aan de 
stijve, respectabele Engelsen. MF: ”De Britten pro-
duceerden een heleboel passieloze massamoorde-
naars… kleine bankemployees, een huisarts. Ze 
hebben allemaal kale, benige hoofden en dragen 
brilletjes en regenjassen.”

DE KOMIEK MET DIE OGEN

SPERM
Just like you, just like me

We began as a little drop of sperm

So don’t forget where you came from

And here’s a thought to make you squirm

So no matter who you are

Just remember where you were

You began as a little drop of sperm

Einstein, Muhammed Ali, you and me

MF

door

Thys Ockersen
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Omdat er zo om hem werd gelachen vond hij het 
voor de hand liggen dat hij de komediekant moest 
opgaan.

Hij kreeg de kans om voor de BBC te schrijven 
aan comedyshows voor de radio en tv. Hij vormde 
een schrijversduo met ene Barry Took. Ze schreven 
voor de radio Round the Horne met o.a. Kenneth 
Williams. En voor tv The Army Game en Bootsie 
and Snudge. Hij had een gave voor gekke ideeën 
en een raar taalgebruik. Uiteindelijk—en dat leek 
onvermijdelijk—zou Marty voor de camera’s ver-

schijnen. Want zijn gezicht was zijn geluk. 
Ook daar zaten tegenstrijdigheden in. Over co-

medy zei hij: “ Komedie is als sodomie, het is een 
onnatuurlijke daad. Ik ken ook geen moppen, dat is 
nogal beschamend, ik wou dat ik ze kon vertellen.”

DE GEKWELDE KOMEDIANT

Op 1 maart 1967 maakte Marty Feldman zijn tv 
debuut met een sketch in At last the 1948 Show. 
Hij schreef ook 13 episodes. De sketch speelde in 
een boekenwinkel waar een lastige Marty de ge-

duldige boekenverkoper (John Cleese) naar een 
reeks gefingeerde boeken vraagt. De sketch maak-
te later deel uit van het Monty Python-toneelre-
pertoire. Marty Feldman wordt dan ook gezien als 
inspiratiebron voor het Monty Python=team. Die 
waren grote fans van Marty en lang na diens dood 
regisseerde Terry Jones (in 2016) een theatershow 
Jeepers Creepers, opgedragen aan Marty Feldman 
die Jones ‘A very very funny man’ noemde. Hij was 
nooit een lid van het team. Waarschijnlijk was hij 
een te sterke persoonlijkheid die alle aandacht 
naar zich toe trok. Een scènesteler noem je zo ie-
mand.

De komedie in Engeland was lang bepaald door 
de fijnzinnige humor van de Ealing Studio´s die 
komische films uitbrachten die sympathiek en 
sophisticated waren. Alec Guinness was een fa-
voriet, vaak in meerdere rollen (Kind hearts and 
coronets). Peter Sellers en Terry-Thomas waren al 
agressiever met hun humor en een paar jaren later 
had je de Goonshow voor de radio (met Sellers, Har-
ry Secomb en Spike Milligan), je had Peter Cook 
en Dudley Moore, Tony Hancock, De Pythons en 
Marty die zijn eigen filmpjes ging maken.

Marty bewonderde Groucho Marx en Buster Ke-
aton. Maar toen hij Groucho een keer ontmoette 
praatte die alleen maar over zijn moeilijke stoel-
gang. En Frank Sinatra wilde hij niet ontmoeten 

At last the 1948 show John Cleese, Marty Feldman met, Graham Chapman en Tim Brooke
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want hij was het principieel oneens met diens po-
litieke opvattingen. Hij geloofde er heilig in dat je 
nooit je helden moet ontmoeten.Hij ontmoette ook 
Charlie Parker (Marty was een jazzfanaat) en die 
praatte alleen maar over snooker. “Ik was zo kwaad.”

Marty Felman hield van dichten. Hij werd gesti-
muleerd toen hij een keer Dylan Thomas sprak die 
hem aanmoedigde.

 
I THINK

I think therefore I am, I think
At least I think I am or do I only think I think ?

Am I really in this jam ?
Because I really think at heart

I put the horse before Descartes
I am therefore I think if I am

I think I know
That thinking doesn’t make it so.

So what do I know, what do I think ?
I think I know I need a drink. 

MF

LAURETTE

In 1958 was hij alleen nog maar een schrijver in 
opkomst bij Educating Archie voor tv. Hij stelde 
nog niets voor. Hij was in de El Toro jazzclub in 
Londen en het was laat. Hij was al dagen dronken 
en stelde zich aan, maar hij hoorde een heerlijke 
hese stem achter hem. Hij werd als door een licht-
flits getroffen. Hij draaide zich om en zag de vrouw 

van wie die stem was. Hij mompelde iets van: “Wat 
een geweldige stem heb je.” Zij zei: “Jij ook en hij is 
vreselijk luid.” Ze bleven uren met elkaar praten en 
hij voelde alsof zijn leven opwaarts ging. 

Laurette Sullivan werkte in een agentschap voor 
kinderen als secretaresse. In haar vrije tijd nam ze 
danslessen. Marty was behoorlijk opgewonden en 
wilde een nieuwe afspraak met haar. Ze gingen zit-
ten op een muurtje tegenover het agentschap en 
hij vertelde haar wat hij voelde. Ze zei: ”Zullen we 
dan maar wat gaan drinken?” Terwijl ze naar een 

pub liepen pakte ze zijn hand en zei dat ze hetzelf-
de voelde. Ondanks weerstand van beide ouders 
gingen ze samenwonen. Na negen maanden vroeg 
Laurette, moe geworden van de besluiteloosheid 
van Marty ten aanzien van hun relatie, of hij met 
haar wilde trouwen. Het gebeurde. Ze zouden sa-
men blijven tot zijn dood, hoewel hij haar later 
toen hij beroemd was, vele malen bedroog.

SUCCESS AT LAST

Van het vele werk dat Marty Feldman in de jaren 
zeventig voor tv deed kwam maar weinig naar ons 
land. Hij was een druk baasje die zich vanaf 1967 
op de Britse tv manifesteerde en meteen een gro-
te impact had. In 1968-1969 had hij zijn eigen tv-
show Marty. In 1974 Marty Back Together Again. 
(fragment) En een aantal gastoptredens. Hij werd 
ook gevraagd voor films. In 1969 een rol van ver-
pleegster(!) in de krankzinnige komedie The Bed-
sitting Room (trailer) van Richard Lester.

Ik was er bij toen de film op het filmfestival van 
Edinburgh in dat jaar in première ging en niemand 
wist wat ze met de film aanmoesten. Lester was 
zijn tijd ver vooruit over een verhaal dat zich af-
speelt na het vallen van de atoombom en de hele 
wereld staat op zijn kop. Natuurlijk paste Marty 
perfect in de ordeloosheid en idiotie die Lester 
had gecreëerd.

In 1970 had hij zijn eigen film Every home should 
have one en een jaar later had hij een gastoptreden 

Marty met Laurette

https://www.youtube.com/watch?v=sJ1dUQAh9ak
https://www.youtube.com/watch?v=7AVBEwTIfDM
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in een film van Graham Stark The magnificent 7 
deadly sins. 

Eén tv-act is me altijd bijgebleven en ik begrijp 
nu beter waar het idee vandaan komt. Marty gaat 
s‘avonds naar bed met zijn vrouw en als ze slaapt 
staat hij op, kleedt zich aan en verlaat het huis. 
Wat volgt zijn een aantal versnelde opnamen (als-
of het een oude silent movie is) waarin hij de hele 
nacht druk bezig is om zich te vermaken van de 
ene kroeg naar de andere en wat er maar voorhan-
den is om de nacht leuk door te komen. Tegen de 
ochtend rent hij naar huis en kruipt hij weer bij 
zijn vrouw in bed. Ik weet niet meer hoe de scène 
eindigt. Gaat hij weer slapen of ontwaakt hij als de 
wekker afgaat en gaat hij naar zijn werk? Nu be-
grijp ik dat de scène op het werk van de door hem 
bewonderde Buster Keaton lijkt. Het is in ieder ge-
val een briljant stukje komedie.

MEL BROOKS

In de jaren zeventig waren er niet zoveel filmko-
mieken. In Frankrijk was Louis de Funès een grote 
vedette die door heel Europa werd gewaardeerd. 
Jerry Lewis had geen succes meer en besloot in 
1971 een ernstige film te maken over een clown 
in oorlogstijd (Lewis zelf ) die in een concentra-
tiekamp kinderen naar de gaskamer begeleidt. De 
film zou nooit worden vertoond.

LAST NIGHT 

(Gedicht voor Laurette)
You called my name, reached me and touched 

me in my sleep
Where no one ever touched me
Where no one ever reached me

Where no one ever called me
Somewhere so deep inside me

In what we call a soul

I held you gently venerating your sweet breath
So close upon my pillow, so dear unto my sen-

ses
Somehow you heard my spirit

Somewhere so deep inside you, and smiled in 
answering love

There is nowhere I can go
Where you are not,
Nothing I can feel
But you are part.

You the light, me the candlestick,
To warn the night

In what we call my heart.
MF
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In Amerika dook opeens, in 1974, een komiek/schrijver op met een wes-
ternparodie, geheten Blazing Saddles die een gigantisch succes was. Mel 
Brooks was niet helemaal een onbekende, zeker niet in Amerika. Hij was al 
comedy-schrijver voor Sid Caesar, Steve Allen en Dick Emery voor tv. Hij 
had zelfs, zonder een credit te krijgen, aan de Jerry Lewis-film The Ladies 
Man meegedaan. Hij was de bedenker (met Buck Henry) van de tv-serie Get 
Smart, een persiflage op James Bond. 

In 1967 had Brooks een waanzinnige komedie geschreven en geregisseerd 
die niet erg aansloeg, The producers, maar die een cultstatus kreeg, vooral 
omdat Peter Sellers verklaarde dat het de beste komedie was die hij ooit had 
gezien. In 1970 had hij weer een sof met The Twelve Chairs waar hij ook 
zelf in meespeelde. Maar toen hij met Blazing Saddles kwam ging iedereen 
plat voor de platte humor van Mel Brooks. Hij ging meteen aan het werk 
om een andere hommage aan een klassiek meester werk te maken, Young 
Frankenstein (fragmenten).

Marty en Lauretta waren naar Los Angeles gegaan om te onderzoeken 
of er daar werk voor Marty te krijgen was. Gene Wilder die met Mel aan 
het script voor Young Frankenstein werkte en die de hoofdrol Dr. Frederick 
Frankenstein zou spelen, zag Marty op tv in The Marty Feldman Comedy 
Machine. Hij wist meteen dat de Britse komiek geschikt was om Igor (Marty 
maakte er ‘Eye-gor’ van) te spelen, de assistent van Dr. Frankenstein.Toen ze 
bij Marty´s agent lang spraken over The Bride of Frankenstein (die ze beter 
vonden dan Frankenstein) zagen ze een grote man voor het raam voorbij 
komen en Marty zei: “Kijk, ik denk dat we ons monster hebben gevonden.” 
Die grote man was Peter Boyle. En hij werd het monster van Frankenstein.

MF: “Ik zou de enige acteur in een horror film worden die geen make-up 
nodig had!”

De opnamen begonnen. Marty moest hard kloppen op de kasteeldeur. Het 

Young Frankenstein. BOVEN: met Peter Boyle als het monster en Gene 
Wilder als Doctor Frankenstein

https://www.youtube.com/watch?v=2p5AG0Tqh3A
https://www.youtube.com/watch?v=wzrPro7oI0U
https://www.youtube.com/watch?v=wzrPro7oI0U
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werd een paar keer gerepeteerd. Toen kwam de eerste opname en Marty klopte 
weer enthousiast op de deur met als gevolg dat het decor (het kasteel) om hem 
heen viel. Er was een aardbeving en iedereen in de studio zocht een veilig heenko-
men, behalve Marty die niet begreep wat er aan de hand was. Hij dacht dat het en 
grap was omdat hij de nieuwkomer was, maar Mel Brooks begon te schreeuwen dat 
hij weg moest van de set. Maar Marty stond stokstijf tijdens de naschokken. Toen 
alles voorbij was, belde hij Laurette om te vertellen wat er was gebeurd: “Die idiote 
regisseur probeert me te pakken te krijgen!!” maar daarna moesten ze erom lachen. 
Welkom in LA, de bevende stad.

Marty had eindelijk voor elkaar wat hij altijd al wilde, een Hollywood-film maken. 
Hij bedacht tijdens de opnamen dat hij zijn bult van plaats ging wisselen. Mel en 
Gene Wilder vonden het een geweldige vondst en het werd een van de beste grap-
pen in de film. De film was een kolossaal succes en Marty kon op veel werk rekenen. 
Mel Brooks vertelde hem dat hij zijn geweldige talent moest beschermen en dat hij 
alleen met interessante mensen moest werken die ook aardig waren. 

GEDICHT VOOR MEL
A blue is to bluish

I am not Jew but Jewish
Which is something I ought to explain

For by strict definition
You are Jew by volition

A religion from which I abstain 
So though to a critic

It may seem pedantic,
I’m not anti-Semitic

Merely anti-sementic
MF

Marty Feldman als Igor in Young Frankenstein. Publiciteitsfoto (de film is in zwart-wit)
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DE SLIMME BROER VAN SHERLOCK HOLMES

Je kon er op wachten: de ‘leerlingen’ van Mel 
Brooks gingen hun eigen film maken. Gene 
Wilder zou een persiflage op het Sherlock Hol-
mes-thema regisseren. Hij zou de broer van Sher-
lock Holmes spelen in The adventure of Sherlock 
Holmes’ Smarter Brother (trailer). Marty zou zijn 
trouwe bediende Orville Sacker vertolken en Ma-
deline Kahn en Dom DeLuise waren ook van de 
partij. Een Brits onderwerp, dus werd de film in 
1975 in England opgenomen.

Ik besluit naar Londen te gaan om Marty Feld-
man te interviewen. Dat gaat nogal gemakkelijk 
want ik werk in die tijd voor Het Parool en ik heb 
goede connecties met de filmbedrijven. Een inter-
view met Marty wordt geregeld en ik moet naar 
een park in een uithoek van Londen komen, waar 
hij scènes draait voor The adventure of Sherlock 
Holmes’ Smarter Brother. Vandaag wordt ver weg 
in het park een scène opgenomen, waarin Douglas 
Wilmer en Thorley Walters (als Sherlock Holmes 
en Dr. Watson) muziek maken, waar Gene Wilder 
(als de broer van Sherlock) en Madeline Kahn (als 
Jenny Hill) verliefd op dansen. Ik weet dan nog 
niet dat dit de eindscène van de film is. Een klus 
voor Gene Wilder die zowel de hoofdrol speelt als 
moet regisseren. Blijkbaar komen hier niet veel 

wandelaars, want er is geen bewaking. Ze kunnen 
ongestoord filmen.

Marty zit (op dat moment) niet in de scène en 
heeft alle tijd om te praten. Hij is heel vrolijk, mis-
schien gestimuleerd door mijn mooie vriendin 
Marie-Anne die ik heb meegenomen. We raken 
meteen in een diep gesprek gewikkeld over films 
maken. Dat komt waarschijnlijk omdat hij plan-
nen heeft om zelf te gaan regisseren. Een grote 
wens van hem. We hebben het dus over de 8mm-

films die we in onze jeugd hebben gemaakt en wat 
voor goede leerschool die waren voor later. Voor-
dat ik naar de filmacademie ging heb ik zo’n tien 
8mm-speelfilms gemaakt, gefinancierd met mijn 
zakgeld van tien gulden in de week. Daar kon ik 
een Kodak zwart-wit filmpje (inclusief ontwikke-
len) voor kopen dat circa vier minuten speeltijd 
had. Het duurde dus nogal lang voordat je een 
complete speelfilm van zo’n 20 minuten in elkaar 
had. Maar ik was er trots op. Ik voel dat Marty het-
zelfde gevoel heeft meegemaakt.

Hij vindt nu dat hij door de samenwerking met 
Mel Brooks en Gene Wilder een hoogtepunt in 
zijn carrière heef bereikt. Zijn ogen gaan schichtig 
heen en weer en hij zegt voorzichtig:

“Weet je de Engelsen vinden het helemaal niet 
leuk dat ik naar Amerika ben verhuisd. Ik heb het 
hier heel erg naar mijn zin, maar sommige criti-
ci vinden dat ik in England uitgerangeerd was en 
daarom vertrokken ben. Ze proberen me steeds 
uit mijn tent te lokken dat ik de Amerikanen niet 
leuk vindt. Niet waar, maar waar ik nu in Engeland 
moeite mee heb is dat Margaret Thatcher het voor 
het zeggen heeft. Laurette en ik hebben een leuk 
huis in LA gevonden dat aan Lee J. Cobb heeft toe-
behoord. Voorlopig blijven we daar.“

Hij moet nog even kwijt dat hij een workaholic 
is, altijd bezig met zijn vak. MF: “Mijn vrouw en ik 

Gene Wilder wordt gesoigneerd als de broer van Sherlock Holmes. Madeline 
Kahn, die zijn vriendin speelt, kijkt toe,                                          FOTO THYS OCKERSEN

https://www.youtube.com/watch?v=XkNdMNbZNyw
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hebben besloten niet aan kinderen te beginnen. We 
zijn erg egoïstisch wat dat betreft.”
Ik maak wat foto’s van hem (boven). Hij springt vro-
lijk heen en weer en trekt gekke gezichten. Prima.

Dan vertrouwt hij me toe dat hij zijn eigen film 
wil gaan regisseren en dat de kansen groot zijn dat 
een studio hem daarmee helpt. Het moet een per-
siflage op Beau Geste worden, The last remake of 
Beau Geste. Het scenario heeft hij al.

Hij belooft dat hij naar Amsterdam komt om 
Sherlock Holmes’ Smarter Brother te promoten. In-
derdaad komt hij een tijdje later naar Amsterdam 
en Lex Werkheim van Fox zegt tegen me “Je vriend 
is gearriveerd.” Erg leuk; hij begroette ons hartelijk, 

F O T O’ S  T H Y S  O C K E R S E N

maar hij had weinig tijd voor ons. Hij rende van 
journalist naar journalist om zijn film te promoten.

UP YOURS, DARWIN  
I’ll be precise, I’ll be succinct,
The dinosaur is not extinct 

Whatever scientists say.
It’s my belief

And I have found
The dinosaur is still around
He’s just gone out to play

So leave a saucer of milk out for 
The poor forgotten dinosaur

MF

SILENT MOVIE

Marty en Laurette waren nauwelijks te-
rug in Hollywood of Mel Brooks stuurde 
een bericht : “Stay put and get ready to be 
silent.”

Op de eerste draaidag van Silent Movie 
(trailer) ontmoette Marty de grote Sid 
Caesar die nogal nerveus hallo zei. Hij 
vroeg hoe het met hem ging en opgelucht 
zei Caesar: “Earning and learning, son.” 
Marty was overdonderd door Mel die nu 
de hoofdrol had en regisseerde. Hij had 
de studio ervan overtuigd dat hij een zwij-
gende film ging maken. Marty was niet 

in zo’n goede conditie, maar wilde toch de stunts 
zelf doen. Toen Silent Movie uitkwam vonden veel 
mensen dat dit het beste was dat hij ooit had ge-
daan. Tussen de opnamen door onderhandelde hij 
met Universal over de film die hij zelf wilde ma-
ken, The last remake of Beau Geste.

MARTY’S EIGEN FILMS

Na de succesvolle samenwerking met Mel Brooks 
en Gene Wilder zag de toekomst voor Marty Feld-
man er fantastisch uit. Wat acteren betreft tenmin-
ste, maar regisseren voor een Hollywood-studio is 
een andere zaak. Marty had een deal met Universal 
voor vijf films. Niet slecht. Maar alles zou te ma-

https://www.youtube.com/watch?v=kNxlmem74hw
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ken hebben met het financiële succes van 
die films. Eén mislukking en het contract 
werd verbroken. The last remake of Beau 
Geste (trailer) werd goed ontvangen door 
de pers en bracht zowaar geld op. Maar In 
God we trust (or Gimme me that prime time 
religion) (trailer) kwam op het verkeerde 
moment in Amerika, waar Ronald Reagan 
de scepter zwaaide en God beschouwde als 
iemand die aan zijn kant stond.

Het verhaal ging over een broeder Am-
brose (Marty) die de wereld intrekt om 
geld te zoeken voor zijn klooster. Hij krijgt 
te maken met God (Richard Pryor), een 
prediker (Andy Kauffman) en ook nog met 
een prostituee (Louise Lasser). Een Britse 
jood die een geloof belachelijk maakt met 
een zwarte man als God plus een prosti-
tuee. Te aanstootgevend voor de Ame-
rikaanse maatschappij. En blijkbaar ook 
niet echt leuk. Er kwamen allerlei tests-
creenings, maar Universal had al beslo-
ten om weinig te doen aan de promotie 
van de film. Marty vertoonde de film met 
voor zijn vrienden en er werd nauwelijks 
gelachen. Na twintig minuten rende hij de 
zaal uit en werd stomdronken in een bar. 
De volgende ochtend werd hij wakker in 

Silent movie. BOVEN: met Sivi Aberg. ONDER met links Dom DeLuise en midden Mel Brooks.

https://www.youtube.com/watch?v=7q1LdlHbaNw
https://www.youtube.com/watch?v=b9v7E4YoTgk
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kantoor om niet meer terug te keren.
Hij kwam tot de conclusie dat regisseren voorlopig van 

de baan was en dat hij tevreden moest zijn met de roem 
die hij vergaarde met acteren. Hij hield van het beroemd 
zijn en daarom was acteren de enige bron van satisfactie. 
MF: “De angst voor anonimiteit en de dood waren mijn 
levensdrang. Kinderachtig, ja, maar ik moet het omhel-
zen en er tegenaan gaan. Ik kan de dood niet ontlopen, 
maar ik kan wel voor het volle pond van het leven ge-
nieten.”

YELLOWBEARD EN DE DOOD

Hij koos voor een film in Mexico, voornamelijk omdat 
zoveel vrienden van hem eraan meededen: Peter Boyle, 
Eric Idle, John Cleese, Graham Chapman, Peter Cook, 
Madeline Kahn, Kenneth Mars, Spike Milligan. Yellow-
beard (trailer) leek wel een Mel Brooks-film, maar dan 
zonder dat genie. Ene Mel Damski deed de regie. Lau-
rette ging niet mee.

Op de laatste dag van de opnamen (waarin hij moest 
doodgaan) ging hij echt dood vanwege het eten van een 
schaaldier. Een dubbelganger moest de scène afmaken. 
Een vriend van Marty, Michael Mileham, overkwam de-
zelfde vergiftiging, maar overleefde het.
Laurette was in Spanje in hun nieuwe vakantiehuis te-
gels aan het leggen toen ze het vreselijke nieuws hoorde. 
Hij wilde altijd begraven worden naast zijn idool Buster 
Keaton op Forest Lawn in LA. En zo geschiedde.

Er werd een notitie gevonden op een zakdoekje in 
Marty’s jaszak nadat hij was gestorven. Er stond 
geschreven:

‘The function of my comedy is not to provide 
answers, but to postulate questions, impertinent 
questions and therefore finally, pertinent questions. 
Not to open doors, merely to unlock them. To not 
invade the boundaries of probability but stand a 
cool guard this side of the boundaries. Somewhere 
between there’s a thesis. 

I play not Hamlet, but the second gravedigger, not 
Lear but the fool.’

Marty Feldman en Peter Boyle in Yellowbeard

—Thys Ockersen

een ziekenhuis. De drank was niet de eni-
ge oorzaak; hij had zware medicijnen voor 
zijn rugpijn. De volgende morgen reed hij 
naar Universal en voordat iemand iets kon 
zeggen nam hij al zijn spullen mee uit zijn 

ZIE OOK:
The Official Marty Feldman Site

https://www.youtube.com/watch?v=lpf-xMB-ml8
http://theofficialmartyfeldman
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Op 18 maart 1953 werden door 20th Centu-
ry-Fox de eerste previews van CinemaScope 

gehouden met fragmenten van The Robe en How 
to Marry a Millionaire. De scène waarin Marilyn 
Monroe ‘in Cinema Scope’ Diamonds Are a Girl’s 
Best Friend uit de film Gentlemen Prefer Blondes 
zong, kreeg applaus.

Nog dezelfde dag stond over de volle breedte 
op de voorpagina van The Hollywood Reporter: 
‘Industry Hails CinemaScope!’ Daily Variety: ‘Ci-
nemaScope Wins Hollywood Favor!’ Het vakblad 
Motion Picture Herald citeerde positieve reacties 
van Fox-concurrenten als Dore Schary van MGM, 
Don Hartman van Paramount, Milton Rackmil 
van Universal en Jerry Wald van Columbia. Een 
komische reactie kwam van regisseur George Ste-
vens, die dan ook zijn carrière begon met het ma-

ken van Laurel & Hardy-kluchten: ‘CinemaScope 
is fine, if you want a system that show a boa con-
strictor to better advantage than a man.’

Aanwezige cinema-exploitanten lieten schoor-
voetend hun theaters geschikt maken voor Cine-
maScope; studio’s kondigden aan hun films voort-
aan ‘in CinemaScope’ te zullen maken. 

Minder dan tien maanden verliepen tussen de 
eerste ontmoeting van Spyros Skouras met Henri 
Chrétien en de première van The Robe op 16 sep-
tember 1953 in het Newyorkse Roxy Theater. Ere-
gasten waren Henri Chrétien met vrouw en doch-
ter (zie volgende pagina). Onder de 5880(!) andere 
toeschouwers bevonden zich de burgemeester van 
New York, Frank Sinatra, Henry Ford, Arthur en 
Milton Eisenhower, bisschop Fulton John Sheen, 

Albert Milhado over The Robe: 

‘Alles gebeurde voor mij en 
om mij heen… ‘ 

Radioverslaggever en -correspondent Al-
bert Milhado (1910-2001) werkte als free-
lancer van 1935 tot begin 1940 voor de 
KRO en na de oorlog van 1946 tot 1975 
voor de Avro.
Zijn  Gesproken brief uit Londen behoor-
de decennia lang tot de populairste
radioprogramma’s. In deze rubriek sprak 
de bevlogen radioman in november 1953 
over de film The Robe een paar welgeko-
zen zinnen uit die in de geschiedschrij-
ving van de Nederlandse bioscoophisto-
rie niet onvermeld mogen blijven.

THE ROBE
CINEMASCOPE

in

door

Thomas LeefLang

https://www.youtube.com/watch?v=t2PYdeKi9ME 
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de familie Vanderbilt en de eerste bezoekster die in 1927 het 
net geopende Roxy Theater betrad. 

Op het moment dat The Robe startte werden, verdeeld over 
diverse steden in de VS, vijftienhonderd postduiven losge-
laten met aan hun poot één filmbeeldje uit The Robe. ABC 

De Franse geleerde en hoogleraar Henri Chrétien, 
astronoom en kundig in de optica was een nerd op het 
gebied van telescopen en lenzenstelsels. Hij experi-
menteerde tijdens WO1 al met anamorfe systemen 
voor de periscopen van tanks. Hij was overigens niet de 
eerste die gefascineerd was door het verschijnsel van 
de anamorfose (vervorming van beeld door verkorting 
of verlenging en het terugbrengen tot  ‘normale’ af-
beelding). Al in de 16e eeuw speelde de schilder Hans 
Holbein de Jongere ermee. 

Chrétien maakte in de jaren twintig een anamorf 
objectief voor fotografie en cinematografie dat hij de 
Hypergonar noemde. De experimentele cineast Claude 
Autant Lara gebruikte de Hypergonar voor zijn korte 
film Construire un feu in 1927, maar hij was een van de 
weinigen. De Hypergonar raakte in de vergetelheid, tot 
een technisch medewerker van 20th Century Fox, op 
zoek naar een antwoord op de televisie, zich de vinding 
herinnerde. Dat was in 1952, de Franse professor was 
toen al 73 jaar oud. Fox kocht de Hypergonar en ont-
wikkelde het systeem verder tot CinemaScope.

De president van 20th Century Fox, Spyros Skouras, schudt  de 
hand van prof. Chrétien bij de première van The Robe in New York.

Henri Chrétien (1879-1956) 

Links ‘normale’ 35mm-film met één gecomprimeerd cinemascoopframe en rechts  het vertoonde gedecomprimeerde beeld op het bioscoopscherm tweemaal zo breed.

Television zond een directe reportage uit 
van de première, aan de gevels van de ci-
nema’s in de wijk Broadway-Times Square 
knipperden het getal 73, een Amerikaanse 
marinecode uit WO2 die ‘veel succes’ be-
tekende. De film brak alle recetterecords, 
moest in de bekendste wereldsteden een 
jaar aan één stuk worden geprolongeerd, 
het was de eerste film die door vooraan-
staande kranten op de voorpagina werd 
gerecenseerd. Spyros Skouras kocht de 
filmrechten van het bijbelverhaal van 
Lloyd C. Douglas voor slechts duizend 
dollar, een fractie van het bedrag dat Hen-
ri Chrétien kreeg voor zijn uitvinding.

NEDERLAND

In Europa, en met name in Nederland, 
waren de reacties op het fenomeen Cine-
maScope in het film- en bioscoopbedrijf 

Prmière van The Robe in de Roxy, New Yorl

https://www.youtube.com/watch?v=sNlgLSRZaos
https://www.youtube.com/watch?v=sNlgLSRZaos


FILM FUN 69 September 201915

INHOUD

een geschenk uit de hemel. In het branche-
blad Nieuw Weekblad voor de Cinematogra-
fie heeft Werkheim er tegen hoofdredacteur 
annex uitgever Pier Westerbaan over gezegd 
dat na Milhado’s enthousiaste radiowoorden 
Nederlandse bioscoopuitbaters al gauw be-
sloten hun theaters technisch aan te passen 
aan het nieuwe CinemaScope-systeem. De 
Mantel werd in diverse premièretheaters in 
den lande, met soms drie voorstellingen per 
dag, wekenlang voor uitverkochte zalen ge-
prolongeerd. 

Wat heeft Albert Milhado op de helft van 
de vorige eeuw verteld in zijn Gesproken brief 
uit Londen dat Lex Werkheim zo welgevallig 
was? Met ‘de oren van nu’ eigenlijk niets bij-
zonders, maar in die dagen drukte men zich, 
zeker via de radio, ingetogener uit dan tegen-
woordig. 

Laten we alsnog even ‘luisteren’:

weliswaar minder 
euforisch, maar 
van enige opwin-
ding kon toch wel 
worden gesproken. 
Commercieel ge-
zien was het voor 
die bedrijfstak, aan-
gevoerd door naza-
ten van kermisex-
ploitanten, echter 

zaak er munt uit te slaan en dus ook het pu-
bliek warm te maken voor ‘het product’. Zo’n 
abnormaal breed doek in een bioscoop, wat 
heeft dat immers voor zin? Simon Carmig-
gelt schreef in een Kronkel dat in CinemaS-
cope-films een close-up voortaan wel geflan-
keerd zou worden door een vogelkooi links 
en een goudvissenkom rechts. 
Albert Mil hado zag The Robe op 22 novem-
ber 1953 in het Londense Odeon op Leices-
ter Square. In zijn Gesproken brief uit Londen 
deed hij er voor de Avro kort maar waar-
derend verslag van. Zeer tot genoegen van 
Milhado’s vriend Lex Werk heim, pub  licity 
manager van de Nederlandse vestiging van 
20th Century Fox. Zulke ‘free publicity’ via de 
radio was destijds voor een filmdistributeur 

Lex Werkheim

Albert Milhado

De officiële Amerikaanse poster voor The Robe met de koppen van Richard Burton, Jean Simmons 
en  Victor Mature. Jean Simmons? Ze lijkt er niet op. De rol zou oorspronkelijk worden waargenomen 
door Jean Peters. Toen die op het laatste moment wegens zwangerschap vervangen werd door 
Simmons nam Fox niet de moeite het artwork aan te passen. 
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AlbertMilhado: 
‘Dames en heren, ik zag De Mantel, een rolprent in CnemaScope zoals 
dat heet. Het is waarlijk heel moeilijk te omschrijven, maar bij het aan-
schouwen van deze nieuwe uitvinding had ik het gevoel niet meer in een 
bioscoop te zijn. Alles gebeurde voor mij en om mij heen, ik stond er paf 
van, ik voelde mij zo’n beetje als het boertje van het platteland dat nog 
nooit in de grote stad is geweest. CinemaScope is, zo is mij medegedeeld, 
een uitvinding van een Franse professor, Chrétien is zijn achternaam. Als 
de professor van alle films die stellig per CinemaScope zullen worden ver-
toond een percentage krijgt, zal hij wel vreselijk rijk worden. Wat hem ook 
toekomt, want het is inderdaad een uitvinding die indruk maakt.’ 

Zo luidde de eerste Nederlandse 
radiorecensie van The Robe. Of 
liever de eerste van de opname- 
en weergavetechniek waarmee 
die film werd geproduceerd en 
gepresenteerd. In Hollywood ging 
de strijd om het grootste film-
beeld en het meest realistische 
geluid intussen door. Toeschou-
wers moesten in de bioscoop het 
gevoel krijgen dat het filmdoek 
een gat is waarin zich alles als in 
een openluchtspel voltrok. Fred 
Wallers Cinerama moest het af-
leggen tegen CinemaScope, dat 
Waller smalend ‘the poor man’s 
Cinerama’ noemde. Dat het ‘op-
blazen’ van een 35mm-film-
beeldje, dat het formaat van een 
postzegel heeft, niet ongestraft 
tot in het oneindige kan worden 
opgevoerd, blijkt uit het feit dat 
scherpte en kleurweergave bij 
CinemaScope-beelden van meer 
dan twintig meter breed nogal 
wat te wensen overlieten. 

20th Century-Fox maakt tot 1967 
honderden CinemaScope-films, zo-

wel in kleur als in zwartwit en voorna-
melijk met optisch monogeluid. De vier 
magnetische tracks voor stereofonisch 
geluid die aan weerszijden van de ver-
smalde perforatiegaatjes (‘fox holes’) op 
een CinemaScope-kopie werden aange-
bracht, hadden te lijden van slijtage en 
waren gevoelig voor straling van buiten-

Notities van Henri Chrétien uit de jaren twintig. Boven een foto 
gemaakt met een \normaal’ objectief. Midden: hetzelfde onder-
werp, gefotografeerd met de Hypergonar-voorzetlens waardoor 
groter horizontaal blikveld en onder hetzelfde beeld geproject-
eerd met de Hypergonar die de normale properties herstelt.

Het ideale cinemascopescherm was aan de uiteinden iets gebogen, maar lang niet zo concaaf als hier wordt getoond. De pu-
bliciteit van Fox wilde sugereren dat het beeld ‘diepte’ had en zich kon meten met de 3D-films uit die tijd, die met een brilletje 
moesten werden bekeken. Het gestippelde kader laat de uitsnede zien voor het  toen gebruikelijke 1,37:1 formaat. Cinemascope 
was inderdaad niet alleen in de breedte, maar ook in de hoogte groter. 
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af. In de projectieruimten, waar het vol stond en staat met transformatoren, gelijk-
richters, versterkers en andere onafgeschermde apparatuur, waren en zijn onzicht-
bare sterke krachtlijnen aanwezig. Daardoor werden de magnetische geluidsspo-
ren op de CinemaScope-kopieën soms geheel of gedeeltelijk verstoord. 

VETTE JAREN

Op 12 februari 1954 namen Nederlandse bioscoopexploitanten als M. 
Desmet, R. Ughes, Ch. van Biene, S. den Hartog, A.H. Jonkers, C. van Willigen 
en W. Bakker ‘s morgens om tien uur ietwat nerveus plaats in het nieuwe Am-
sterdamse Flora Theater in de Amstelstraat. Met een foldertje op schoot waar-

in het hoe en waarom van ‘the modern 
entertainment miracle’ werd geschetst, 
luisterde men naar bovengenoemde Lex 
Werkheim, publiciteitschef van Fox Ne-
derland. In een van hem te verwachten 
gloedvolle speech beloofde Werkheim 
het vaderlandse bioscoopwezen, dank-
zij CinemaScope, vette jaren. Waarna 
The Robe zich ontrolde over een scherm 
dat de gehele voorwand van Flora be-
dekte. Men stond, om met Albert Mil-
hado te spreken, spontaan paf! Binnen 
een paar jaar kon elke Nederlandse bio-
scoop, zelfs in het kleinste gehucht, Ci-
nemaScope-films vertonen. Amateurs 
kochten een kleine Delrama en maakten 
op 8mm en 16mm voortaan hun ‘home 
movies’ in CinemaScope.

Vanaf 1954 is geen cinemaprojectiedoek 
meer bijna vierkant geweest, de traditionele verhouding is voor altijd ver-
dwenen, alleen in filmmusea zijn nog films in origineel 1,37:1 te zien. Er 
waren in de jaren vijftig in Europa bioscopen die CinemaScope-films ver-
toonden met machines van het type Hahn-Goerz en Krupp-Ernemann, 
projectoren uit de tijd van de stomme film waarop later voor het optische 
geluid afleeskoppen waren geschroefd en in 1954 een spiegelanamorfoot 
voor het verkrijgen van een Scope-beeld. Theoretisch is het zelfs nú nog 
mogelijk op zulke apparaten uit de jaren twintig van de vorige eeuw(!) 
‘readers’ te plaatsen voor aftasting van hedendaagse Dolby- en Sony-ge-

How to marry a millionaire was de eerste film die in Cinemascope werd opgenomen. Maar het spektakel van het bijbelverhaal deed 
20th Century Fox besluiten The robe als eerste uit te brengen. Advertentie in het Algemeen Handelsblad van  15 april 

1954
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Niets was de publiciteitmakers van 20th Century Fox te dol. Zij schreven (in bovenstaande 
advertentie): In panoramic scenes of flesh-and-blood reality, 
and infinite depth, combined with pulsing color, you will be 
engulfed in the everlasting wonder of THE ROBE as it comes to 
the screen in all its grandeur and glory!
Ook lieten ze Marilyn Monroe poseren met een cinema scope-
voorzetobjectief. Het afgebeelde exemplaar  is gefabriceerd 
door Bausch & Lomb, een Amerikaans bedrijf dat de Hypergo-
nar van Henri Chrétien verbeterde.

luidssporen en de ‘time code’ ten behoeve van een 
DTS-disc. Een perfect Panavision-beeld en dito 
‘surround’-geluid, gerealiseerd met tachtig(!) jaar 
oude projectoren. 

TELEVISIE

Spyros Skouras en zijn collega’s hadden direct na 
de Tweede Wereldoorlog, nog vóór de invoering 
van Cinerama en CinemaScope, een niet onlogi-
sche visie op de toekomst van de filmindustrie. 
Hollywood wilde in alle redelijkheid participeren 
in het nog jonge medium televisie, het had grote 
studio’s en veel ‘know-how’ te bieden. 

Er zijn op niets uitlopende besprekingen gevoerd 
met ABC, CBS en NBC. Televisiemaatschappijen 
wilden niet naar de filmstudio’s komen, ze bleven 
hun programma’s uitzenden vanuit radiostudio’s 
en leegstaande theaters. Het lukte MGM, Fox, 
Universal, RKO en Warner programmatisch noch 
technisch invloed te krijgen op televisie. Televisie 
was onderdeel van de wat élitaire radio-omroep, 
de zakenmannen uit de filmbusiness werden bui-
ten de deur gehouden. Alleen de Republic-studio 
van Herbert Yates, fabrikant van korte B-films die 
als ‘second feature’ A-films in bioscopen aanvul-
den, kon zijn complete filmarchief aan de tv verko-
pen. Spoedig volgden de Hal Roach- en de Mono-
gram-studio, Columbia ging onder de naam Screen 
Gems als eerste filmstudio tv-series produceren. 
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Ondertussen stapten filmregisseurs van twee-
de en derde garnituur over naar de tv. Filmster-
ren gingen tv-shows presenteren: Danny Kaye, 
Doris Day, Dick Van Dyke, Donna Reed, Mickey 
Rooney, Dean Martin, Jerry Lewis, Lucille Ball. De 
lijst werd langer en langer, tot ongenoegen van de 
filmstudio’s die de overlopers direct boycotten. 

Nog niet uit het veld geslagen dacht de Ameri-
kaanse filmindustrie op een andere manier aan-
sluiting te vinden bij de drie belangrijkste tv-net-
werken. Het was de bedoeling bioscopen uit te 
rusten met tv-projectoren die grote tv-beelden op 
het doek konden zetten. In het geheim werkte Fox 
samen met RCA, General Electric en een Zwitsers 
technologisch instituut.

Op 25 juni 1948 werd in het Fox Theater in Phil-
adelphia het ‘Large Screen Color Television Thea-
ter System’ gepresenteerd. Een live verslag van een 
bokswedstrijd tussen de Afro-Amerikanen Joe 
‘the Brown Bomber’ Louis en Jersey Joe Walcott, 
geprojecteerd met een Eidofor-machine. 

Fox stak veel geld in de vervolmaking van groot-
beeld-bioscooptelevisie, commercieel leek het een 
uitstekend idee. Belangrijke sportwedstrijden—en 
reclamespots—konden ‘larger than life’ in de bios 
op het doek worden gezet. Dat het kón wilde nog 
niet zeggen dat het mócht. ABC, CBS en NBC 
vroegen veel, heel veel geld voor het doorgeven 
van hun reportages in bioscopen. En het publiek 
verlangde een beeldkwaliteit zoals het dat gewend 

was in de cinema. Daar kon de Eidofor niet aan 
voldoen, het sloeg niet aan. Ook ‘theater-in-the 
home’ in de vorm van betaal-tv, een ander ambiti-
eus plan, redde het niet. Teleurgesteld liet Fox bio-
scoop-tv en ‘pay as you view’ varen, de studio bleef 
bij z’n leest en bracht speelfilms in CinemaScope. 

   Spyros Skouras vertelde in 1967 in de biografie 
Skouras - King of Fox Studios dat hij zich voelde als 
een afgewezen minnaar door de hooghartige ma-
nier waarop ABC-, CBS- en NBC-managers ‘met 
Russische achternamen’ spraken over ‘die ouwe 
gasten uit Hollywood’. 

TERUG NAAR VIERKANT: How to marry a millionaire werd in 1961 de eerste cinemascopefilm die op televisie werd vertoond via een pan-and-scan procédé, waarmee het brede 
beeld werd opgedeeld in hapklare brokken voor het tv-scherm dat toen nog bijna vierkant was. Van links naar rechts: Marilyn Monroe, Betty Grable en Lauren Bacall.

De president van 20th Century Fox, Spyros Skouras (links) reisde met zijn technische 
adviseur Earl Sponable (rechts) naar Nice, de woonplaats van Henri Chrétien, die 
de Amerikaanse gasten uitleg gaf over  zijn vinding. Het bezoek werd voor het 
bioscoopjournaal vastgelegd door British Movietone.

—Thomas Leeflang

LEUK OM TE ZIEN

https://www.youtube.com/watch?v=Tm3Gc7ybev0
https://www.youtube.com/watch?v=Tm3Gc7ybev0
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GROUCHO SPREEKT…
Outside of a dog, a book is man’s best friend. Inside of a dog, it’s too dark to read.

From the moment I picked up your book until I laid it down, I was convulsed with laugh-
ter. Some day I intend reading it.

I find television very educating. 
Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book.

I never forget a face, but in your case I’ll be glad to make an exception.

I sent the club a wire stating, 
                    PLEASE ACCEPT MY RESIGNATION. 
                I DON’T WANT TO BELONG TO ANY CLUB
       THAT WILL ACCEPT ME AS A MEMBER.

He may look like an idiot and talk like an idiot but don’t let that fool you.
He really is an idiot.

 Chico: Are you a man or a mouse?
  Groucho: Put a piece of cheese on the floor and you’ll find out.
   (A Day at the Races)

       Groucho: Do you follow me?
        Margaret Dumont: Yes!
          Groucho: Well, you better stop following me, or I’ll have you arrested.
             (A Night at the Opera)

              We’ve got to speed things up in this hotel. 
               Chef, if a guest orders a three-minute egg, give it to him in two minutes. 
                 If he orders a two-minute egg, give it to him in one minute. 
I                 If he orders a one-minute egg, give him a chicken
                     and let him work it out for himself.
(                    (A Night in Casablanca)
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IN 2005 belde Harriet Matthey me op dat ze 
van plan was een Europese trip te onderne-
men met een vriendin uit Texas. Of ze een 

paar dagen bij mij konden  logeren. In  principe 
kon dat, want vrouw en kind  waren in de zomer 
op  vakantie bij mijn schoonouders in Izhevsk, in 
Rusland. Dus Harriet en de Texas-dame arriveer-
den. De dames namen bezit van mijn huis. Harriet  
ging eerst op mijn balkon in de zon liggen om bij 
te komen van de vliegreis. Ik onderhield me met 
de Texaanse. Geen  onaardige dame. Maar al gauw 
bleek dat Texas en Californië niet echt een match 
zijn. Er ontstonden heftige discussies tussen de 
twee dames en Harriet beschuldigde de Texas-da-
me ervan dat ze een redneck was (wat een verras-
sing) en die twee moesten nog een paar weken met 
elkaar optrekken door Europa. Dat beloofde wat. 
Het kwam er uiteindelijk op neer dat de Texas-da-
me haar koffers pakte en afreisde naar Amsterdam. 
Het werd ietsje rustiger in huis. Toen de Texas-da-

me mij later belde om in Amsterdam af te spreken 
wees ik dat beleefd af. Ik was tenslotte Harriet´s 
vriend en was loyaal aan haar. Na een paar dagen 
vertrok Harriet naar haar volgende bestemming, 
maar zonder de Texas-dame. Rust keerde weer in 
huize Ockersen. 

   Een paar jaar gingen voorbij en Harriet liet me 
weten dat ze weer een reis door Europa in de zo-
mer ging ondernemen en dat ze weer wilde komen 
logeren. Opnieuw waren vrouwen kind in Rusland 
die zomer, maar ik  zat hevig te schrijven aan mijn 
boek Op naar Hollywood waarvoor ik in drie we-
ken zo´n zeventig pagina´s achter elkaar voor el-
kaar bracht. Het laatste wat ik nodig had was een 
onevenwichtige Harriet die me ging storen. Ik wei-
gerde haar te ontvangen. Dat viel niet echt goed bij 
haar, maar ik koos voor mezelf. Toen ik haar enige 
tijd later belde omdat ik een telefoonnummer van 
de informatiedienst in Californië zocht was ze niet 
aardig en liet me weten dat ze kwaad op me was. 

De korte carrière van
Harriet Matthey (deel 2)

Ook goed, ze was bepaald geen aanwinst in mijn 
leven. Goodbye Harriet.

FILMEN IN AMERIKA

2011. Een opgewonden email van Harriet. Ik 
moest z.s.m. naar Cincinnati komen waar ze nu 
woonde om haar te helpen om een documentaire 
te maken over die stad. Ik was nog nooit in Cincin-
nati geweest en wist dus niets van de stad af.

Blijkbaar was ze niet meer kwaad op mij. Na-
tuurlijk niet; ze had me hard nodig. Dus ik belde 
haar om uit te vissen wat ze nu eigenlijk wilde. Ja 
hoor, ze wilde een film maken, of ik moest eigen-

Harriet in 1976 en in 2007

tekst en foto’s
Thys Ockersen
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lijk die film maken; daar kwam het op neer. Over 
Cincinnati. Ze had destijds bij het maken van die 
cd-rom ontdekt dat ze er zelfs niets van kon en dat 
ik de routine had om dingen op te nemen.

De drang bij mij om weer eens naar Amerika te 
gaan was groot. Ik was er al sinds 2005 niet meer 
geweest  door allerlei omstandigheden. Ook maak-
te ik haar duidelijk dat ik niet voor niets kwam. Ze 
wilde me €500,- betalen voor mijn regiewerk, of ik 
plusminus twee weken kon komen en natuurlijk 
woonde ik in haar huis en betaalde ze de vlucht 
en mijn eten. Ik moest in juli komen. Ik had geen 
idee wat me te wachten stond in Cincinnati maar 
ik moest me er maar overheen zetten dat ik te ma-
ken kreeg met een lastige, neurotische dame. 

Na een vermoeiende vlucht (de goedkoopste die 
ze had kunnen vinden, United Airlines) arriveer ik 
vier uur te laat in Chicago. Ik moet een uur in de rij 
voor de douane staan. Als ik aan de beurt ben kijkt 
de douanier me streng aan en hij ziet in de com-
puter dat ik al zes jaren niet meer in Amerika ben 
geweest, terwijl ik daarvoor een paar keer per jaar 
het land bezocht. Waarom is dat ? Ik leg uit dat ik 
in de tussentijd getrouwd ben en niet zomaar kan 
weggaan. Hij is vol begrip. Of is dat medelijden dat 
hij uitstraalt? In ieder geval knalt hij een stempel 
in mijn  paspoort en ik ben toegelaten.

Nu moet ik nadat ik mijn aansluiting naar Cin-

cinnati heb gemist zes uur doorbrengen op O’Ha-
ra Airport. Niet echt het geschikte vliegveld om 
lang te vertoeven. Ik herinner me van een vorig 
bezoek dat ik naar het toilet ging waar alleen een 
rechercheur was, die zijn arrestant (die in de boei-
en was) tegen de muur zette en een plas ging doen. 
Hij stond met zijn rug naar zijn misdadiger en ik 
heb genoeg films gezien waarbij de arrestant van 
achteren een rechercheur aanvalt, neerslaat en de 
benen neemt. Ik voelde me als enige andere toi-
let bezoeker zeer ongemakkelijk en stond van een 
kleine afstand het tafereel te aanschouwen en te 
wachten op de dingen die zouden gaan gebeuren. 
Ik wilde niet in de ‘vuurlinie’ staan en ging nog 
meer naar de hoek. Maar er gebeurde helemaal 
niets. De rechercheur waste zijn handen en ging 

met zijn  arrestant het toilet uit. Ach, dit soort in-
cidenten breekt wel de monotonie van het wach-
ten op een vliegveld.

Nas een korte vlucht in een piepklein vliegtuig-
je arriveer ik dan in Cincinnati waar Harriet vol 
ongeduld op me staat te wachten. We rijden naar 
haar huis dat in een soort buurt staat die op Aer-
denhout of Bloemendaal lijkt. Het is geen mooi 
huis, maar wel groot; het ouderlijk huis waar haar 
ouders een aantal jaren hebben gewoond. Het in-
terieur is sinds de dood van haar ouders klaar-
blijkelijk niet veranderd. Ouderwets, burgerlijk, 
maar niet onaardig. Nu begrijp ik dat haar vader 
een industrieel was die Harriet onderhield. Eerst 
toen ze de baby kreeg en op een kamer ging wo-
nen. Daarna had ze haar eigen huis in de Hol-
lywood Heuvels wat een kapitaal moet hebben  
gekost. Haar dochter Fabienne woont eigenlijk 
nog thuis, maar zit meestal bij haar (Russische) 
vriend Kotia. Hoewel ik omval van vermoeidheid 
laat Harriet vol trots de Panasonic-camera zien 
die ze net heeft aangeschaft. Ze heeft er al drie 
dagen mee gefilmd, maar toen ze de chip er te 
vroeg uithaalde ging al het materiaal verloren.

Maar wie gaat nu echt het camerawerk verrich-
ten? Ze vertelt me dat Fabienne zo leuk opnamen 
in een kroeg heeft gemaakt. Die kan het came-
rawerk doen. Ik krijg mijn eigen  kamer in een Fabienne en Kotia
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vleugel van het huis toegewezen. In de kast hangen nog overhemden en dassen 
van haar overleden broer (ik wist niet dat ze een broer had). Ruime kamer met 
een badkamer er bij. Ik val op bed in een diepe slaap.

De volgende ochtend zijn Fabienne en Kotia present en het is meteen duide-
lijk dat Fabienne geen enkele belangstelling heeft om camerawerk voor haar 
(lastige) moeder te doen.  Ze is trouwens een fikse jonge dame van begin dertig 
geworden die het postuur geërfd heeft van haar basketbal spelende vader. Met 
Kotia heb ik meteen goed contact omdat ik natuurlijk een Russische vrouw heb; 
dat schept een band. Maat wat nu ? Ik vraag Harriet of ze misschien iemand 
anders heeft die kan filmen. Ja er zijn er twee, maar die zijn niet goed genoeg. 
Kan ik het niet doen. Ik krijg dan nog € 500.- extra, maar camerawerk is niet 
mijn dagelijks werk. Ik besluit de uitdaging aan te nemen, niet wetende dat 
ik ook opdraai voor organisatorische werkzaamheden en deels de interviews 
moet doen. Ik ben  dus een one-man-band.

ONKUNDE LEIDT TOT ONZIN

We beginnen de volgende dag meteen met opnamen van kinderen die in 
boot jes op een meer varen. Het regent maar ik sla me erdoor heen. Het levert 
weinig spectaculaire opnamen op en elke keer dat ik aan Harriet vraag wat ze 
nu eigenlijk met die film voor ogen heeft, ontwijkt ze me. Wel heeft ze mijn 
molenfilm De herrijzenis van het jonge schaap links en rechts  uitgedeeld en een 
ieder vindt het prachtig. Maar ik ben niet in Cincinnati om een molenfilm  te 
maken, Ik heb haar ook mijn film  van Zandvoort: Zandvoort, zon en zee gege-
ven, als voorbeeld hoe je een film over een dorp maakt. Ik hoor haar daar niet 
over praten.

’s Middags moeten we opnamen van (Braziliaanse!) vlinders maken in een 
natuurmuseum. In de ruimte waar de vlinders zich bevinden is de hoge tem-
peratuur een imitatie van het klimaat van Brazilië. Maar probeer maar eens 

F O
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BOVEN Thys filmt een vlinder
ONDER Harriet met de bongospeler



FILM FUN 69 September 201924

INHOUD

een vliegende vlinder te filmen. Het 
beste dat ik kan doen is een vlinder 
op te nemen als die op een bloem 
zit. Later op de dag moet ik een 
bongospeler uit Senegal filmen die 
les geeft aan een paar mensen, on-
der wie Harriet. Hij speelt er lustig 
op los en ik film hem van alle kan-
ten.

Tussen de filmopnamen door pro-
beer ik iets te begrijpen van Cincin-
nati. Het is een provinciaalse stad 
aan de Ohio rivier. An de overkant 
ligt Tennessee. Tijdens de Burger-
oorlog ( 1861-1965) behoorde Ohio 
tot het Noorden en Tennessee was 
The South. Slaven deden een ver-
woede pogingen om te ontsnappen en zwommen de 
Ohio rivier over naar de vrijheid.( als ze niet voor-
tijdig werden doodgeschoten door The Southerns. Er 
waren toen geen bruggen en van de oevers schoten 
de militairen van de Union op de rebellen van de 
Confederatie en omgekeerd. Op een gegeven mo-
ment ga ik met een oudere dame een grote brug over 
en arriveer in Tennessee waar ik meteen een andere 
sfeer voel. Wind ruist zachtjes door de bomen. Op 
een terras drink ik eerst een chocolade bier en daar-

na een cognac bier. Allebei niet te drinken. Ik zie een 
muziekwinkel waar instrumenten worden verkocht. 
Hij zit in een oude bioscoop waar nog maar een deel 
van over is. Natuurlijk zijn ook hier de bioscopen 
vervangen  door multiplex zalen.

Terug naar de filmopnamen, Harriet heeft een 
vriendin opgetrommeld die een wandeling gaat 
maken door een winkelstraat, die vooral in het 
weekend populair is, met grappige winkels, cafés  

en restaurants. Ik film de vriendin 
die voor me uit wandelt en soms 
ergens naar binnengaat en weer 
naar buiten komt. Het levert niets 
op. En dat vertel ik Harriet ook. 
Dan is er die andere vriendin, Thai, 
die bij een bank werkt en gek is op 
kunst. Die zal commentaar geven 
op schilderijen in een grote gale-
rie met wel drie verdiepingen. Ook 
dit is een lange cameratrack van de 
ene zaal naar de andere, van boven 
naar beneden, maar alles wat Thai 
te melden heeft is: “Dit is een mooi 
schilderij; deze is mooi; die vind ik 
ook heel erg mooi, deze iets min-
der…” etc. Ik kan Harriet meteen 
meedelen dat ze weer een scène 

heeft die niet te gebruiken is.

KILL THE DUTCH

Cincinnati heeft in de negentiende eeuw een invasie 
gehad (1830-1850) van Duitse vluchtelingen die de 
oorlogen in Europa probeerden te ontlopen en voor een 
groot deel in Ohio terechtkwamen. Daar, in Cincinna-
ti, ontwikkelden ze een grote bierindustrie. Er waren 
vier kranten in het Duits en er werd Duits gesproken 
op scholen, in kerken, winkels en banken. De Duitsers 

Cincinnati in de staat Ohio met de grensrivier de Ohio, gezien vanuit de staat Kentucky



FILM FUN 69 September 201925

INHOUD

waren Hervormd, Katholiek, Luthers en Joods. Toen ze in 1855 probeerden in de stad 
officiële posities in de gemeenteraad te krijgen, ontstonden er grote rellen omdat de 
Nativists, de oorspronkelijke bewoners, de barricades van de Duitsers bestormden 
met de kreet: “Kill the Dutch!”

Het gebied in Cincinnati waar een kanaal was, Het Miami Kanaal (The Rhine), 
werd gemakshalve  Over-the-Rhine genoemd. Tegenwoordig is het geen kanaal 
meer, maar een brede straat. (Hij werd gedempt in 1920.) En die heet nog steeds 
Over-the Rhine.

200.000 Duitse immigranten dienden in de Burger Oorlog in de Union. Veel 
soldaten uit Ohio. Aan de andere kant, bij de Confederatie waren natuurlijk ook 
Duitsers. Overigens was de kampcommandant van Andersonville (waar gemid-
deld 32.000 Noordelijke, militairen gevangen zaten  in een ruimte die bestemd 
was voor 10.000 man) de Zwitser Heinrich Wirz  die verantwoordelijk was voor 
het sterven van 2000 man per maand aan ondervoeding en ziektes. In de ogen van  
de Amerikanen was hij natuurlijk een Duitser. Toen de Burger Oorlog voorbij was 
werd hij als enige oorlogsmisdadiger opgehangen.

De populariteit van de Duitsers in Amerika bereikte een dieptepunt  met het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog waar Amerika bij betrokken raakte. Daar-
na kwamen de depressiejaren met de drooglegging zodat de bierhandel in elkaar 
stortte en met de Tweede Wereld Oorlog  werd het anti Duitse gevoel nog groter. 
Veel van de Duitse invloed is verdwenen, maar er is nog steeds een apart Duits 
kerkhof in Cincinnati.

Ik had me veel voorgesteld van de “bootrace” op de Ohio rivier. Honderden 
bootjes die op me af zouden komen zodat ik midden op de rivier – met mijn 
camera  op een boot- een prachtige opnamen kon maken van die armada. 
Het pakte anders uit. Om ongelukken te voorkomen werden de bootjes in 
hele kleine aantallen losgelaten op de Ohio rivier en langzaam kwam de een 

na de ander op me af. Weinig spectaculair dus. Ik heb een oplossing voor 
die duffe scène. Ik vertel Harriet dat ze korte shots van de boten snel achter 
elkaar moet plakken en dat ze de enerverende tam tam van de bongospeler 
er onder moet zetten. Ze kijkt me aan alsof ze het in Keuken hoort donderen. 
Geen notie hoe zoiets werkt. Erger is wat ik steeds met haar meemaak is dat 
ze midden in een shot begint te roepen dat ik de camera op iets anders moet 
richten  en nog veel kwalijker, ze rukt ook aan mijn schouder om mijn came-
rapositie te veranderen. Mijn irritatie neemt toe.

Op een avond gaan we naar de film. Tenminste, zij kiest een film  uit en 
ze stuurt me naar een andere film waarvan ze zegt dat hij hele goede re-

Thys op de rivier   …duffe scène…
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censies heeft gekregen: Bridesmaids. Ik vertrouw het niet, 
is dit weer zo’n Amerikaanse flauwekulfilm voor de jeugd? 
Ik ken alleen maar de namen van Jon Hamm (Mad Men) en 
Matt Lucas (Little Britain), maar wie zijn Kristen Wiig, Rose  
Byrne, Maya Rudolph, Melissa McCarthy, Rebel Wilson en 
Chris O’Dowd? Dat blijken aanstormende talenten te zijn, 
o.a. afkomstig van Saturday Night Live, die in de jaren daar-
op grote sterren worden. En de film is erg leuk.

Als ik een volgende keer naar die shoppingmall wil gaan 
om een film te zien, weigert Harriet me daar af te zetten, 
want het is volgens haar te ver weg. Ik kom bij een kleine 
shopping mall terecht waar in ieder geval een aardige boe-
kenwinkel is. En er is een Tex Mex waar je goedkoop dingen 
kunt kopen. Als ik buiten op een bankje ga wachten tot Har-
riet me weer oppikt, zie ik hoe twee Afro-Amerikaanse jon-
gens  geboeid door twee politiemannen naar buiten worden 
geleid en afgevoerd worden in een politieauto. Het beste is 
om—in de nabijheid van zo’n incident—zo weinig mogelijk 
de aandacht te trekken. Ik verroer me daarom niet. 

Getrouw waren de cops altijd grote (vaak rode) Ieren. Daar 
is de laatste jaren wel verandering in gekomen. Je kan na-
tuurlijk geen Ierse cop op een Afro-Amerikaan afsturen. 
Maar de agenten zijn allemaal gevaarlijk. Ik reed een keer 
met mijn zwarte vriendin Anne Talltree door Hollywood en 
ik zag dat er ergens wat was gebeurd. Veel politie op de been 
en nieuwsgierig als ik ben wilde ik gaan kijken. ”Ben je gek,“ 
zei ze. Je stapt niet zomaar op een incident af, helemaal niet 
als zwarte vrouw. Zelf maakte ik mee dat ik in de namiddag 

op Times Square was, waar de voorbereidingen  voor Oude-
jaarsavond plaatsvonden. Ik stond met wat mensen op een 
stoep en een politieman te paard veegde gewoon de stoep 
schoon.  Als dit in Amsterdam gebeurde, zouden er heel wat 
omstanders zijn die zo’n politieman begonnen uit te schel-
den. Niet in New York. Je haalt het niet in je hoofd.

OPTOCHT

Omdat we zo’n drie vier onderwerpen per dag doen, kan ik 
constateren dat ik zo’n veertig scènes heb gefilmd. Daar zit 
een optocht wegens the 4th of July bij (Independence Day). 
Een interview met een dame, Mrs. Qualls,  die burgemeester 
was en nu weer gekozen wil worden. Een man die op zon-
dag in een fabriek aan waterwerken werkt met modellen. 
Een ingenieur uit Australië die ook een  verhaal te vertellen 
heeft over het watersysteem in Cincinnati. Een vriendin van  
Harriet uit Haïti  die op een universiteit les geeft; een oud 
station  in Art Deco waar alleen nog s ’avonds vrachttreinen 
rijden, de vriendin van de wandeling in de winkelstraat die 
nu in de stromende regen in een prieel op een heuvel  yogales 
geeft. Een Ecco boerderij waar je -voor een vrijwillige bijdra-
ge- groente kan uitzoeken. Een dokter die een bijzondere tuin 
heeft en wat antieke Rockwood potten bezit. De Rockwood 
potterij waar ik het hele proces van potten maken film. Een 
man  op een bank die ik moet aanspreken want volgens Har-
riet lijkt zij teveel op zijn ex-vriendin. Hij weigert gefilmd te 
worden, maar doet toch later mee in de Rockwood potterij. 
De buren die de barbecue van Independence Day voorbe-

Van boven naar benden: de vrouw die bur-
gemeester wilde worden, de man van de 
waterwerken en de lerares uit Haïti.
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reiden. Een protest bijeenkomst op de Over-the 
Rhine-straat (foto hierboven). Een oude fotograaf 
die zijn Beatles foto’s exposeert die hij in de jaren 
zestig maakte toen de Beatles Amerika aandeden. 
Helaas zijn  die foto’s niet bijzonder.

Buiten het expositiegebouw speelt een bandje 
Beatles muziek. Harriet wil dat ik dat ook film, 
maar ik vertel haar dat dat geen zin heeft want de 
muziekrechten van de Beatles zijn onbetaalbaar. 
Ook al is de uitvoering belabberd. Kinderen in een 
Afro-Amerikaanse kerk waar we ook een dienst 
meemaken die indrukwekkend is en waar kolossa-
le vrouwen mij omhelzen en zingen: “We welcome 
you, Thys Ockersen!” Ik kon het echt niet helpen dat ik 

in die klas een Christusbeeld liet val-
len. Harriet geeft de kerk dertig dol-
lars. Een Boeddhistische bijeenkomst 
(Harriet is nu Boeddhistisch) waarbij 
ik vanuit een hoek de ceremonie mag 
filmen, maar sommige mensen mo-
gen absoluut niet in beeld komen. Een 
man die verantwoordelijk is voor het 
huisvestingsbeleid. Dronken mensen 
tijdens een feest op straat. Kinderen 
die aan het spelen zijn wat ik weiger 
te filmen en als Harriet toch de ca-
mera op een klein meisje richt krijgt 
ze bonje met de moeder. Harriet wil 
trouwens ook dat ik in een zwarte 

wijk de arme mensen film. Ik weiger, ik wil niet elkaar 
geslagen worden.

ARGWANEND

Overigens worden die “vrienden” van Harriet arg-
wanend over wat ze van plan is met de interviews. 
Ze komen mij vragen  wat ze moeten doen. Ik zeg ze 
dat ze moeten eisen dat ze het uiteindelijke resul-
taat kunnen zien voordat ze de film verder vertoont. 
En als ze hun aandeel niet zien zitten dan moeten 
ze dat kenbaar maken en eisen dat ze de opnamen 
geheel of deels verwijderen. Dat recht hebben ze. 

COMMANDER IN CHIEF

Naast de keuken in Harriet’s huis is een klein 
kamertje waar een tv staat en maar één stoel. Per-
fect voor mij. De dvd’s die zijn opgeslagen waren 
duidelijk van haar ouders. Films met Fred Astaire, 
van Walt Disney, etc. Maar ik vind ook een mi-
niserie Commander in Chief (scène) met Geena 
Davis. Ik heb van die serie gehoord. Geena Davis 
had haar mooie filmcarrière verpest toen ze met 
haar man Regisseur Renny Harlin in 1995 de pira-
tenfilm Cutthroat Island (trailer) maakte die niet 
aansloeg (kosten 98 miljoen dollars, opbrengst 
10 miljoen dollars). Grootste fout was dat Geena 
Davis een sterke tegenspeler nodig had, bijvoor-
beeld Michael Douglas of Harrison Ford, maar die 
sloegen allebei de film af omdat de rol te klein en 
onbelangrijk was. 
Het werd dus Mat-
thew Modine…wie 
ja, Matthew Modi-
ne. Een goed acteur, 
maar absoluut geen 
box office.

Ik zag de film in 
1995 op 42nd street 
in New York. Te-
genwoordig is deze 
legendarische straat 
om de hoek van Geena Davis in Cutthroat Island

https://www.youtube.com/watch?v=NdpDGdWSc6o&list=PLS8ncjFfrIxLFydS1IpPTsOrLiUryCHvi&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7z8IARBbpzU
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Times Square dankzij een opknapbeurt van Dis-
ney (er is nu een Disney-winkel en een grote Dis-
ney-bioscoop)  heel chique. Maar in 1995 was het 
een gevaarlijke straat met illegale video’s die op 
straat werden verkocht, met prostituees, louche 
bars,  pornobioscopen en een gewone, oude bio-
scoop waar Cutthroat Island draaide. Toen ik een 
kaartje kocht waren er al ruzies bij de kassa. Toen 
de film in volle gang was met degengevechten op 
het grote witte doek, stonden er voor het doek een 
paar mannen te vechten. Wat eigenlijk spannen-
der was dan de film.

Goed terug naar Geena Davis. Die tv-miniserie 
Commander in Chief moest het afleggen tegen 
The West Wing, maar had als voordeel dat Geena 
Davis een vrouwelijke president speelde, wat een 
vooruitziende visie was. Ik dook in de stoel weg 
en keek naar de eerste aflevering. Omdat ik mijn 
verschrikkelijke gastvrouw wilde ontlopen, zat ik 
steeds naar Commander in Chief te kijken. Blijk-
baar tot Harriets grote ergernis, want op een och-
tend kon ik de afstandsbediening niet vinden. Ik 
wist meteen wat er aan de hand was en begon een 
groot spektakel te maken en Harriet uit te schel-
den in termen als “You fucking bitch! You moron!” 
Het miste zijn uitwerking niet. Terwijl ze voor-
zichtig de deur van het kamertje opende en de 

afstandsbediening om de deur stak, piepte ze: “Ik 
kan  hier niet tegen…” Later zou ze de cassette van 
Commander in Chief op mijn nachtkastje leggen 
zodat ik hem mee naar Nederland kon nemen.

INTENSE SCÈNES

Twee scènes die ik heb gedraaid zijn memorabel. 
De eerste was een dakloos echtpaar; de tweede 
een repetitie van een orkest met balletdansers en 
danseressen.

In een diner ontmoeten de begeleider van Jim en 
Mary die wat uitleg gaat geven over het echtpaar 
dat hij moet helpen. Zelfs in het Obama-tijdperk is 
door de crisis van 2008 veel mis gegaan voor veel 
Amerikanen. Jim had een goede baan in een ga-
rage die failliet ging. Hij kreeg geen andere baan, 
kon de huur niet meer betalen en kwam op straat 
te staan. Daar ontmoette hij Mary en hij ontferm-
de zich over haar. Hij trouwde zelfs met haar en 
ze wonen nu op een terrein waar ook andere dak-
lozen huizen in tenten. Hij heeft voor Mary een 
hutje gebouwd. Die ligt precies onder een spoor-
wegbrug, wat nogal wat lawaai oplevert. Ook voor 
mijn opnamen. Het is een vriendelijk stel, maar 
Mary komt op mij losgeslagen over. Ze koketteert 
naar de camera (of naar  mij). Ik heb  het idee dat ze 
een drugsprobleem heeft. Het grootste probleem 

dat ze hebben is dat Mary door een gekke, dakloze 
vrouw een paar keer is aangevallen. Ze werd niet 
opgepakt, maar wel toen die vrouw een agent aan-
viel. Maar binnenkort komt ze vrij en Mary is nu 
al bang dat haar leven weer in gevaar komt. Jim 

Jim en Mary
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laat vol trots het hutje zien dat hij voor hen heeft 
gebouwd. Het is allemaal heel triest en de begelei-
der vertelt ons dat ze  nooit uit die situatie zullen 
komen. Er is geen weg terug. Harriet en ik laten  
geld dat we bij ons  hebben voor ze achter.

De laatste scene die ik draai is een orkest dat 
een ballet begeleidt. Het vind plaats in een soort 
concertgebouw. Ik mag niet te close op het orkest 
komen, maar met een telelens kan je ver reiken. Ik 
maak een paar keren een track. Ik ga van het or-
kest naar de dansers en dein met mijn camera mee 
op hun bewegingen. Ik denk dat ik iets heel moois 
heb gemaakt, maar dat werkt alleen als je de lange 

track in zijn  totaliteit 
laat zien. Ze snijdt de 
dansscène aan flarden.

Ik ben uitgeput en ga 
naar buiten waar Fabi-
enne en Kotia op me 
wachten om ergens te 
gaan eten. Harriet gaat 
niet mee, godzijdank. 
Ik vraag aan Kotia hoe 
hij met Harriet omgaat 
en hij zegt nuchter: “Ik 
blijf op een aftstand.”

De volgende dag rijdt 
Harriet me naar het 

vliegveld. Het afscheid is koel. Ze heeft me al laten 
weten dat ze een guerrilla editor heeft gevonden. 
Ik wens haar veel succes.

‘CIVIC SOCIETY’

Ik ben natuurlijk benieuwd wat ze van de film 
maakt , maar lang gebeurt er niets. Ik krijg wel een 
keer een email dat de Boeddhistische gemeen-
schap helemaal niet akkoord gaat met wat ik alle-
maal heb gefilmd. Wat te doen. Ik raad haar aan de 
hele scène te verwijderen of die toch te monteren 
en te laten  zien aan de Boeddhisten of ze akkoord 
gaan. Ze beweert dat de Boeddhisten alleen toe-

stemming hadden gegeven voor een opname van 
het schenken van de koffie. Dat is voor het eerst 
dat ik dit hoor.

Als ik later de film zie, zijn er alleen wat clo-
se-ups van die bijeenkomst overgebleven. Er gaat 
zeker driekwart jaar overheen voordat ik een dvd 
ontvang. Ik val achterover van verbazing. De film 
heeft ze Civic Society genoemd en in wezen heeft 
ze een protestfilm gemaakt tegen haar vader. En 
dat terwijl die Harriet zijn hele leven heeft onder-
houden.

Ook ik krijg een paar vegen uit de pan. 
Mijn schelden dat op de geluidsband staat, heeft 
ze in de film  verwerkt  en in het commentaar laat 
ze weten dat die guy from Holland alleen maar 
van jongedames houdt. Dit over een shot van een 
majorette tijdens de 4th of July parade. Ik moet er 
erg om lachen en laat haar weten dat ze een on-
betrouwbaar wijf is dat me gebruikt heeft om die 
stomme film te maken wat helemaal geen film  is. 
Of ze me s.v.p. nooit meer wil contacten.

Screengrab uit Civic Society: optocht ‘The 4th of July’ 

—Thys Ockersen
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Gedicht
van
Robert
Mitchum

For Reagan

He’ll go far, of that I’m sure

Since grease and a smile

Will get you a mile in this town.

People will love him but what do

they know ? He’s just another

B-grade star with an A-grade grin

And a glad-hand ready for

Any and all

Fuck them all, I say. Only a few

here are worth their salaries

and the rest are mannequins

dressed for the window show.

Jesus, maybe New York  was the 

place but I’d miss the beach and

The sunsets here. I’m damn lucky

Even if I can’t have it all. 
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hoogtepunt was 
in 1988 zonder 
meer de speelfilm 
met animatie Who 
framed Roger Rab-
bit  met o.a. Bob 
Hoskins. Hij kreeg 
daarna nog twee Oscars (gedeeld)  voor Beste 
Spe ci ale Effecten en een Special Achievement 
Award. 
Zijn vierde vrouw was Imogen Sutton die zijn 
films produceerde. Zoon Alexander Williams is 
ook animator. Hij overleed als gevolg van kanker.

den  Mary Tyler Moore en Valerie Harper terug 
in een speelfilmMary and Rhoda. Eigenlijk waren 
haar vertolkingen altijd een variatie op Rhoda. In 
2913 werd een zeldzame vorm van kanker in haar 
hoofd ontdekt. Er werd verwacht dat ze nog maar 
kort te leven had, 
maar dat kwam niet 
uit. Ze was twee 
keer getrouwd; met 
Richard Schaal en 
Tony Cacciotti, al-
lebei acteurs.

De vader van Michel 
Aumont was toneelmeester 
bij de Comedie- Francaise. 
Zijn moeder was de actrice 
Helene Gerber. Van  jongs 
af aan werd hij in het 
theater milieu gebracht. Hij 

volgde toneellessen en in 1956 kreeg hij een prijs 
voor modern toneel. Hij werd  meteen door de 

Actrice met een vrolijke uit-
straling die de pittige co-ster 
was van Mary Tyler Moore 
(het brave meisje) in de tv-se-
rie The Mary Tyler Moore 
Show. Ze speelde Rhoda en 
kreeg een Emmy en een Gol-
den Globe voor haar vertolking. In 1986 had ze 
de hoofdrol in de tv-serie Valerie en in 2000 keer-

IN MEMORIAM
Richard Williams 
U Tornto, 19-3-1933 ? 16-8-2019, Bristol (UK)

Valerie Harper 
U New York, 22-8-1939 ? 30-8-2019, LA

Who framed Roger Rabbit

Werd schilder op Ibiza en 
vond inspiratie bij clowns in 
een lokaal circus. Hij maak-
te toen de korte film Circus 
Drawings, die pas vijftig 
jaar later echt afkwam. Hij 

vertrok naar Engeland waar hij ging werken aan 
tv-commercials. Begin jaren zestig richtte hij zijn 
eigen bedrijf  Richard Williams Animation op. 
In 1965 kreeg hij de kans om de titels van de film 
What´s new pussycat  te maken en een jaar later 
de titels voor  A funny thing happened on the way 
to the forum.  In 1966 kwam er ook een tv-docu-
mentaire over zijn werk The creative person.  In 
1973 won hij een Oscar voor beste korte anima-
tiefilm met A Christmas Carol. Zijn betrokken-
heid bij de Pink Panther-films startte in 1975 met 
Return of the Pink Panther.  Een jaar later was hij 
ook de maker van de titels van The Pink Panther 
strikes again. Dat was meteen de laatste keer dat 
hij titels voor een speelfilm deed. Hij stortte zich 
liever op korte films waar hij meer vrijheid had. 
Soms deed hij ook stemmen bij een cartoon. Zijn 

Michel Aumont 
U Parijs, 15-10-1936  ? 28-8-2019, Parijs

Met Mary Tyler Moore (links) in The Mary Tyler 
Moore Show
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Kind modelletje  die in 1957 
op de cover van Life verscheen. 
Ze gebruikte de naam Carolyn 
Lee, maar ontdekte dat er al 
een actrice met die naam was 
dus werd het Carol Lynley. Het 
schattige blonde meisje kreeg 
meteen al goede filmrollen met 
The light in the forest in 1958; 

Holiday for lovers in 1959 en Hound dog man 
(ook 1959). In 1959 speelde ze op Broadway Blue 
Denim en kreeg  een Theatre World Award voor 
veelbelovende actrice. Toen dat stuk met haar 
werd verfilmd kreeg ze een Golden Globe. Ze was 
een succesvolle jonge actrice met belangrijke rol-
len in Peyton Place, The stripper, The Cardinal  en 
Bunny Lake is missing.  
Een top film voor haar was in 1972 The Poseidon 
Adventure, waarin ze een van de weinige over-
levenden was van de scheepramp. Een paar jaar 
later zette producer Irwin Allan (expert in ram-

penfilms) haar in de tv film Flood!  
Ze zou altijd die schattige blondine met de ont-
wapende glimlach blijven. Ze bleek in films 
optreden tot en met 2006. Ze was een paar jaar 
getrouwd met acteur/producent Michael Selsman 
(een dochter) en had een lange relatie met tv-per-
soonlijkheid David Frost. 
Ze zei over zichzelf: “Ik ben nooit in een schan-
daal terecht gekomen. Ik heb nooit naakt langs 
een snelweg gerend. Ik heb nooit iemand willen 
neerschieten en niemand heeft ooit gepoogd mij 
neer te schieten. Ik heb nooit in de Betty Ford kli-
niek gezeten. Geen porno…geen drug verslavin-
gen. Ik heb drie dokters overleefd. Dus als je een 
smakelijk boek over mij wilt schrijven dan heb ik 
een probleem.” 
Carol stierf aan een hartaanval in haar huis in Pa-
cific Pallisades in LA.

Carol Lynley 
U Carole An Jones, Manhattan 13-2-1942 ? 
1929  ? 3-9-2019, LA

Carol Linley (tweede van links) in The Poseidon Adventure

IN MEMORIAM
Comedie-Francaise aangenomen. Tussen 1960-
1980 was hij regelmatig in klassieke stukken 
(Molière, Shakespeare, Rostand, Feydou) te zien 
en in modern werk  (Ionesco, Pinget, Becket).  Hij 
deed ook toneel op de tv.
Pas in 1973 maakte hij zijn eerste film La femme 
blue  met Michel Piccoli en Lea Massari. Terwijl 
hij op het toneel een gevierd acteur was in grote 
rollen was hij in films een man van het tweede 
plan, maar in uitstekende karakterrollen die hij 
in vele variaties speelde. Bekende films: Nada; 
Les compères, Mort d’un pourri; Un dimanche à 
la campagne; Le roi des cons;  Le jouet; Ripoux 
contre Ripoux; Le placard, etc. Hij was voor de 
niet-Fransen toch meer een bekend gezicht dan 
een bekend acteur.
Hij werd drie keer genomineerd voor een César 
voor beste acteur in een bijrol. De films: Des 
enfants gâtés; Courage fuyons; Un dimanche à la 
campagne.  Actief 
in Italië tot en met 
2009.

Mort d’un pourri. Met Aain Delon.
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WORDT VERWACHT
in Film Fun #70

DEAN MARTIN


