Nog weer een filmpje

Eerder hebben we blogs geplaatst met de titels Filmpje (nr. 27) en Hier weer een
filmpje (nr. 37) met bijzondere bijdragen van Teun Berserik. Vandaag de derde
bijdrage van Teun met nog weer een filmpje en … laat u verrassen … zelfs met twee
filmpjes.
Tenzij u een groot liefhebber van Engelse
dansorkesten bent, denk ik niet dat velen onder u
ooit van Billy Cotton hebben gehoord. Ik niet in
ieder geval, hoewel ik toch wel enkele orkesten ken
vanwege het vaak zonderlinge repertoire.
Zo was ik de tekst een beetje kwijt van She had to
go and loose it at the Astor met daarin de
dubieuze frase: 'She only knew she had it when she
came” van Harry Roy en zijn orkest, die ook nog
succes had met het nummer “My girlfriend's pussy'.
Jaja, dat ging ver hoor, in die tijd.
Gelukkig is daar meneer Google!

https://www.youtube.com/watch?v=Skx3qNBfUm8
En omdat Google alles aan elkaar koppelt waar men in het verleden belangstelling voor had, kwam
als vanzelf ook Billy Cotton en zijn orkest boven dobberen.
En nu wordt het voor ons interessant, want Billy heeft - met dank aan Google - met een K3 Magnette
op Brooklands rondjes gedraaid en Pathé heeft daarvan éen en ander vastgelegd.

https://www.youtube.com/watch?v=Lz_7SIGTMtM
En ach, wat valt er in dit korte filmpje
weer veel te zien. Het betreft hier
duidelijk ongemonteerd ruw
materiaal, zodat sommige
handelingen twee keer zijn
opgenomen.
Billy zelf doet niks, maar ziet er kek
uit in zijn stoere jack en de
broekspijpen in de sokken
gefrommeld. Maar wat is dat?
Het lijkt wel of Billy nog niet eerder
met deze MG gereden heeft. Het
geschutter bij het instappen,
onwennig gerommel met de knopjes en zelfs bij het gespen van het riempje van de helm heeft hij hulp
nodig.
Maar eindelijk gaat hij dan toch aan de rol. En dan, op 4.39 zien we wel een heel eigenaardige manier
om een raceauto af te remmen. Waarom dit nu weer? Kijk eens naar de vooras. De remmen
ontbreken geheel! Welk verhaal zit hier nu weer achter. Wie o wie weet het?
Wat nog meer.
De heerlijk ongewassen overalls van de monteurs waaraan te zien is dat éen ervan zijn handen er
vaak aan afveegt. Enfin, veel kijkplezier maar weer. Blijf intussen gezond.
Bestaat die MG trouwens nog?
Met hartelijke groet,
Teun B.

