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INHOUD

James Cagney wordt in Universal Studios onderhanden genomen voor zijn hoofdrol in  Man of a Thousand Faces. . 
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JAMES 
CAGNEY

Wilder, die een scherpe pen had, spaarde 
zowel de West-Duitsers als de Oost-
Duitsers niet. De gemene opmerkingen 
kwamen voornamelijk uit de mond van 
de snel pratende  James Cagney.
Billy Wilder, die op het hoogtepunt van 
zijn roem was na Some like it hot (1959) 
en The Apartment (1960) ging behoorlijk 
te keer met niet zo’n fijnzinnige humor; 
niet verwonderlijk voor een regisseur 
die voor de Nazi’s gevlucht was en een 
mooie carrière in Hollywood had opge-
bouwd. Hij had vlak na de oorlog al een 

SONG-AND- 
DANCE-MAN 
MET HARDE 
VUISTEN EN 
TEMPERAMENT

IN 1961 kwam One, Two, Three uit, 
een komedie van Billy Wilder, die 
ik in Amsterdam in Tuschinski —
geloof ik—ging zien. Een pittige 

komedie met slapstick, waarin Wilder 
een Coca Cola- baas (James Cagney) 
naar West- Berlijn liet gaan om orde op 
zaken te stellen en de verkoop van zijn 
populaire drank te stimuleren, zowel 
bij de West-Duitsers als bij de commu-
nisten in Oost-Berlijn.

door
Thys Ockersen

http://thysockersenfilms.com
mailto:info%40thysockersenfilms.com?subject=
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Cagney vindt een Pepsi in de Coca Cola-automaat in de 
komedie One, Two, Three.

film—geen komedie—in het platgebombard-
eerde Berlijn gemaakt met Marlene Dietrich. 
Hij had net zo veel de pest aan nazi’s als aan 
communisten, vooral als het Duitsers waren. 
Ik geloof dat de Nederlandse critici wat over-
donderd waren door het gemis aan subtiliteit 
die Wilder ten toon spreidde. Maar ik vond 
het een erg leuke film. 

Maar goed, dit verhaal gaat niet over Billy 
Wilder, maar over die opgewonden druk pra-
tende en gesticulerende hoofdrolspeler James 
Cagney die ik nooit eerder had zien spelen. 
Zijn laatste scène is magistraal als hij uit een 
Coca Cola-automaat een Pepsi Cola-flesje 
haalt en begint te schreeuwen. Cagney was 
een-en-zestig toen hij One, Two, Three opnam 
en in tegensteling tot andere grote sterren 
uit die tijd en van zijn leeftijd (Grant, Gary 

Coop er,  James Stewart) oogde hij oud. Het 
zou voorlopig zijn laatste rol zijn, hij kwam 
pas twintig jaar later uit zijn retraite. Niet 
lang erna werd op de televisie 13 Rue Made-
line (1947, zie ook pagina 13) uitgezonden van 
Henry Hathaway, waarin Cagney het hoofd 
van O.S.S is, die sabotage in Frankrijk in oor-
logstijd doet en ontdekt dat een van zijn man-
nen in opleiding (Richard Conte ) een dubbel-
agent is. In plaats van hem te arresteren, voedt 
hij hem met valse informatie over de ophan-
den zijnde invasie. Het kost hem uiteindelijk 
zijn leven als Conte hem gevangen neemt en 
martelt, maar James Cagney is niet klein te 
krijgen en daagt hem uit. Schreeuwend gaan 
ze allebei kapot als de geallieerden hun bom-
men afgooi en. Nogal heftig, vooral die zelfde-
structie die Cagney ten toon spreid de. Maar 
ik had toen wel begrepen dat James Cagney in 
zijn jonge jaren heel andere films maakte en 
andere rollen  speelde. Hij was een expert in 
het spelen van keiharde, meedogenloze gang-
sters. Die films moest ik dus nog zien.

DE LOWER EASTSIDE
James Cagney werd op 17 juli 1899 geboren 
in een Iers (en een beetje Noors) gezin in de 
Lower Eastside van Manhattan. Een plek waar 
immigranten in wijken waren opgestapeld: 
de Ieren, de Joden, de Russen, de Zwarten, 
de Polen, de Italianen, etc. Iedereen had een 
eigen wijk en een eigen cultuur.  Jimmy Cag-
ney en broers William, Edward, Harrry  en 
zus Jeanne groeiden op in een liefdevol gezin 
dat geleid werd door hun moeder, omdat de 
vader een sympathiek en zwak figuur was. 
Later zou Jimmy Jackie Gleason op tv zien en 
hij vond dat die precies op zijn  vader leek. 
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BOVEN: Refererend aan The Public Enemy wil Jimmy Cagney een grapefruit in zijn gezicht drukken. Pamela Tiffin kijkt 
toe  in One Two Three uit 1961. ONDER: Dezelfde scène, 30 jaar eerder, in The Public Enemy. Boven is Horst Buchholz het 
slachtoffer, onder Mae Clarke.
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Moeder Cagney had ondervonden dat ze van 
haar ouders geen kansen kreeg om vooruit 
te komen, dus was haar alles aangelegen om 
te zorgen dat haar  kinderen zich konden los 
maken van het armoedig bestaan in de Lower 
East Side  en ver zouden komen in de wereld. 
En daar vocht ze voor.
   De Lower East Side bracht veel bekende 
mensen voort. Acteurs (naast Cagney): John 
Garfield, Zero Mostel, Ben Gazzara, Edward 
G. Robinson, Walter Matthau. Komieken: 
Jimmy Durante, de Marx Brothers, Eddie 
Cantor en George Burns. Musici: Al Jolson, 
Irving Berlin, George en Ira Gershwin. Gang-
sters: Lucky Luciano, Bugsy Siegel en Meyer 
Lansky. Bokser: Rocky Grazziano.
Jimmy Cagney leerde vroeg boksen en dat 

kon hij goed gebruiken op straat met de vele 
vechtpartijen. Hij was zo fanatiek bezig dat 
een buurvrouw riep: “Roep zijn moeder!” en 
een andere buurman zei: “Niet nodig, ze staat 
hier al!“ Moeder Cagney wilde alleen maar 
zien dat haar zoon won; winnen was alles.

TAPDANSEN EN  ACTEREN
James Cagney: “Vaak is me de vraag  gesteld 
waarom de Cagney-jongens niet betrokken 
raakten bij wapens en misdaad. Zoals mijn  
vroegere Sing Sing-vriendjes  overkwam. Er is 
een simpel antwoord: We kregen de kans niet, 
we moesten ons verantwoorden bij onze moe-
der. Als een van ons zich misdroeg, kregen we 
letterlijk van haar op onze donder. We hiel-
den zielsveel van haar  en onze drijfveer was 
te doen wat zij wilde dat we moesten doen. 
We wisten hoeveel het voor haar betekende.”
   Moeder Cagney wist wat ze met haar jon-
gens moest doen. Ze introduceerde ze  bij het 
Lenox Hill Settlement House, waar allerlei 
soorten activiteiten plaatsvonden. James Cag-
ney begon daar te acteren, maar ook decors te 
schilderen en dansposters te ontwerpen. Wat 
tapdansen betreft, er was geen opleiding, dus 
hij ging naar  de ingangen van dansshows en 
stal de bewegingen van de dansers.
   In 1920 ging hij naar een casting call voor 
de show Pitter Patter en werd aangenomen. 
Hij promoveerde daar van lid van het koor 
(verkleed als meisje) naar  danser. En daar 
ontmoette hij een meisje, Frances Vernon, die 
(tot zijn dood) zijn vrouw zou worden. Er was 
een moment dat hij moest invallen in een vau-
deville act die ‘Parker, Rand & Leach’ heette. 
Archie Leach vertrok en de act werd ‘Parker, 
Rand & Cagney’.  Een aantal jaren later ont-

James Cagney in zijn schooljaren.

moette Jimmy Archie Leach opnieuw in Hol-
lywood, maar die heette toen Cary Grant!
   In 1929 trad Cagney op met Joan Blondell 
in de show Penny Arcade, die na drie weken 
sloot. Maar hij werd opgemerkt door de 
beroemde entertainer Al Jolson die hem naar 
Hollywood bracht waar hij een contract kreeg 
bij Warner Bros.

WARNER BROS EN DE GANGSTERFILMS
In 1927 werd de eerste geluidsfilm van War-
ner Bros gelanceerd: The Jazz Singer, waarin 
Al Jolson een liedje zong en toen zei: “You 
ain’t heard nothing yet!” Het was een sensa-
tie, maar veel mensen geloofden niet in de 
geluidsfilm. Toch zouden in een paar jaar tijd 
bijna alle bioscopen omgebouwd worden met 

geluidsinstallaties. De “talkie” was geboren en 
zou nooit meer verdwijnen.
   De Hollywood studio’s creëerden hun  eigen 
genres: MGM was de grootste  studio  met 
de duurste sterren (“we have more stars than 
there are in heaven”). Ze  waren de expert in 
grootse drama’s en musicals. Columbia Pic-
tures maakte kleine drama’s en komedies van 
Frank Capra. Universal specialiseerde zich 
in horror-films en Warner Bros was de stu-
dio waar gangsterfilms werden gemaakt. Ze  
waren een afspiegeling van wat er in New York 
en Chicago gebeurde.  Gangster Al “Scarface” 
Capone was de heerser in Chicago en ieder-
een wist wat hij op zijn geweten had. War-
ner introduceerde een nieuw soort acteurs 
en actrices die in deze spannende actiefilms 

Cagney met Joan Blondell op Broadway in de toneel-
versie van Penny Arcade.

Paul Muni in Scarface.
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moesten optreden: James Cagney, Edward G. 
Robinson, George Raft, Humphrey Bogart, 
Joan Blondell en Jean Harlow. Maar eigen-
lijk werd de beste gangsterfilm, Scarface,  in 
1932 gemaakt door Howard Hawks met een 
klassiek acteur, Paul Muni, die van het New 
Yorkse Jiddische theater kwam. Hij zette Tony 
Camonte (gebaseerd op Al Capone) neer als 
een psychopathische Neanderthaler. Muni liet 
het daarbij en zou bij Warner verder bekend 
zijn  als de acteur van nobele historische rol-
len: Juarez, Louis Pasteur en Emile Zola. Hoe-
wel hij na Scarface nog een onschuldige man 
speelde die ten onrechte wordt veroordeeld 
en de rest van zijn leven op de vlucht is: I’m  a 
Fugitive From a Chain Gang.
   James Cagney deed in 1930/31  drie films als 
bijrolspeler en werd toen gecast als gangster 
Tom Powers in  The Public Enemy van Wil-
liam Wellman, ook wel Wild Bill genoemd van 
wege zijn wilde lijfstijl. Bill kwam uit Brook-
lyn en was ook van Ierse afkomst. Dus dat zat 
wel goed met Jimmy Cagney.

THE PUBLIC ENEMY
Het was eigenlijk de bedoeling dat Cagney de 
rol van de broer van de gangster zou spelen, 
maar toen Wellman  het samenspel zag tussen 
Cagney en Edward Woods wist hij dat hij de 
rollen moest omdraaien.  En zo werd James 
Cagney de snel sprekende en schietende gang-
ster Tom Powers.
   De film was een grote hit en zorgde er voor 
dat James Cagney meteen gestereotypeerd 
was als de vertolker van gangsters (of FBI 
agenten). In The Public Enemy was hij een Ita-
liaanse jongen en omdat er in die tijd alleen in 
zwart-wit werd gedraaid, had niemand in de 

gaten dat Jimmy roodharig was. James Cag-
ney was een ster.
  Er waren twee scènes die diepe indruk maak-
ten: het moment dat Gagney een woede-
aanval krijgt en een halve grapefruit in het 
gezicht van Mae Clarke uitknijpt en het dra-
matische einde waarin Cagney’s naïeve Itali-
aanse mama opgewonden de tafel klaarmaakt 
omdat haar lieve zoontje zich bekeerd heeft, 
het rechte pad opgaat en uit het ziekenhuis 
komt. Maar als er gebeld wordt en de broer 
(Edward Woods) de deur opent, valt een dode 
Tom Powers in verband gewikkeld het huis in. 
Een nogal schokkend einde dat ook nu zijn 
werking niet mist. De gangsterfilms werden 
altijd van een tekst voorzien dat het kwaad (de 
gangsters) moest worden uitgeroeid.
   James Cagney was nu box-office, maar hij 
ontdekte dat er bij Warner twee soorten ster-
ren waren: degenen die $125.000 voor een film 
kregen en zij die voor $400 per week werk-
ten, zoals hij. Cagney: “Dat stopte omdat ik 
wegliep. Na dat kleine incidentje gaf Warner 
me opnieuw een reden om weg te lopen. Ze 
negeerden mijn contractvoorwaarde dat mijn 
naam als eerste op de gevelreclame stond bij 
het Warner Theatre in Hollywood. Het was 
geen ijdelheid, maar top billing betekent 
zekerheid voor meer geld en ik beschermde 
die zekerheid.” Hij liet een foto van het gevel-
bord maken en won de rechtszaak.
   Zus Jeanne en broer Bill waren ook aan het 
werk gegaan in Hollywood, maar Bill —die veel 
op Jimmy leek—vond het spelen in films niet 
leuk en aangezien hij een goed zakelijk instinct 
had werd hij voor altijd Jimmy’s manager.  
Cagney maakte nog andere misdaadfilms o.a.: 
Smart Money (de enige keer dat hij tegenover 

Publiciteitsfoto voor The Public Ennemy. 
James Cagney en Jean Harlow.
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Nogmaals The Public Ennemy. BOVEN: Cagney en Edward Woods als beginnende gangsters. ONDER: Cagney wordt dood 
aan huis afgeleverd,

BOVEN: met Humphrey Bogart in The Roaring Twenties. ONDER: met Pat O’Brien in Angels With Dirty Faces.
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BOVEN: Audie in Bad Boy (1949 ). ONDER:  in Beyond Glory (1948) met Allan Ladd en Donna Reed.

E.G. Robinson stond), Blonde Crazy (met Joan 
Blondell), The Roaring Twenties (met Hump-
hey Bogart) en Angels With Dirty Faces. Dat 
waren het soort films dat zijn fans wilden zien, 
maar hij probeerde ook een ander soort films 
te maken, zoals The Crowd Roars, waarin hij 
een coureur is, A Midsummer Night’s Dream 
van Shakespeare in de komische rol van Bot-
tom,  de romantische komedie A Strawberry 
Blonde  en Yankee Doodle Dandy, waarin hij 
eindelijk zijn kunnen liet zien als danser in de 
rol van componist, acteur en danser George 
M. Cohen. 
   Cagney: “Ik had geen voorbereiding nodig 
voor Yankee Doodle Dandy. Ik hoefde me niet 

voor te doen als een song-and-dance man, ik 
was er een.” Het werd zijn lievelingsfilm en 
filmcritici wilden altijd weten waarom? Cag-
ney: ”Het antwoord is simpel en komt van 
Cohen zelf:  eens een song-and-dance-man, 
altijd een song-and-dance-man. In die korte 
verklaring heb je mijn levensverhaal; die paar 
woorden vertellen alles wat erover is te vertel-
len.”
   Dit was Cagney’s laatste film voor Warner. 
Hij was moe  van de jaarlijkse onderhandelin-
gen over zijn salaris  dat niet aangepast werd 
met het stijgen van zijn box-office waarde. Hij 
begon met zijn broer een eigen maatschappij, 
‘Cagney Productions’. Het bevrijdde hem ook 

‘Song and dance’ in  Yankee Doodle Dandy. James Cagney als de veelzijdige ‘entertainer’ George M. Cohen.

BOVEN: in The Kid from Texas (1950 ). ONDER:  in The Red Badge of Courage(1951) met (cartoonist) Bill Mauldin

van de situatie  dat hij eigendom was van de 
studio. Hij had nu de complete verantwoorde-
lijkheid over zijn  films.

DE TWEEDE WERELD OORLOG EN DAARNA
De aanval van Japan op Pearl Harbour in 
december 1941 leidde er toe dat Amerika bij 
de Tweede Wereldoorlog werd betrokken. 
Hollywood ging in rap tempo oorlogsfilms 
maken. Cagney deed er  drie: Captains of the 
Clouds, Blood on the sun en 13 Rue Madeleine. 
De rest van zijn  tijd in de oorlog besteedde hij 
aan het optreden voor de troepen  die tegen 
de Duitsers en Japanners vochten. Hij vond 
het een dankbare taak, ook al maakte hij ang-

stige momenten mee toen hij op een koop-
vaardijschip naar Engeland werd getranspor-
teerd, wetende dat de meeste van die schepen 
getorpedeerd werden.
   Toen de oorlog was afgelopen ging hij weer 
aan het werk en maakte zelfs in 1949 weer een 
gangsterfilm voor Warner Brothers, White 
Heat, onder regie van veteraan Raoul Walsh. 
Maar Warner stelde hem weer teleur. Het 
script was alweer een “knock-down-drag-’em 
-out”-verhaal  zonder veel originaliteit. Cag-
ney: “Ik stelde voor dat de relatie van de boef 
met zijn  moeder  gebaseerd is op Ma Barker 
en haar zonen en laten we van de boef, Cody 
Jarrett , een psychopaat maken die zomaar aan 

Met Richard Conte als de dubbelspion in 13 Rue Madeleine (zie ook pagina 4).
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In White Heat bezoekt Ma Jarret (Margaret Wycherly) bezoekt haar zoon Cody  in de gevangenis.  ONDER: Na zijn ont-
snapping gaat Cody zijn einde tegemoet bovenop de tank van een chemische fabriek: “Top of the world, ma!”

door zijn vriend Frank McHugh, over wie 
Warner zei dat hij bezet was (maar dat was 
dus niet waar).
   Je had na de oorlog twee grote acteurs op 
leeftijd, Cagney en Spencer Tracy. Cagney was 
er voor mannenrollen waar “iets mee aan de 
hand was”.  Tracy was de vertolker van aardige 
priesters en vriendelijke huisvaders. Er waren 
in die naoorlogse jaren nog genoeg mooie 
films en mooie rollen, waarin James Cagney 
excelleerde: A lion is in the Street (1953) als de 
corrupte politicus Huy Long,  Love me or leave 
me (1955) als de gangster die getrouwd was 
met zangeres Ruth Etting (Doris Day in een 
serieuze rol), The 7 Little Foys (in  een gastop-
treden als George M. Cohen), Mr. Roberts 

het doden slaat.” De film is toch een klassieker 
geworden, dankzij de scène in de gevangenis, 
waarin Cody hoort dat zijn moeder dood is en 
hij helemaal gek wordt en de eindscène met 
Cody bovenop een fabrieksgebouw, schreeu-
wend: “Top of the world, Ma!”, waarna hij in 
een ontploffing om het leven komt. Het feit 
dat de relatie tussen Cody en zijn gemene 
moeder (de vrij onbekende toneelactrice Mar-
garet Wycherly) neergezet werd als een bijna 
incestueuze verhouding kwam nog maar net 
door de keuring.
  Cagney maakte bezwaar tegen de korte 
draaitijd en het krappe, budget. Ook maakte 
hij bezwaar tegen het casten van een jonge 
acteur, terwijl die rol beter zou zijn  gespeeld 
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BOVEN: Met Henry Fonda in Mr. Roberts.  ONDER: Cagney als commissaris van de New Yorkse politie in Ragtime.

In de tv-film Terrible Joe Moran speelde James Cagney in 
1984 zijn laatste rol.

(1955) als de tirannieke kapitein van een oor-
logsschip, Man of a Thousand Faces (1957) als 
acteur Lon Chaney, de  duivelskunstenaar die 
zoveel typetjes creëerde en Shake Hands with 
the Devil  als een Ierse rebellenleider die niet 
van ophouden weet.
   En  toen was er die komedie in 1960 van Billy 
Wider: Een, twee, drie.
   James Cagney: “Ik had in de bijna dertig 
jaren nooit de minste moeite met mijn tegen-
spelers tot deze film, waarin Horst Buchholz 
allerlei trucs uithaalde om de scènes te stelen. 
Ik was afhankelijk van Billy Wilder om hem 
tot de orde te roepen. Als dat niet gebeurde 
dan had ik Buchholz graag een pak slaag gege-
ven. Ik kan  het moment aangeven waarop  
het acteren in films voor mij was afgelopen. 
Ik stond in München buiten in de zon, groen 
was groen, de lucht  was helder.  De assistent 
regisseur kwam naar me toe en zei: ‘Mijnheer 
Cagney, we zijn klaar.’ Ik ging de studio in, de 
zware deuren werden achter mij gesloten en 
ik bevond me in die grote, zwarte grot  met 
hier en daar een spotlicht. Ik zei tegen  mezelf: 
‘Wel, dat is het. Dit is het einde, ik heb het 
gehad.’ Ik had mijn carrière gehad, het was 
fijn, ik had er van genoten en het was over.”

PENSIOEN EN EEN COME-BACK
In de jaren die volgden, genoot  James Cagney 
van zijn vrouw, de twee geadopteerde kin-
deren en kleinkinderen en van zijn boerderij 
met paarden. Er waren twee prachtige aanbie-
dingen (waar men van weet) die hij afsloeg. 
De vuilnisman Doolittle in My Fair Lady, een 
rol met zang end dans die hem op het lijf was 
geschreven die hij graag overliet aan de ver-
tolker op toneel, Stanley Holloway. En een 

kleine gangsterrol in Godfather 2, die uitein-
delijk werd gedaan door Lee Strassberg. Pas 
in 1981 maakte hij een come-back als politie- 
commissaris in Ragtime en drie jaren later 
deed hij de tv-film Terrible Joe Moran.
   James Cagney kreeg twee Oscar-nominaties 
(voor Angels with Dirty Faces en Love me or 
Leave me) en een Oscar voor Yankee Doodle 
Dandy. In 1974 kreeg hij een Life Time Achie-
vement Award van The American Film Insti-
tute en in 1984 de Presidential Medal of Free-
dom uit handen van zijn vriend Ronald Rea-
gan.
   Hij stierf op 30 maart 1986 (87 jaar oud) in 
Stanfordville (NY) aan een hartaanval en ligt 
begraven in Hawthorne (NY).

                                         —Thys Ockersen 
met dank aan James Cagney voor zijn 

autobiografie Cagney by Cagney  uit 1974) 



18 Film Fun #43 Juli 2017 19

CAGNEY 3 | TATI 20 | GINA 27 | STILLE LIEFDE 28  | CARTOONS 30  | IM 31



20 Film Fun #43 Juli 2017 21

CAGNEY 3 | TATI 20 | GINA 27 | STILLE LIEFDE 28  | CARTOONS 30  | IM 31

WIM LINDNER

DEEL 5: Jacques Tati en Trafic
Een interview door

Thys Ockersen

De laatste der
Mohikanen

Wat kan je me vertellen over je productiewerk 
bij Trafic van Jacques Tati  uit 1971,  waar Bert 
Haanstra in eerste instantie ook bij betrokken 
was, maar nu nog alleen genoemd wordt als 
co-scenarist.

Jacques Tati kwam naar Nederland om samen 
met zijn goede vriend Bert Haanstra een 
speelfilm te maken gebaseerd op het vaste 
Tati-karakter Mr. Hulot.  Kortom, een nieuwe 
komedie in een kleine maar zeer succesvolle 
internationale art-house serie. 
   Groot nieuws in onze (toen nog) kleine film 
wereld. 
   Alleen een paar zeer vertrouwde Haanstra 
adepten zouden er aan mee werken, dus ver-
der had het niet veel om het lijf. Zelf hoorde ik 
uiteraard niet bij dit kleine selecte gezelschap. 

De opnamen begonnen in alle stilte, maar na 
een paar draaidagen gingen er geruchten dat 
er ruzie was.  De opnamen werden gestaakt. 
De productie lag stil!

Wie mijn naam voor het eerst heeft genoemd 
heeft heb ik nooit geweten. (Gefluisterd werd 
Eddie van der Enden)
   Ik kreeg een telefoontje van Bert Haanstra, of 
ik langs kon komen omdat hij mij wilde spre-
ken. Ik wilde uiteraard altijd met Bert praten, 
hij is een aardige man en ik ben tenslotte min 
of meer bij hem begonnen (De Zaak M.P.).
   Bij Bert kreeg ik te horen dat zijn goede 
vriend Tati knettergek was en zeer onbetrouw-
baar. Met hem viel niet te werken. Tati had 
hem ook belazerd, etc. etc. Kortom Bert was 
zeer gefrustreerd over hun samenwerking en 
hij wilde van het hele avontuur af. Iemand had 
gesuggereerd, dat ik maar eens met Tati moest 
gaan praten omdat er dan misschien toch een 
soort oplossing gevonden kon worden. 
   Tati wilde, blijkbaar, in ieder geval doorgaan 
met de productie, maar Bert wilde er niets, 
maar dan ook niets, meer mee te maken heb-
ben. 
   Ik meende ook een zekere financiële proble-
matiek te ruiken. Bert was daar niet erg open 
over en  dat onderwerp bleef dus een beetje 
boven de markt hangen. Met Bert viel op dat 
moment ook niet goed te praten, omdat hij 
zeer opgewonden en kwaad was.

Mijn volgende afspraak was met Jacques Tati 
in motel De Witte Bergen in Laren (vlak bij 
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Bert Haanstra en Jacques Tati voor de Nederlandse televisie in 1968.

Bert) waar Tati ook logeerde. Tati verwachtte 
mij uiteraard en hij was een wolk van charme. 
Hij had geen idee wie ik was, maar iemand 
(wie?) had hem uitgelegd dat ik misschien wel 
eens de oplossing van het probleem kon zijn. 
Het was duidelijk, dat ik versierd moest wor-
den en zelfs als ik een chimpansee geweest 
was, dan had hij me net zo vriendelijk behan-
deld. Het was ook duidelijk dat Tati niet van 
plan was om zich ook maar iets van mij aan 
te trekken, mocht het tot een voortzetting 
van de productie komen. Bert Haanstra, Wim 

Monsieur Hulot, Tati’s personage dat hem beroemd maake.

Silhouetten van Mr. Hulot, door de Belgische illustrator David Merveille

Lindner, het was voor hem allemaal het zelfde. 
Tati’s wil was wet en dat was dat! 
   Kortom, het was een interessante ontmoe-
ting. Tati was zeer teleurgesteld in zijn vriend 
Bert Haanstra. Hij begreep niets van de ruzie 
en Nederlanders waren toch maar een vreemd 
volkje. Hij vergat even dat ook ik een Neder-
lander was. In Frankrijk reageerde men niet 
zo opgewonden. 
Maar goed, jammer, niks aan te doen,  maar 
hij wilde nooit meer een woord met Haanstra 
wisselen. 
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De vier grote films van Jaques Tati vóór Trafic: 
Jour de Fête uit 1949, Les Vacances de Monsieur Hulot uit 1953, Mon Oncle uit 1958 en Playtime uit 1967.

(Bert wilde  overigens ook nooit meer een 
woord met hem, Tati, wisselen.)
   Ik zei dat ik natuurlijk graag aan de film wilde 
werken, maar dat ik het noodzakelijk vond dat 
ik eerst sprak met  de heer Dorfmann. Hij was 
tenslotte de producent en zijn mening was, in 
ieder geval voor mij, van groot belang.
   Tati zei vriendelijk dat dat natuurlijk geen 
enkel probleem was en dat hij iets zou regelen.
We spraken af voor de volgende dag en dan 
zou Tati de hele film met mij doorspreken. Hij 
stelde voor om samen te ontbijten, dan had-
den we de hele dag voor ons. Een goed idee. 
   Ik was om 8 uur ’s morgens bij De Witte 
Bergen en we zaten samen te praten op het 
terrasje van de kamer van Tati. Alles in een 
uitmuntende sfeer. Twee ‘vrienden’ die samen 
aan een film gingen werken.

De avond tevoren had ik thuis bedacht, dat 
ik graag met Tati wilde werken, maar dat ik 
me onder geen voorwaarde een oor zou laten 
aannaaien. Ik wilde, hoe dan ook, eerst de 
heer Dorfmann spreken. Zonder dat gesprek 
vooraf was ik niet van plan ook maar een stap 
te zetten.
   Goed, Tati en ondergetekende zaten samen 
te praten totdat Tati opeens zei: ‘Een ogenblik, 
ik moet dringend iemand bellen.” Ik zat in het 
zonnetje heerlijk voor mij uit te kijken, toen 
Tati opeens vanuit zijn kamer riep: “Monsieur 
Lindner , monsieur Dorfmann pour vous!” Hij 
stond vriendelijk lachend met de telefoon in 
zijn hand naast zijn (onopgemaakte) bed en 
reikte mij de hoorn aan. Ik was totaal niet 
voorbereid, en dan in het Frans naast een 
 grij n   zende Tati! 
   Ik was razend. 

Ik heb wat domme gemeenplaatsen   tegen 
Dorfmann gezegd en opgehangen. Tati ging 
me weer voor naar het terras en vervolgde het 
gesprek alsof er niets gebeurd was.
   Ik ging mee naar buiten en zei: ‘Excuseer mij 
even, ik heb iets in de auto laten liggen dat we 
misschien kunnen gebruiken,’ en ik rende de 
kamer uit naar de balie. 
  Ik riep dat ik dringend een telefoon moest 
hebben voor een spoedgesprek met Parijs. Ik 
had het nummer van Dorfmann van Haanstra 
gekregen.
   De heer Dorfmann had mij dus een minuut 
later weer aan de lijn. 
   Ik vroeg: Spreekt U Engels? 
Hij zei: “Gaat uw gang, Als u rustig spreekt kan 
ik het volgen, maar ik spreek liever Frans. “ 
Ik zei dat ik hem dringend wilde spreken en 
had hij tijd voor me? We maakten een afspraak 
voor de volgende dag om (ik geloof ) 11 uur 
in zijn kantoor in Parijs. Ik heb toen snel een 
ticket naar Parijs geboekt en ben weer naar de 
kamer van Tati gegaan. Ik heb mijn excuses 
aangeboden dat het zo lang duurde en zei iets 
als: ik liep een bekende tegen het lijf. 
   De rest van de dag werd besteed aan het 
doorspreken van de film. Er was geen script. 
Er waren wat losse vellen met aantekeningen 
die je met enige goede wil een soort synopsis 
kon noemen.
   Aan het einde van de middag zei Tati: “Dan 
kunnen we morgen locaties gaan bekijken. Ik 
heb een lijst met plaatsen en dan kunnen we 
plannen gaan maken.” 
   Ik zei: “Morgen kan ik helaas niet.“
   Tati viel een beetje uit zijn rol van charmeur 
en zei: “Maar u bent toch beschikbaar? Dat 
heb ik toch goed begrepen?” 
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Ik: “Natuurlijk ben ik beschikbaar, maar mor-
gen heb ik een afspraak met de heer Dorf-
mann in Parijs.” 
   Tati bevroor en toen wist hij dat hij met een 
productie-’duivel’ te maken had. 
   Weg charme! 
   Hierna werd alles strikt professioneel. 

ROBERT DORFMANN - Les Film Corona.
Meneer Dorfmann hield kantoor in een 
grote, schitterende flat aan een Parijse boule-
vard Ik moest na aankomst even wachten in 
een mooie grote salon (zwarte vaste vloerbe-
dekking, veel goud, kortom heel Frans, maar 
van een uitstekende smaak).
   Ik werd vrijwel direct ontvangen. Meneer 
Dorfmann zat in een piepklein zijkamer-
tje aan een piepklein, prachtig, antiek, Frans 
bureautje. 
   Hij zei dat hij het op prijs stelde om mij te 
ontmoeten en wat kon hij voor mij doen?
   Ik barstte los en zei: “Mr. Dorfmann, ik 
vermoed dat u niet precies weet wat er op 
dit moment in Holland gebeurt, maar Tati 
en Haanstra willen niets meer met elkaar 
te maken hebben. Tati laat zich niet door 
Haanstra regisseren en als men er in Holland 
achter komt dat Haanstra niet regisseert, dan 
vervalt zeer waarschijnlijk de 500.000 gulden 
die Haanstra zal/moet bijdragen in de pro-
ductie kosten. 
Bert Haanstra heeft zelf geen geld en zijn bij-
drage is Nederlands subsidie geld. 
Bert Haanstra wil hoe dan ook uit het project 
stappen. Hij wil stoppen en de zaak afwikke-
len zodat de schade voor hem zoveel mogelijk 
beperkt blijft. 
   Tati wil doorgaan, maar wat wilt u? 

Er is dus geen sprake meer van een Frans-
Nederlandse co-productie. 
Als u doorgaat staat u alleen en is het een 
puur Franse film die toevallig, qua verhaal, in 
Nederland speelt. 
Kortom wat wilt u? Wilt u doorgaan? Zo ja, 
met wie? 
U heeft misschien liever een Franse produc-
tieleider waar u eerder mee gewerkt heeft. 
   Kortom vele vragen. 
   En voor de duidelijkheid: Er is geen script, 
de anderhalf miljoen die zogenaamd begroot 
is, is helemaal niet begroot. Dat is zomaar een 
getal! Naar mijn mening wordt het meer. 
   Hoeveel? Ik weet het niet! 
   De film zit in het hoofd van meneer Tati en 
dat kan ik niet begroten. 
   Dit is in het kort de situatie!”
Meneer Dorfmann luisterde aandachtig naar 
mijn geratel en liet me rustig uitspreken. Hij 

ROBERT DORFMANN (1912-1999) 
Franse filmproducent, onder andere van Jeux Interdits (1952), Touchez pas au 
Grisbi (1954), La Grande Vadrouille (1966), Buñuels Tristana (1970), Le Cercle 
Rouge (1970), Trafic (1973), Un Flic (1972), Papillon (1973). 

zat me duidelijk te bestuderen. 
   Na een kleine pauze zei hij : “Ik wil die film 
wel hebben en ik heb maar één vraag aan u. 
Denkt u, dat u Jaques Tati aan het werk kunt 
houden? Hij heeft wel eens de neiging om 
zomaar een weekje te stoppen. Wilt U die pro-
ductie wel doen?  Het is een hele ongewone 
moeilijke opgave. “
   “Kort gezegd, wat wilt u, meneer Lindner?”
Ik zei: “Ik denk dat ik Tati wel aankan. Hij zal 
aan mij een hele moeilijke hebben en ja, ik wil 
de film graag doen!”
Dorfmann kon het duidelijk waarderen dat 
iemand de moed had om hem zomaar keihard 
de waarheid te vertellen.
  Hij zei:”Breng mij de film. Gaat uw gang, 
maar produceer zo zuinig mogelijk.”
 Hij schreef vervolgens een persoonlijke che-
que voor mij uit van 25.000 dollar. “Pour com-
mencer, monsieur Lindner, et au revoir!”

Terug in Amsterdam zei ik tegen Tati: “De heer 
Dorfmann heeft mij aangesteld als “directeur 
de production”. Hij zal u daarover informeren. 
We kunnen aan het werk. Ik regel een crew en 
we kunnen beginnen.” 

   Tati was duidelijk opgelucht dat ik op een 
of andere manier in Parijs de boel had vlotge-
trokken, maar het was hem ook duidelijk dat 
hij met mij moest uitkijken. 
   Robert Dorfmann heeft mij altijd rugdek-
king gegeven. 
   Als Tati in Parijs begon te zeuren zei hij: 
“Dat moet je met meneer Lindner regelen. 
Die doet voor mij deze film en ik bemoei me 
nergens mee.”
   Tati was tot mij veroordeeld en ik tot hem!

Wat ik bij latere bezoeken aan Parijs leerde 
was dat Bert Haanstra voor een derde van de 

Monsieur Hulot werd zo beroemd dat een standbeeld voor hem werd opgericht in de Franse badplaats Saint-Marc-sur-Mer, waar grote gedeelten van Les Vacan-
ces de Monsieur Hulot zijn opgenomen, in en rond het Hôtel du Plage. Hulots onafscheidelijke pijp werd door vandalen van het beeld  afgeslagen. 
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te maken productiekosten had getekend en 
niet voor 500.000 Dat was zo maar een schat-
ting geweest. 
   Na een paar draaidagen was het Bert al snel 
duidelijk, dat het bedrag veel hoger uit zou val-
len en dus ook zijn aandeel!  Het is een geval 
van twee heren die met elkaar in zee gingen, 
maar beide met een verborgen agenda.

Bert Haanstra was als documentairemaker 
wereldberoemd. Hij hoort werkelijk bij de 
wereldtop.
   Als speelfilmmaker bleek de wereld er heel 
anders uit te zien. Daar was hij maar een ‘local 
boy’.
De Nederlandse speelfilm is niet meer dan 
een voetnoot in de wereldindustrie en dan 
ook nog een onbelangrijke mini-voetnoot.
   Bert dacht: Als ik een Hulot-film met Jac-
ques Tati kan regisseren, dan hoor ik in ieder 
geval weer bij de top in het Art House-circuit.
   In de voorbesprekingen had Tati het goed 
gevonden dat hij, Bert, zou regisseren. Alles 
om Bert over de streep te trekken. (Zijn geld, 
de 500.000 gulden).
   Bert was zo goedgelovig dat hij werkelijk 
dacht dat Jacques Tati hem zou laten regisse-
ren. 
   Met andere woorden, Bert wilde via Tati 
weer op de ladder naar de wereldroem.

Jacques Tati had het geld van Bert nodig om 
in Frankrijk te laten zien, dat hij een partner 
had met geld en dat een Franse producent er 
niet alleen voor hoefde op te draaien bij een 
eventuele volgende film. 
   Tati was failliet gegaan aan de film Playtime 
en kon in Frankrijk nergens meer financiering 

krijgen. Met een buitenlandse partner (met 
geld) kon hij in Frankrijk weer op zoek naar 
een Franse partner. 
  Tati is/was een type die iedereen, het kon 
hem niet schelen wie, alles, het kon hem niet 
schelen wat, zou beloven, om maar weer een 
film te kunnen maken. 

Zo kwam deze coproductie tot stand.

Van de twee filmgenieën, Bert Haanstra en 
Jacques Tati, is Tati de boosaardige film-
gek (maar ook het grootste genie) en Bert de 
goedgelovige sukkel, die genaaid werd (mijn 
analyse).

Maar we konden en gingen van start. Jac-
ques Tati was in Holland, om helemaal alleen, 
zonder zijn ‘vriend’ Bert Haanstra een film te 
maken.  Het moest weer een aflevering wor-
den in zijn zeer sucsesvolle mini-serie van 
komedies rond zijn vaste hoofdfiguur: Monsi-
eur  Hulot.

(Wordt vervolgd)

G I N A  L O L L O B R I G I D A
(N 4-7-1927)

90!  HAPPY BIRTHDAY!
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In de jaren 1978-1980 had het 
filmblad Skoop een serie ‘De stille 
liefde van’, met gastbijdragen van 
Cees Nooteboom, Simon Carmiggelt, Jan 
Cremer, Rinus Ferdinandusse, Harry Mulisch, 
Charles Boost en andere grote namen, waar-
onder de hoofdredacteur Rogier Proper zelf. 
Twintig auteurs van buiten, drie redacteuren 
van Skoop en ik. Dat kwam doordat ik voor 
mijn toenmalige rubriekje ‘Notities uit de pro-
vincie’ (onder pseudoniem Constant Janssen) 
een kleine parodie op de serie had geschreven, 
die mocht invallen voor een ‘echte’ gastauteur 
die had afgezegd. Mijn bijdrage werd als een 
reguliere ‘Stille liefde’ geplaatst, helaas onbe-
grijpelijk, wegens passages in een verkeerde 
volgorde, maar wel met de door mij meege-
stuurde foto van Marcelle Derrien erbij.

Gelukkig werden in 1989 alle stille liefdes 
luidkeels gebundeld, ook de mijne. Deze keer 
met de juiste tekst. Eigenlijk ben ik dus als een 
koekoeksjong in die iconische bundel terecht-
gekomen. En dan ook nog met een leugen. 
Ik beweerde namelijk in dat stukje dat ik als 
vierjarige Derrien had gezien in Le silence est 
d’or (1947) van René Clair, en wel in Luxor te 
Deventer, toen ik daar met het kindermeisje 
en haar vrijer mee naar toe mocht. In de voor-
laatste alinea gaf ik weliswaar toe dat de anek-
dote verzonnen was – het was niet Derrien, 
niet die film, niet Deventer – maar ik deed 
alsof ik in een andere bioscoop, elders, bij het 
zien van een andere filmster op mijn stoel-

zitting was gaan staan, naar het 
scherm had gewezen en ‘mama, 
mama!’ had geroepen. Ik wil nu de 

lezers van Filmfun bekennen, dat ook dit gelo-
gen was. Toch zat er een poëtische kern van 
waarheid in mijn verhaal. Toen ik zo jong was, 
woonden we twee jaartjes in Eygelshoven en 
onze achtertuin grensde aan die van de lokale 
bioscoop. ‘Ja, Hollandia!’ was de spontane uit-
roep van een oude Poolse ex-mijnwerker die 
ik er vijf jaar geleden zo maar op straat naar 
vroeg. Ik was tijdens een vakantie even in 
het dorp (nu onderdeel van Landgraaf ). De 
man vertelde ook dat er toen in elke straat 
tien cafés waren voor de dorstige kompels. 
De kroegen waren weg, de bioscoop ook, net 
als ons huis van toen. Ik herkende helemaal 
niets meer. Maar de kerk waarin ik Commu-
nie had gedaan was open. Het is vreemd om 
zoiets na zestig jaar nog eens te zien. De Pool 
deelde mijn gevoelens en zei dat hij bij een 
recent bezoek aan zijn geboortedorp in Polen 
precies hetzelfde had ervaren: alles is weg, je 
kunt beter niet gaan kijken.

De eerste bioscoop die ik in mijn leven 
daarna tegenkwam stond in Sittard. Ik weet 
er niets meer van (Ab van Ieperen kwam 
er ook, heeft hij me ooit gezegd). Filmfan 
werd ik pas in Weert en Utrecht. Maar dat 
Marcelle Derrien op mijn moeder leek, dát 
was echt waar. Daarom had ik die foto uit-
gezocht. En die bundel met stille liefdes 
is vraiment nog steeds leuk en leerzaam! 

Mijn stille liefde (een bekentenis)

door
Peter Cuijpers

Marcelle Derrien
in Le silence est d’or
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Cartoons Hans van Pelt                                                                                  

NIEUW BOEK OVER  JAN  CREMER
Ruud den Drijver, incidenteel medewerker 
van  Film Fun, heeft met tekenaar Dick 
Matena een boek gemaakt : Jan Cremer 
de onverbiddelijke. Het is een biografische 
beeldroman over de beginperiode  van 
Jan Cremer, jaren ’50 in Parijs, waar hij als 
kunstenaar zijn “barbarisme” introduceert 
en jaren zestig in New York  waar hij als 
bestsellerauteur van Ik Jan Cremer  in de 
scene van Andy Warhol en Bob Dylan 
terechtkomt. En hij ook nog eens een 
verkering krijgt met Jayne Mansfield. Dit is 
een beeld van  een Hollandse held  in woord 
en tekeningen. Uitgeefster van het boek is 
Dorna van Nieuwaal en het is voor €20.- 
te koop bij de Atheneum Boekhandel  in 
Amsterdam en Bol.com.

BOVEN: Tekenaar Dick Matena. ONDER: Ruud den Drijver en  Dorna van  
Nieuwaal.                                                                                                  (foto’s Thys Ockersen)

Juli 2017 31
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 I N  M E M O R I A M

ANITA PALLENBERG N Rome, 6-4-1942 ? 13-6-2017, Londen 

Fotomodel, actrice en modeontwerpster. In de ‘swinging sixties’ 
hing ze bij de Rolling Stones rond, je zou haar een groupie of een 
muze van de Stones kunnen noemen. Ze had eerst een relatie met 
Brian Jones in 1965, maar dat eindigde vanwege het gewelddadige 
gedrag van Jones en na twee jaar begon ze om te gaan met Keith 
Richards. Dat leidde tot nogal wat interne conflicten binnen de 
Stones. In de ongeveer drie jaar die ze met Richards omging (en 
tussendoor met Mick Jagger op de set van de film Performance) 
kreeg ze drie kinderen, waarvan er 

een na tien weken doodging. Liedjes als ‘Angie’ en ‘You got the 
silver’ werden voor haar geschreven. Ze had af en toe een film-
carrière die echter gehinderd werd door haar drugsgebruik. 
Maar belangrijke films waren Performance. Michael Kohlhaas, 
Barbarella (met Jane Fonda); Candy en Dillinger is dood. 

ALEKSEY  VLADIMIROVICH BATALOV 
N 20-11-1928, 11-6-1943  ? 15-6-2017,  

Afkomstig uit een artistieke familie. Zijn oom  Nikolaj Batalov 
speelde  in Pudovkin’s klassieke film De Moeder (1936). Hij zat bij 
het Moskou Theater in 1953 en werd een prominent acteur mede 
vanwege zijn  film Als de Kraanvolgels Overvliegen (1957)die de 
Gouden Palm in Cannes kreeg. De film vertelt het verhaal van 
een jong echtpaar (Batalov en Tatyna Samoylova) die kort geluk-
kig zijn— een geluk dat wreed verstoord wordt door WO2. De 
jongeman gaat de oorlog in en sneuvelt. Een ontredderde vrouw 
blijft achter . Dit verhaal dat door 
Mikhail Kalatozov was verfilmd 

stond model voor alle oorlogsslachtoffers en maakte diepe 
indruk. Andere films die in het Westen werden gezien waren 
De Dame met het Hondje  (naar Tsjechov) en De Vlucht. Bata-
lov was een van die weinig acteurs die men  in het Westen 
kende. In de Soviet-tijd had een populair acteur een publiek 
van zo’n driehonderd miljoen mensen.Hij deed veel  toneel 

Anita Pallenberg met Keith Richard en kind.

Batalov en Tatjana Samjlova in 
Als de Kraanvogels Overvliegen.

 I N  M E M O R I A M

maar keerde naar de film terug in 1978 met Moskou Gelooft Niet in Tranen. Hij kreeg de 
USSR-Staatsprijs. In 2002 kreeg hij van Boris Yeltsin de Nika Prijs voor zijn gehele oeuvre. In 
2014 kreeg hij een Life Time Achievement Award op het 29e Film Festival van Moskou. Hij 
liet nog een keer van zich horen, toen hij een protestbrief ondertekende als support voor de 
interventie in de Oekraïne door Vladimir Poetin. Hij overleed ten gevolge van een val waarbij 
hij zijn nek en heup brak.

PJOTR  ANDREJEW N Polen, 27-10-1947  ? 12-6-2017, Polen 

Hij kwam na een paar Poolse films naar Nederland en regisseerde voor de 
tv een eenakter van Pavlec Havel, Protest (1986) met Hans Dagelet  en Rik 
van Uffelen. Daarna regisseerde hij in 1988 de speelfilm  Shadowman met 
Jeroen Krabbe, Tom Hulce en Manouk van de Meulen. Het verhaal over 
een oorlogsvluchteling speelde zich af in Amsterdam, maar het feit dat 
Andrjew in het midden liet om welke oorlog het ging (het leek op WO2) 
werd hem door de pers niet in dank afgenomen. Andrejew keerde terug 
naar Polen en maakte  nog slechts enkele films.

JOHN G. AVILDSEN NOak Park, Illinois, 21-12-1935 ? 17-6-2017, LA 

Was assistent-regisseur bij Otto Preminger en 
Arthur Penn en maakte een sterke film in 1970 met 
Joe, over de racist Joe (Peter Boyle), die zwarten, 
hippies, homo’s en progressieven haatte en ze  het 
liefs wilde ombrengen. De film werd geroemd als 
een statement voor de roerige jaren zeventig en 
vooral Peter Boyle kreeg veel goede kritieken. Drie 
jaar later had Alvidsen weer een indrukwekkende 
film met Save the Tiger  over een zakenman die een 

midlife crisis krijgt. Het leverde film en hoofdrolspe-
ler Jack Lemmon drie Oscar-nominaties op met een Oscar voor Lemmon. Alvidsen werd al 
afgeschilderd als interessante regisseur à la Arthur Penn of Frank Perry, maar met het grote 
succes van Rocky (1976), dat eigenlijk voornamelijk op het conto van hoofdrolspeler/scenario-
schrijver Sylvester Stallone kwam, plus het winnen van tien Oscar-nominaties en het krijgen 
van de Oscars voor regie en beste film, veranderde Avildsen in een succesvolle regisseur van 
entertainment met nog een Rocky-film en de Karate Kid-films. 
   Overleden aan kanker in de pancreas.

John Alvidsen tijdens Rocky met Sylvester Stallone op achtergrond.
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BILL  BUTLER N 1933 ? 4-6- 2017, Sherman Oaks, Ca 

Sound-editor en editor. Begon als sound-editor in 1963 bij The 
Mind Benders van Basil Dearden  met Dirk Bogarde en Mary 
Ure. Monteerde zelfstandig de documentaire Goal, the world cup  
in 1966 en een jaar later de tv-serie Man in a suitcase. Meteen 
daarna had hij grote speelfilms zoals Buena Sera, Mrs Campbell 
met Gina Lollobrigida, One More Time van Jerry Lewis met Peter 
Lawford en Sammy Davis jr. en blijkbaar had Stanley Kubrick 
ondanks de korte staat van dienst van Butler zoveel vertrouwen 
in hem dat hij Clockwork Orange mocht monteren. Hij kreeg een 

Oscar en een BAFTA. Daarna volgden veel populaire speelfilms, o.a.  A touch of class, Vam-
pira, Killer  force, Our winning season, Lost and found, etc. Hij werkte in middels in Holly-
wood en was er niet vies van om ook voor de tv de St. Elsewhere  zeven keer te monteren. Een 
film zo imposant en uitdagend als Clockwork Orange kwam er nooit meer, maar tot aan 2010 
zou hij altijd werken.

JOHN BERNECKER N New Orleans,  2- 3- 1084 ? 13-7-2017, Atlanta 

Hij was een stuntman met een lange staat van dienst. Hij arrangeerde 
gevechten  bij films. Zijn eerste film was Anytown in 2009  en hij klom 
snel op naar grotere films  als  The mechanic in 2011  als dubbel voor Tony 
Goldwyn en The Green Lantern als  dubbel voor  Peter Sarsgaard. Later 
werk  is o.a. Texas Killing Fields, Mysterious Island, Battleship, Abraham 
Lincoln, Vampire Killer, Olympus has fallen, The Hunger Games  en recen-
telijk Black Panther en Game Night. Zijn laatste werk waar het mis ging 

was seizoen 8 van The Walking Dead toen van een balkon moest vallen en naast het kussen op 
steen viel. Hij had zware hoofdwonden en overleed een paar dagen later in het ziekenhuis.

MICHAEL  NYQVIST N Stockholm, 8-11-1960  ? 27-6-2017, Zweden 

Hij zou altijd een acteur zijn geweest met bekendheid in alleen de Scandinavische landen als 
hij niet de rol van journalist Michael Blomkvist had gespeeld 
in de drie films die de Millennium-serie vormden. Die rol van 
sociaal geëngageerde onderzoeksverslaggever leek op zijn lijf 
geschreven, alsof schrijver Stieg Larsson die rol had geschreven 
met Nyqvist in zijn hoofd. De films waren ook internationaal 
een groot succes. Daarvoor had hij enige bekendheid gekregen 
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in de jaren negentig met o.a. een vaste rol in de 
serie Beck, een gastrol in Wallender, de films The 
Black Pimpernel  en As it is in Heaven. Het succes 
van de Millenium-serie zorgde ervoor dat hij in de 
Hollywood-films terechtkwam: John Wick, Mission 
Impossible Ghost Control  en Disconnect. Goed voor 
de portemonnee, maar artistiek natuurlijk onbevre-
digend. Hij werkte voor het laatst in 2014 
en stierf  aan longkanker.   

BARRY NORMAN N Londen. 21-8-1933 ? 30-6-2017, Londen 

Filmcriticus en presentator. Groeide met films op, want zijn  vader 
was de bekende filmregisseur Leslie Norman  (Dunkirk, The Long 
the Short and the Tall). Na allerlei baantjes als journalist  presen-
teerde hij het programma Film…  van BBC One. Later werkte hij 
voor Sky. Hij bleef ook aan andersoortige programma’s meewer-
ken. Hij werd door tv-kijkers zeer gewaardeerd om zijn eerlijke 

en interessante beschouwingen en gesprekken over films en acteurs of regisseurs. Hij leed al 
jaren aan kanker en overleed in zijn slaap.

JOE ROBINSON N Newcastle, 21-5-1917 ? 3-7-2017, Brighton 

Professioneel worstelaar die in 1952 het Europees Zwaargewicht 
Kampioenschap won. Tegelijkertijd studeerde hij bij RADA in 
Londen. Omdat hij in Parijs ernstig  zijn rug bezeerde, concen-
treerde hij zich meer op zijn acteercarrière. Zij  eerste rol was in 
een fitness-documentaire Fit as a fiddle in 1952, gevolgd door een 
rol van Harrry ‘Muscles’ Green in de West-End-musical  Wish 
You Were Here. Zijn speelfilmdebuut was tegenover Diana Dors 
in 1955 in A Kid for Two Farthings van Carol Reed (foto links). 
Hij kwam natuurlijk voornamelijk in aanmerking voor rollen van 

krachtpatsers. In 1962 zat hij in The loneliness of the Long Distance Runner tegenover Tom 
Courtenay. Hij was in de jaren zestig te zien in Italiaanse gladiatorenfilms zoals Gli Invasori, 
Le Gladiatrici en Ursus e la Ragazza Tartara (als Ursus). Ook was hij gladiator in Barabbas, 
de Amerikaanse spektakelfilm met Anthony Quin in de titelrol, die in Italië werd opgeno-
men. Joe en zijn broer Doug Robinson waren vaak stuntmannen bij films. Ze leerden Honor 
Blackman voor de tv-serie The Avengers (1961) zich met judo te verdedigen en deden later 
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Michael Nyqvist met Noomi Rapaace in de  Millennium-trilogie.
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als tegenstanders van Honor mee aan haar boek 
over judo. In 1963 was hij kandidaat (volgens 
Robinson) om in From Russia With Love Red 
Grant te spelen, de gevaarlijke tegenstander van 
007 te spelen die met Bond in de Orient Express 
vecht. Dat gebeurde niet; de rol  ging naar 
Robert Shaw die wereldberoemd werd. Men 
koos eerder voor de goede acteur dan voor de 
vechtersbaas. 
    In 1971 zorgde Sean Connery ervoor dat hij 

alsnog een rol in een Bond-film kreeg, Diamonds Are Forever, waarin ze vechten in de lift van 
een Amsterdams grachtenhuis. Maar dat was wel gefilmd in de Pinewood Studios. Joe Robin-
son stopte daarna met acteren en opende een ‘martial arts- studio in Brighton. 
   In 1998 kwam hij nog een keer in het nieuws toen hij uit een bus in Kaapstad stapte en door 
leden van een gang werd aangevallen. Dat kwam ze duur te staan want de 70-jarige Robinson 
sloeg twee jongens neer, trapte er een in de borst en brak de arm van de vierde. De andere 
overvallers zochten een veilig heenkomen. Joe’s dochter Polly Robinson continueerde haar 
vaders succes in ‘martial arts’ en won in 1980 het junior judokampioenschap.

ELSA MARTINELLI N Elisa Tia,Toscane,30-1-1935 ? 8-7-2017, Rome 

Werd in 1953 ontdekt en kwam in de modewereld terecht als 
model. In dat zelfde jaar zat ze al in  een Italiaanse film: Als je een 
miljoen won. Een jaar later zat ze—ongecrediteerd — in Le rouge et 
le noir met Gerard Philippe en Danielle Darrieux. Weer een jaar 
later speelde ze tegenover Kirk Douglas in The Indian Fighter als 
Indiaans meisje. Kirk kon een elegant, beeldschoon meisje zeer 
goed waarderen. Hij beweerde dat hij haar  had ontdekt op de 
cover van een tijdschrift. Dit was het begin van een filmcarrière die 
zich zowel in Italië als in Hollywood afspeelde. 
   In 1956 kreeg ze op het 6e Berlijnse Filmfestival een prijs voor 
haar rol in Donatella van Mario Monicelli. Ze was niet langer 

alleen maar het mooie meisje, maar ook een serieus actrice. Toch was ze voor de Amerika-
nen een exotische schoonheid die goed van pas kwam in films als Four Girls in Town, Hatari 
(met John Wayne), The Pigeon that Took Rome (met Charlton Heston), The Trial (van en met 
Orson Welles), Rampage (met Robert Mitchum). In Italië  werd ze  toch nog gekozen voor 

Robinson vecht met Sean Connery  in Diamonds Are Forever.

interessantere films met belangrijke regisseurs: Liefde 
in Rome van Dino Risi, The Tenth Victim van Elio 
Petri en La Notte Brava van Mauro Bolognini. 
   Toen haar Amerikaanse carrière eindigde bleef ze 
af en toe in Europese films optreden. Voor het laatst 
was ze te zien in 2004  in de Italiaanse tv-serie Orgo-
glio. 
   Ze trouwde twee keer. Haar eerste man. met wie 
ze van 1957-1966 was getrouwd, was Graaf Franco 

Mancinelli Scotti di San Vito. Ze hadden een dochter. In 1968 trouwde ze de Paris Match-
fotograaf en meubelontwerper Willy Rizzo. Elsa startte een nieuwe carrière als ontwerpster 
van avant-garde meubels en ze was een binnenhuisarchitecte. Rizzo stierf in 2003. Elsa Marti-
nelli overleed aan kanker.

 
MARTIN  LANDAU N Brooklyn, 20 -6-1928  ? 15-7-2017, LA 

Toen hij 17 was, werd hij  bij de New York Daily News aangenomen 
als cartoonist. Hij werkte er vijf jaar. In 1955 waren er zo’n vijfhonderd 
kandidaten voor de Actors Studios en hij en Steve McQueen waren de 
enigen die werden aangenomen. 
In de jaren vijftig zat hij veel 
in tv-series en stond hij op het 
toneel. Maar toen Alfred Hitch-
cock  hem engageerde in 1959 
voor zijn film North by North 
West als de sinistere secretaris 

van James Mason, werd hij bekend. Er volgde een rol in 
de monsterproductie Cleopatra, waar hij goede kritieken voor kreeg.  
   Hij was gedoemd, vanwege zijn donkere onheilspellende uitstraling, boeven in films en tv te 
spelen, totdat hij in 1966 een vaste rol kreeg in de tv-serie Mission Impossible, waarin ook zijn 
vrouw Barbara Bain optrad. Hij  werd er een populaire tv-ster door. 
   In 1975 speelden hij en Barbara Bain in Engeland in de tv-serie Space: 1999 die na twee 
jaar werd stopgezet. Martin Landau verdween enigs zins naar de achtergrond tot hij—ouder 
geworden—in Tucker the Man and his Dream de man naast Tucker (Jeff Bridges) speelde, die 
gelooft in de dromen van auto-ontwerper Tucker. Het leverde hem een Oscar-nominatie op. 
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Met James Mason in North By North West.
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Veel meer dan in zijn jonge jaren kwamen er interessante rollen op 
zijn weg. Hij speelde bij Woody Allen in Crimes and Misdemeanors  
(Oscar-nominatie), bij  Tim Burton de verlopen griezelacteur Bela 
Lugosi in Ed Wood (Oscar), hij was Simon Wiesenthal in Max and 
Helen, etcetra. Hij was nu de Grand Old Man van de Amerikaanse 
cinema en werkte door tot aan zijn dood, te wijten aan  ‘onverwachte 
complicaties.’  Dochter Susan Landau Finch is schrijfster, regisseur, 
producer en dochter Juliet is actrice.

GEORGE ROMERO N Pittsburgh, 4-3-1940  ? 16-7-2017 

Het genre van de zombiefilm werd  vroeger incidenteel gemaakt. Val 
Lewton deed er één en bij Hammerfilms werden ze gemaakt, maar 
toen George Romero in 1968 met de low-budget zwart-wit film The 
Night of the Living Dead kwam maakte hij naam en diepe indruk.  De 
$100.000 die geïnvesteerd waren kwamen dubbel en dwars terug. De 
film is nu een cult-classic en geregistreerd bij de Library of Congres in 
het nationale Amerikaanse Filmregister. 
   Romero zou vasthouden aan het zombiegenre, maar af en toe andere 
griezelfilms maken zoals Knighriders (met een heel jonge Ed Harris) 
of Creepshow. Maar in 1978 was er Dawn of the Dead,  in 1985 Day 

of the Dead, in 2005 Land of the Dead, in 2007 Diary of the Dead en in 2009 Survival of the 
Dead (zijn laatste film als regisseur). 
   Zijn films waren altijd realistisch met een zwarte humor. De zombiefilms waren altijd een 
subcultuur, maar ze zijn nu vanwege Z met Brad Pit en The Walking Dead-series naar een 
hoger niveau gepromoveerd.  Vooral dankzij de noeste arbeid van George Romero. 
Gestorven aan longkanker.
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1968: The Night of the Living Dead 2009: Survival of the Dead

Landau in 2010

HANGING IS A LIVING
De beul van Engeland
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The Marx Brothers

VOLGENDE MAAND
IN FILM FUN 44


