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Abstract 

 

Deze scriptie onderzoekt de historische receptie van de doorbraak van Buster Keaton als 

filmster in het Amerikaanse filmlandschap. De artikelen en advertenties die in de destijds populaire 

Amerikaanse filmtijdschriften Motion Picture Magazine, Photoplay en Picture-Play van 1917 tot en 

met 1922 verschenen over Buster Keaton zullen uitgebreid besproken en geanalyseerd worden. Aan 

de hand van de analyse is namelijk de bedoeling een uitspraak te kunnen doen over hoe Buster 

Keaton werd geïntroduceerd en gevolgd in de Amerikaanse filmtijdschriften. Hiermee wil dit 

onderzoek een duidelijker beeld scheppen van Keaton’s doorbraak bij het contemporaine 

Amerikaanse publiek. Deze tak van receptieonderzoek in de filmwetenschap over Keaton is tot op 

heden namelijk achtergebleven.  

Om dit onderzoek te kunnen realiseren heb ik onder andere de theorie gebruikt van Richard 

Maltby over het schrijven van receptiegeschiedenis, van Richard Dyer over hoe we kunnen definiëren 

wanneer iemand tot ‘ster’ genoemd kan worden en van Kathryn Fuller, Adrienne McLean en Marsha 

Orgeron over het karakter van de Amerikaanse filmtijdschriften. Voor contextinformatie over Buster 

Keaton in de periode 1917 tot en met 1922 zijn publicaties van Kevin Brownlow, Walter Kerr, Edward 

McPherson, David Robinson, Lea Jacobs en Kristin Thompson en David Bordwell gebruikt. Verder is 

een publicatie van Charles Wolfe aan bod gekomen, in de ondersteuning van mijn observatie dat de 

filmwetenschap achterligt in het schrijven over Keaton vanuit het oogpunt van het publiek. 

Tot slot zijn in de bijlagen van dit onderzoek alle verschenen berichten van 1917 tot en met 

1922 in de filmtijdschriften Motion Picture Magazine, Photoplay en Picture-Play samengevat en 

tevens op chronologische volgorde tentoongesteld. 
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BUSTER KEATON BREEKT DOOR 

De historische receptie van een rijzende filmster 

 

 

‘’I am sorry, but I have no ins and outs of Buster Keaton’’,1 antwoordt de anonieme journalist 

‘’The Answer Man’’ van Motion Picture Magazine op een lezersbrief in de vraag- en antwoordrubriek 

van februari 1920. Buster Keaton, heden ten dage een filmlegende vanwege zijn zwijgende komedies, 

was begin 1920 nog te onbekend voor ‘’The Answer Man’’ om aan de desbetreffende lezer 

informatie te kunnen geven. Dat terwijl Keaton destijds al bijna drie jaar werkte in de filmindustrie. In 

de latere jaren twintig behoorde Keaton echter wel tot de bekende filmsterren. Zoals Thompson en 

Bordwell hierover zeggen in Film History: ‘’[…] Buster Keaton, who would come into his own as a star 

in the 1920s.’’2 Over Keaton bestaat dan ook een enorm corpus aan wetenschappelijke publicaties, 

opgebouwd door de decennia heen. In de meeste gevallen zijn dit ofwel biografieën over zijn leven 

en werk of het zijn analytische besprekingen van zijn bekendste films. Hierin is duidelijk dat Keaton’s 

rollen en films groter werden met de jaren. Echter, in maar weinig wetenschappelijk werk waarin 

over Keaton wordt gezegd dat hij in de jaren twintig een ster was, wordt uitleg of bewijs gegeven 

over wanneer Keaton doorbrak als filmster, door bijvoorbeeld te kijken naar in welke jaren zijn 

bekendheid toenam bij het publiek en op welke manier. Hierdoor blijft het tot vandaag onduidelijk 

na hoeveel tijd en vanaf wanneer precies Keaton eigenlijk een ster werd onder het publiek sinds zijn 

intrede in de filmindustrie; hoe hij werd ontvangen door het publiek en zijn bekendheid toenam. 

Onderzoek naar filmtijdschriften die nummers uitbrachten ten tijde van Keaton’s doorbraakjaren kan 

hier verduidelijking over gaan geven, en daarom zal in dit onderzoek in worden gegaan op de vraag 

hoe Buster Keaton werd geïntroduceerd en gevolgd in de Amerikaanse filmtijdschriften Motion 

Picture Magazine, Photoplay en Picture-Play tussen 1917 en 1922. 

 Eerst, om de context van de periode 1917-1922 goed uiteen te zetten, zal ik aan de hand van 

verscheidende wetenschappelijke publicaties over Keaton zijn entree in de filmindustrie in 1917 en 

zijn werk in de jaren daarna beschrijven. Deze context, zoals het onderzoek, loopt tot 1923 omdat 

vanaf dat jaar Keaton naast korte films ook feature films ging maken, en zoals we zullen zien, hij op 

dat punt een grote sterrencarrière begon te krijgen. De periode na 1923 valt daarmee buiten het 

corpus van dit onderzoek, Keaton is dan immers al doorgebroken. Vervolgens zullen de 

wetenschappers Richard Maltby en Charles Wolfe kort aan bod komen, om nader te verduidelijken 

waarom de filmtijdschriften uit 1917-1922 kunnen helpen om uit te zoeken wanneer Keaton precies 

                                                           
1
 ‘’The Answer Man,’’ Motion Picture Magazine, februari, 1920, 88. 

2
 Kristin Thompson en David Bordwell, Film History: An Introduction. 3e ed. (New York: McGraw-Hill, 2010), 63. 
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doorbrak in deze vroege jaren van zijn carrière. Onder andere bij Maltby zal hiervoor het nut van een 

dergelijke geschiedenis gericht op de receptie van films en diens ster uitgelegd worden. Na Wolfe en 

Maltby wordt een concept van Richard Dyer uit zijn boek Stars uitgelegd dat van pas zal komen bij 

het onderzoek naar de filmtijdschriften, vanwege Dyer’s uitleg wat een ‘ster’ is. Aan de hand daarvan 

kunnen we definiëren vanaf wanneer Keaton als filmster kan worden gezien.  

 Hierna is het dan mogelijk ons te wenden tot de berichtgeving over Keaton in Motion Picture 

Magazine, Photoplay en Picture-Play in de jaren 1917-1922. De artikelen en advertenties die in deze 

tijdschriften in deze periode verschenen over Keaton zal ik uitgebreid analyseren, mede aan de hand 

van het concept van Dyer, om vervolgens een uitspraak te kunnen doen over hoe Keaton werd 

geïntroduceerd en gevolgd in de Amerikaanse filmtijdschriften. In deze analyse is een tweedeling 

gemaakt, omdat in de jaren 1917-1920 de berichtgeving over Keaton nog mager is: het zijn veelal 

korte en sporadische berichten. In 1921 en 1922 daarentegen is er opeens een enorme toename van 

berichten over Keaton met af en toe zelfs lange reportages over Keaton en zijn privéleven, soms 

geïllustreerd met (grote) foto’s. In deze laatste periode lijkt dan ook de meeste groei te liggen in zijn 

doorbraak. De analyse zal ondersteund worden door literatuur van Kathryn Fuller, Adrienne McLean 

en Marsha Orgeron over filmtijdschriften, om zo een beter inzicht te geven in de soort berichtgeving 

die over Keaton te lezen is. 

 

Buster Keaton in 1917-1922 

In 1917 ging Keaton werken in film.3 Hij was uitgenodigd om een dag mee te lopen bij de 

Comique studio,4 waar Roscoe Arbuckle werkte.5 Keaton speelde die dag scenes mee in THE BUTCHER 

BOY en ging vanaf de volgende dag aan het werk bij Comique.6 De studio was van producent Joseph 

M. Schenck en Roscoe Arbuckle als de ster, de regisseur en de meest waardevolle komische prop had 

de leiding.7 Keaton zou bij Comique van bijrollen naast Arbuckle, naar co-ster en uiteindelijk naar het 

overschaduwen van Arbuckle gaan. En Arbuckle stond Keaton dit ook toe.8 Na drie films was Keaton 

al Arbuckle’s regieassistent: hij regisseerde als Arbuckle zelf een scene moest spelen.9 En in 

MOONSHINE in 1918 werd Keaton geïntroduceerd als Arbuckles co-ster.10 

Dan, in 1918 en 1919 diende Keaton elf maanden in het leger, waaronder zeven maanden in 

Frankrijk.11 Toen Keaton terug kwam in 1919 bleek dat hij opgemerkt was in de films van Arbuckle. 

                                                           
3
 David Robinson, Buster Keaton. (Londen: Secker & Warburg, 1969), 24. 

4
 Edward McPherson, Buster Keaton. Tempest in a Flat Hat. (Londen: Faber and Faber, 2004), 28. 

5
 Walter Kerr, The Silent Clowns. (New York: Knopf, 1975), 120. 

6
 Edward McPherson, 29. 

7
 Ibidem, 33, 35. 

8
 David Robinson, 25. 

9
 Kevin Brownlow, The Parade’s Gone By. (Berkeley: University of California Press, 1968), 478-479. 

10
 Edward McPherson, 48. 

11
 Kevin Brownlow, 478. 
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Warner Brothers bood hem duizend dollar per week als hoofdrolspeler, maar Keaton ging terug naar 

Arbuckle voor een kleiner salaris.12 Hollywood was na Keaton’s terugkomst volop tot bloei gekomen. 

De sterren leefden in enorme huizen. Zelfs clowns als Arbuckle.13 

Eind 1919 verplaatste Schenck Arbuckle naar feature films bij Paramount, waarna Keaton de 

Comique studio kreeg overgedragen als opvolger van Arbuckle in de hoofdrol van de kortfilms. Hij 

kreeg duizend dollar per week plus vijfendertig procent van de jaarlijkse inkomsten.14 De studio 

opende in 1920 en Schenk gaf Keaton complete vrijheid van werkomstandigheden. Ook hoefde hij 

zich geen zorgen te maken over zakelijke beslommeringen.15 De studio werd ‘Buster Keaton 

Comedies’ genoemd. Keaton wilde eigenlijk features maken, maar daar zei Schenck nee tegen. Korte 

films waren een veiligere gok.16 Keaton zou blijven werken onder Schenck en de studio tot 1928.17 

Zijn eerste feature was THREE AGES uit 1923. 

In februari 1921 deed het gerucht van Keaton’s verloving met Natalie Talmadge de ronde. Op 

11 februari stond in Variety: BUSTER KEATON MARRYING. En negen dagen later bevestigde ook The 

New York Times de verloving. Keaton was toen vijfentwintig en een vrijgezelle ster. En een huwelijk 

met een Talmadge zus was en zeer nieuwswaardig item.18 Natalies zussen, Norma en Constance, 

schaarden zich namelijk onder de meest belangrijke filmsterren van de jaren twintig. Ook was Norma 

destijds getrouwd met Schenck.19 De media bleef daardoor hun weg naar het altaar volgen. Ze 

trouwden op 21 mei 1921.20 In 1922 was Natalie in verwachting.21 

De Talmadge familie was rijk, machtig en verstikkend. Buster en Natalie’s huwelijk bezegelde 

in die tijd een van de meest machtige oligarchieën in de filmwereld, misschien wel Pickford-Fairbanks 

overstijgend. Van Keaton werd daarmee verwacht een oligarch te zijn, of het in ieder geval zo te 

laten lijken. Maar hij hield niet van zulk persoonlijk uiterlijk vertoon.22 Toch verhuisden ze, blijkbaar 

tegen zijn wil in, om te voldoen aan het koninklijke beeld van de jaren twintig filmster.23 Ze 

verhuisden naar een groter huis vanwege de baby die op komst was en omdat Natalie’s moeder en 

zus bij Keaton en Natalie inwoonden. Het huis stond in Westmorelandplace en had twintig kamers 

met onder andere een danszaal van drie hoog, een zwembad en een beroemdheid als buurman 

                                                           
12

 Walter Kerr, 122. 
13

 Edward McPherson, 58. 
14

 Ibidem, 67. 
15

 David Robinson, 39. 
16

 Edward McPherson, 69-70. 
17

 Charles Wolfe, ‘’Buster Keaton. Comic Invention and the Art of Moving Pictures,’’ in Idols of Modernity. Movie Stars of the 
1920s, geredigeerd door Patrice Petro (New Brunswick, New Jersey, Londen: Rutgers University Press, 2010), 41-42. 
18

 Edward McPherson, 88-89. 
19

 Lea Jacobs, ‘’The Talmadge Sisters. A Forgotten Filmmaking Dynasty,’’ in Idols of Modernity. Movie Stars of the 1920s, 
geredigeerd door Patrice Petro (New Brunswick, New Jersey, Londen: Rutgers University Press, 2010), 65. 
20

 Edward McPherson, 88-89. 
21

 David Robinson, 63. 
22

 Edward McPherson, 102. 
23

 David Robinson, 63. 
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(Mack Sennett). Keaton leefde het volle leven op dat moment. Hij had een groot huis, familie, 

carrière, butler, hond en speelde bridge, een van Hollywoods ‘favoriete binnensporten’.24 Keaton lijkt 

hier een eerste toppunt te hebben bereikt in zijn carrière. Vanaf nu is Keaton echt een grote ster.  

 

En hoewel in de bovenstaande uiteenzetting duidelijk wordt hoe Keaton’s carrière en leven 

verliep tussen 1917-1922 via de informatie uit het eerdere werk van Robinson, McPherson, Kerr en 

Brownlow, blijft onduidelijk of en hoe hij in deze periode werkelijk ook doorbrak bij het Amerikaanse 

publiek. Ook filmwetenschapper Charles Wolfe constateerde in zijn artikel uit 2010 dat ondanks de 

populariteit in de filmwetenschap van Keaton en Keaton’s komedies, de geschiedenis van de 

oorspronkelijke receptie - van gemaakte films, de publiciteit, en gekeken door de ogen van het 

publiek - achter is gebleven en zich vaak vaag geformuleerd op de achtergrond bevindt in de meeste 

kritische papers en werken.25 Wolfe betrekt in zijn artikel vandaar ook de kant van receptie, maar 

doet dat over een andere periode en ander onderwerp met betrekking tot Keaton dan dit onderzoek 

dat doet, namelijk de respons door de hele jaren 1920 heen op Keaton’s komediestijl met een focus 

op het artistieke en mechanische karakter van zijn films.26 Verder bespreekt Wolfe vooral reviews en 

persreclame vanaf 1920, omdat Keaton vanaf toen zijn eigen studio had en Wolfe hem vanaf dat 

moment als een ster ziet. Hij bespreekt hoe Keaton’s imago via publiciteitsmateriaal vanaf 1920 

wordt ‘uitgevonden’.27 Echter, concrete verduidelijking over waarom Keaton dan vanaf dat moment 

een ster zou zijn, geeft Wolfe nog niet. Wolfde constateerde dus, net als ik, dat de geschiedenis over 

de receptie van Keaton nog onvoldoende aan bod is gekomen in de filmwetenschap en heeft een 

bijdrage geleverd om dit te verhelderen.  

Waar Wolfe echter nog niet aan toe was gekomen, en waarom het belangrijk is om niet 

alleen naar de productiegeschiedenis te kijken van Keaton’s films maar ook naar de receptiekant 

ervan (hoe hij werd ontvangen als filmster), is dat we dan meer te weten kunnen komen over hoe 

Keaton doorbrak als ster in het Amerikaanse filmlandschap. Richard Maltby legt hierover uit in On 

the Prospect of Writing Cinema History from Below dat de filmgeschiedenis kan worden aangevuld en 

verbeterd door het primaire historische archief opnieuw te onderzoeken in plaats van uit te gaan van 

de secundaire literatuur die al door eerdere filmgeschiedenissen zijn gegeven.28 Dit is dan onderzoek 

in contemporaine bronnen als kranten, tijdschriften, dagboeken en brieven en archieven van 

bijvoorbeeld overheidsinstellingen of bioscopen.29 Maltby stelt dat de geschiedenis van Amerikaanse 

                                                           
24

 Edward McPherson, 102. 
25

 Charles Wolfe, 43. 
26

 Ibidem, 41-64. 
27

 Ibidem, 49-51. 
28

 Richard Maltby, ‘’On the Prospect of Writing Cinema History from Below’’ Tijdschrift voor Mediageschiedenis 9, nr. 2 
(2006), 76. 
29

 Ibidem, 75. 
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film namelijk niet exclusief de geschiedenis is van de producten zelf (de films en diens makers).30 Om 

filmgeschiedenis er meer toe te laten doen volgens Maltby moet het ook de sociale geschiedenis 

betrekken waarvan het onderdeel is: de geschiedenis van ‘below’. Dat is filmgeschiedenis die zich 

niet concentreert op de koningen en koninginnen van Hollywood zelf (zoals de vele bestaande 

biografieën over Keaton), maar zich concentreert op hun publiek en de rol die de sterren speelden 

voor het publiek.31 Door deze manier van geschiedschrijving aan de hand van primaire bronnen te 

volgen, is het mogelijk om met dit onderzoek een bijdrage te leveren aan het gemis in de 

filmgeschiedenis dat nu bestaat, waarin er bijna niet wordt geschreven over Keaton’s doorbraakjaren 

in de ogen van het publiek. De primaire bronnen in dit onderzoek zijn de filmtijdschriften Motion 

Picture Magazine, Photoplay en Picture-Play, waarmee ik wil proberen om zijn doorbraak te kunnen 

laten zien, aan de hand van hoe hij is geïntroduceerd en gevolgd in deze tijdschriften. 

  

Definitie van een ster 

Voordat we over kunnen gaan naar de filmtijdschriften en de analyse hiervan, is het nog 

belangrijk een concept van Richard Dyer te behandelen uit zijn boek Stars. In dit werk identificeert 

Dyer datgene dat iemand tot een ster maakt. Dit is belangrijk ons helder voor ogen te hebben 

voordat we de berichtgeving over Keaton gaan bekijken, willen we een gelegitimeerde uitspraak 

kunnen doen over hoe en vanaf wanneer hij werkelijk doorbrak als filmster. Volgens Dyer zijn sterren 

zowel een fenomeen van de productiekant als van de consumptiekant in de filmindustrie, zoals hij 

dat onder andere formuleert: ‘’Production and consumption are differentially determining forces in 

the creation of the stars (…)’’.32 Dit betekent dat aan de kant van de productie de sterren opkomen 

door wat de filmmakers verschaffen aan het publiek, en aan de kant  van de consumptie door wat 

het publiek van de films vraagt.33 Dyer legt uit dat, gezien de productiekant, sterren een investering 

zijn omdat ze (meestal, niet altijd) een garantie zijn om geen verlies en misschien zelfs winst te 

kunnen maken met een film. Ze worden ingezet om films succesvol te verkopen omdat het publiek ze 

wil zien en op die manier de markt te reguleren voor de filmmakers.34 Reclame voor de ster vanuit de 

productiekant kan dus in zekere mate zorgen voor hogere bezoekersaantallen. Aan de andere kant, 

zegt Dyer, is de productiekant niet alleen verantwoordelijk voor de opkomst van een ster, want dat 

zou betekenen dat de filmmakers de enige oorzaak zijn dat sterren bestaan. Wellicht een even grote 

                                                           
30

 Richard Maltby, 84. 
31

 Ibidem, 85. 
32

 Richard Dyer, Stars (Londen: BFI Publishing, 1998), 20. 
33

 Ibidem, 9. 
34

 Ibidem, 11. 
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of grotere bepalende kracht in de creatie van een ster is het publiek, dus de consumptiekant, zo zegt 

hij.35 Want als er geen consumptie is van de ster, kan de ster ook niet werkelijk bestaan. 

Deze twee kanten, beiden volgens Dyer noodzakelijk voor de creatie van een ster, zullen we 

zo dadelijk duidelijk terug gaan zien in de filmtijdschriften. Zo is er reclame in de tijdschriften vanuit 

de distributeur om Keaton te promoten, de productiekant. En aan de andere kant zijn er 

journalistieke artikelen vanuit het oogpunt van het publiek geschreven of wordt er in de tijdschriften 

antwoord gegeven op rechtstreekse vragen van de lezers over Keaton, de consumptiekant. Ik zal dan 

ook nog vaker terugkomen op dit concept van Dyer. 

 

Motion Picture Magazine, Photoplay en Picture-Play 

Dan kunnen we nu overgaan tot de Amerikaanse filmtijdschriften Motion Picture Magazine, 

Photoplay en Picture-Play. In het online archief www.mediahistoryproject.org van ‘’klassieke media 

tijdschriften’’ zijn alle maandelijkse nummers van 1917 tot en met 1922 opgenomen van deze drie 

tijdschriften. Hierdoor zijn ze de ideale bronnen om de periode nauwgezet te kunnen volgen in de 

ontwikkeling van de berichtgeving over Keaton. Ze bieden ons door de volledigheid namelijk een 

overzicht van de gehele periode, steeds in dezelfde soort bron. Andere filmtijdschriften in het archief 

beslaan namelijk niet de hele periode: de maandelijkse nummers stoppen of beginnen pas vaak 

halverwege deze periode. Vanwege de beperkte ruimte in dit onderzoek, heb ik de onvolledige 

filmtijdschriften daarom niet betrokken. Een kanttekening is wel dat van Photoplay de 

uitgavennummers van juli 1920 tot januari 1921 ontbreken in het archief, en van Picture-Play 

ontbreken maart, oktober en november van 1922.  Echter, omdat we met drie tijdschriften werken, 

is gebleken dat de andere twee deze gaten telkens goed hebben kunnen opvangen en dat daardoor 

nog steeds mogelijk is te zien hoe Keaton werd gevolgd in de filmtijdschriften. 

Motion Picture Magazine, Photoplay en Picture-Play zijn alle drie film fan magazines. Film fan 

magazines waren in deze periode, en zeker vanaf 1920, in grote bloei.36 Motion Picture Magazine 

was sinds 1911 in publicatie en daarmee het oudste magazine in de omloop.37 En Photoplay was 

vanaf eind jaren tien tot in de jaren dertig het populairste fan magazine. Die nam de eerste plek over 

van Motion Picture Magazine.38 Maar ook Picture-Play was een ware ‘’veteraan’’ in de film fan 

magazines, sinds 1915 in de omloop.39 In de periode 1917-1922 hadden de tijdschriften nog een 

‘vage’ relatie met de studio’s, zoals Kathryn Fuller uitlegt: ze werden onafhankelijk gepubliceerd en 

                                                           
35

 Richard Dyer, 17. 
36

 Kathryn H. Fuller, At the Picture Show: Small-Town Audiences and the Creation of the Movie Fan Culture. (Virginia: 
University Press of Virginia, 2001), 147-148. 
37

 Adrienne L. Mclean, ‘’New Films in Story Form: Movie Story Magazines and Spectatorship’’ Cinema Journal 42, nr. 3 
(2003), 3 
38

 Kathryn H. Fuller, 150. 
39

 Ibidem, 167. 

http://www.mediahistoryproject.org/
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hadden geen financiële connecties met de studio’s. Vanwege deze vrijheid waren de tijdschriften 

sympathiek en meewerkend toe naar de studio’s omdat ze wel materiaal nodig hadden van hen. En 

voor de studio’s was het ook voordelig om materiaal te verstrekken, want door artikelen in de 

tijdschriften gingen mensen naar een bepaalde film met een bepaalde ster. De tijdschriften konden 

daardoor enerzijds intieme toegang tot de sterren geven, maar tegelijkertijd konden ze ook nog 

steeds kritisch zijn en vergelijkingen maken.40 Deze onafhankelijkheid draagt bij aan het onderzoek 

omdat dit betekent dat de studio’s zich niet direct bemoeiden met de berichtgeving over hun sterren 

in de filmtijdschriften, en wij daarmee dus een onafhankelijk beeld kunnen krijgen vanuit het 

oogpunt van het publiek van de berichtgeving over Keaton in deze periode. 

Verder werden in de filmtijdschriften artikelen zoals interviews, nieuwsberichten en 

journalistieke reportages natuurlijk geschreven door journalisten. Hierdoor kwamen de fans niet 

altijd rechtstreeks aan het woord. Maar wel stonden de tijdschriften onder andere vol met foto’s van 

en artikelen over de filmsterren, voor de fans.41 Hiermee werkten de tijdschriften wel bemiddelend 

tussen de fans en de films en werd er geschreven voor het oog van het publiek, zoals Kathryn Fuller 

uitlegt. Want ze stelden in artikelen echt de karakters van de filmsterren bloot. Artikelen gingen 

inhoudelijk verder dan alleen de rollen laten zien waar de sterren in speelden.42 De tijdschriften, 

zoals Adrienne McLean uitlegt, waren eigenlijk ook een soort forum voor de discoursen over 

filmsterren in de context van romantiek, huwelijk en consumptie, dus niet alleen film.43 Zo droegen 

de tijdschriften bij aan de film fan cultuur.44 Dit zullen we zo ook terug gaan zien in de berichtgeving 

over Keaton, die inderdaad niet altijd alleen gericht is op zijn werk in film, maar ook op zijn 

persoonlijke leven. Roddelreportages zijn zeer aanwezig in de filmtijdschriften. Naast de 

journalistieke artikelen gaven de filmtijdschriften ook rechtstreeks ruimte voor de fan, namelijk via 

rubrieken als brieven naar de editor, vraag- en antwoord, en verschillende wedstrijden waaraan fans 

konden meedoen.45 De populariteit hiervan was erg hoog. Zo bevatte Motion Picture Magazine de 

rubriek ‘’The Answer Man’’ al sinds augustus 1911. En in de beginjaren van het tijdschrift kreeg ‘’The 

Answer Man’’ al duizenden brieven met vragen per maand, waarvan dan een deel verscheen in het 

tijdschrift.46 Marsha Orgeron geeft hierbij aan dat er dus ook een interactieve cultuur was op de 

pagina’s van de tijdschriften. In de vorm van fanmail kon in ieder geval een deel van de fans zichzelf 

representeren.47 En daardoor zien wij zo ook duidelijk wat de lezers zelf dachten en wilden weten. 

                                                           
40

 Ibidem, 151, 152. 
41

 Adrienne L. Mclean, 3. 
42

 Kathryn H. Fuller, 166. 
43

 Adrienne L. Mclean, 4. 
44

 Kathryn H. Fuller, 166. 
45

 Ibidem, 166. 
46

 Ibidem, 138. 
47

 Marsha Orgeron, ‘’’You Are Invited to Participate’: Interactive Fandom in the Age of the Movie Magazine’’ Journal of Film 
and Video 61, nr. 3 (2009), 3. 
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Door dit soort rubrieken waarin de filmtijdschriften aan de lezers lieten weten dat wat ze dachten 

ertoe deden, zo zegt Orgeron, maakte een bloeiende cultuur mogelijk van fan interactiviteit.48 Door 

deze combinatie van aan de ene kant berichtgeving door journalisten voor de fans in de vorm van 

interviews, reportages en nieuws, en aan de andere kant berichtgeving door de fans zelf in de vorm 

van brieven en vragen, krijgen we dan een goed beeld van hoe er over Keaton wel- of niet als filmster 

werd geschreven, en hoe intensief hij wanneer werd gevolgd. 

Eerst zal ik de berichtgeving in de tijdschriften analyseren van 1917 tot en met 1920, en 

daarna van 1921 en 1922. Hierbij wil ik graag verwijzen naar de bijlagen waar alle berichten van 

1917-1922 in een overzicht zijn gezet. Op pagina 21 tot en met 29 zijn alle berichten van elk apart 

tijdschrift op chronologische volgorde gezet op jaar en maandnummer, met bij elk bericht een 

samenvatting en indicatie van het soort bericht. Op pagina 30 tot en met 70 zijn dan alle berichten 

zelf te zien, tevens neergezet per tijdschrift en op chronologische volgorde. Dit is gedaan zodat 

wanneer ik tijdens de analyse schrijf over de berichten, het ook mogelijk is ze in de bijlagen werkelijk 

te zien en dat ze controleerbaar zijn. Via het jaar en het maandnummer zijn ook alle berichten terug 

te vinden op www.mediahistoryproject.nl.  

 

De jaren 1917-1920 

Zoals we in het begin van het onderzoek hadden gezien begon Keaton te werken in film in 

1917 bij de studio van Arbuckle. Toch werd hij niet al meteen opgemerkt door de filmtijdschriften en 

diens lezers. In Motion Picture Magazine en Picture-Play is in 1917 namelijk nog niets te lezen over 

Keaton. Photoplay maakt slechts één melding van Keaton in dat jaar. Alleen zijn naam wordt 

onderaan een korte review genoemd van THE BUTCHER BOY, namelijk in de bijrol naast Arbuckle. Ook 

wordt hij pas als tweede genoemd van de bijrollen. Tot halverwege 1920 ligt dan in eigenlijk bijna elk 

bericht over Keaton de focus niet op Keaton, maar wordt hij kort genoemd in het komische spel 

naast Arbuckle. In 1918 zien we wel dat elk filmtijdschrift Keaton inmiddels heeft opgemerkt in plaats 

van alleen Photoplay. In Photoplay wordt hij tweemaal kort genoemd als komiek werkend naast 

Arbuckle, waarvan één artikel een lange reportage is waarin hij zelfs op de foto’s erbij staat. Ook in 

Motion Picture Magazine en Picture-Play wordt Keaton in twee lange reportages over Arbuckle kort 

genoemd en staat hij op de foto. En in Picture-Play worden er ook al twee vragen vanuit lezers 

beantwoord in de rubriek ‘’The Picture Oracle’’, hoewel die nog gefocust zijn op Arbuckle. Het 

antwoord luidt namelijk bij beiden dat zowel Al St. John als Keaton de grappenmakers zijn naast 

Arbuckle. In 1919 en 1920 verschijnen dan nog vier soortgelijke berichten in de tijdschriften waarin 

Keaton wordt genoemd maar niet per se de focus is, waarvan één review, één nieuwsbericht en twee 
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vragen van lezers. De uitzondering is dat in 1918 twee berichten verschenen die over Keaton zelf 

gingen, in plaats van in de schaduw van Arbuckle. Zoals we eerder lazen diende Keaton in 1918 en 

1919 in het leger. En zowel Photoplay en Motion Picture Magazine bevatten in november een kort 

bericht dat Keaton naar de oorlog is. Hier worden voor het eerst twee berichten volledig aan Keaton 

zelf gewijd. Verder blijft het, logischerwijs, tijdens en na de oorlog dan een even stil rondom Keaton. 

Photoplay schrijft van december 1918 tot en met oktober 1919 niks meer over Keaton, Picture-Play 

tot en met september 1919 en Motion Picture Magazine zelfs tot en met januari 1920 niet meer. 

Uit deze berichten van 1917 tot halverwege 1920 wordt duidelijk dat Keaton in die jaren wel 

al was opgemerkt in de films van Arbuckle en ook werd geïntroduceerd als komiek in de 

filmtijdschriften, maar nog niet zodanig dat er echt over Keaton’s kwaliteiten als acteur of als 

persoon werd geschreven. Als Keaton al wordt genoemd, wordt hij ook maar heel kort genoemd. Wel 

wordt hij in 1919 en 1920 vaker als enige mede-komiek van Arbuckle genoemd, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld het bericht uit 1917 in Photoplay waar zijn naam in de bijrol tussen andere namen staat. 

Meer dus op gelijke hoogte met Arbuckle. Toch kunnen we hier nog niet spreken van een al echte 

interesse in Keaton zelf, vanuit zowel de filmtijdschriften als de lezers. In februari 1920 in Motion 

Picture Magazine zien we dan ook het antwoord staan op een lezersvraag waarmee ik opende: ‘’I am 

sorry, but I have no ins and outs of Buster Keaton’’. Over Keaton wordt en is op dit moment nog 

weinig bekend.  

 Later in 1920, wanneer Keaton’s eigen studio een paar maanden is geopend, is er echter een 

keerpunt zichtbaar. In Picture-Play wordt namelijk in maart een lezersvraag beantwoord dat Arbuckle 

features gaat maken en dat Keaton van ondersteunend acteur naar de hoofdrol in zijn eigen films is 

gepromoveerd. De journalist merkt hierbij op dat Keaton een slimme komiek is met veel goede 

ideeën, dus dat hij het solo vast goed gaat doen. Ook Photoplay in juni haakt hierop in. Tevens vanuit 

een lezersvraag wordt antwoord gegeven op in welke film Keaton nu speelt. De journalist van de 

‘’Questions & Answers’’ rubriek schrijft naast het antwoord ook dat men zich afvraagt wat er nu met 

Keaton gaat gebeuren, en doet een voorspelling dat hij waarschijnlijk succesvol gaat worden en 

status gaat krijgen. Een maand later staat ook in Motion Picture Magazine in een nieuwsbericht waar 

Keaton nu speelt en dat hij de hoofdrol heeft in plaats van een bijrol. Deze journalist merkt op dat 

Keaton al lang wordt geassocieerd met komedie en dat de cast van deze nieuwe film een ‘’all-star 

cast’’ is. Hier wordt voor het eerst het woord ‘ster’ in één bericht gezet met Keaton. Nu Keaton solo 

aan het werk is gegaan, zien we dus dat er voorspeld wordt dat hij waarschijnlijk groot gaat worden. 

De berichten waar Keaton ook opeens betrokken bij wordt vanaf half 1920 zijn de vele 

roddelartikelen die in de filmtijdschriften verschijnen waarin wordt beschreven welke bekendheden 

uit de filmwereld waar aanwezig waren. In deze artikelen worden de filmsterren en andere 

beroemdheden ergens gespot. Dit is op grote feesten bijvoorbeeld, of in bekende restaurants of bij 
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uitgaansgelegenheden. Tot september 1920 wordt Keaton nergens ‘gespot’, of hij is het in ieder 

geval niet waard om op te noemen dat hij ergens aanwezig was. Maar dan wordt hij in de tweede 

helft van 1920 maar liefst drie keer gespot door Picture-Play: in september bij een stierengevecht, in 

oktober tijdens een diner en in december bij de uitgaansplek de Sunset Inn - ‘de plek voor sterren’ - 

in een act met Arbuckle. Ook wordt Keaton in december in Motion Picture Magazine gespot bij een 

feest met veel beroemdheden uit de filmwereld. Meestal wordt Keaton in dit soort berichten dan 

genoemd in een lijstje tussen andere aanwezigen en soms, zoals bij de Sunset Inn, deed hij ergens 

een gekke, komische act en wordt dat even kort genoemd. Maar ook al staat hij tussen andere 

namen, dat geeft wel aan dat de filmtijdschriften hem belangrijk genoeg vonden om te noemen 

tussen de andere beroemdheden die gespot zijn. 

En dan, echt een kanteling in de berichtgeving over Keaton, is Picture-Play in december 1920 

de eerste met een lange reportage over hemzelf. Want tot nu toe waren alle berichten over Keaton 

kort, dat wil zeggen dat hij of alleen kort genoemd werd of het was een berichtje van maar enkele 

regels. En deze reportage beslaat één hele pagina met tevens een foto van ‘de drie Keatons’ - dat 

was de jonge Buster met zijn ouders toen ze Vaudeville acts opvoerden in het theater - en twee 

foto’s van Buster in een acrobatische en een komische pose. De reportage gaat over Keaton’s weg 

naar het beroemd worden. ‘’Tumbling to fame’’ luidt de titel dan ook. De reportage gaat over hoe 

Keaton vroeger optrad in vaudeville met zijn familie en ‘rondgegooid’ werd door zijn vader op het 

podium, en nu volwassen is en in film speelt. Nog steeds in het verlengde van de vaudeville echter, 

vanwege de slapstick komedie met het vallen en tuimelen. Keaton vertelt in het artikel aan de 

reporter hoe vaudeville was en hoe ze nu te werk gaan in film. De reportage geeft dus een goede 

introductie over Keaton: wat deed hij vroeger en wat doet hij nu, en dat hij daarmee op de weg naar 

het beroemd zijn zit. 

Met al deze berichten over Keaton is hij in totaal in 1917 tot en met 1920 vijfentwintig keer 

kort genoemd over de drie tijdschriften heen. Waarvan in 1917 maar één keer zoals we zagen, en 

tevens lag tijdens de oorlog de berichtgeving grotendeels stil. Tot halverwege 1920 zagen we dat er 

eigenlijk vooral over Keaton werd geschreven naast Arbuckle. Maar wanneer in 1920 zijn eigen 

studio enkele maanden is geopend, is hij opgemerkt dat hij solo werkt en wordt er over hem 

geschreven als een belofte. Ook wordt hij opeens ‘gespot’ samen met anderen beroemdheden en 

verschijnt in december 1920 de eerste lange reportage over hem. Doorgebroken als een filmster lijkt 

Keaton hier echter nog niet, maar de eerste stappen voor de doorbraak lijken wel gezet. Als we ook 

teruggrijpen op het concept van Dyer over sterrendom zien we ook dat nog niet de beiden kanten 

aanwezig zijn die noodzakelijk zijn voor de creatie van een ster: de productie en consumptie. De 

consumptie is in de jaren 1917-1920 wel al opgekomen in de filmtijdschriften, hetzij mager in 1917 

tot halverwege 1920, met in 1920 een toename in de verandering van de berichten. De 
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filmtijdschriften hebben namelijk nog niet veel geschreven over Keaton voor het publiek, en ook 

vanuit de lezers kwamen er nog niet veel vragen, of, als ze wel meer kwamen, werden die 

waarschijnlijk nog niet belangrijk genoeg geacht om gepubliceerd te worden. En vanuit de 

productiekant, de studio of distributeur, zien we nog niets in de tijdschriften verschijnen in deze 

jaren. 

 

De jaren 1921 en 1922 

In 1921 en 1922 zien we dan opeens een enorme toename in de berichtgeving over Keaton. 

Tegenover de vijfentwintig korte berichten en het ene lang bericht die verschenen van 1917 tot en 

met 1920, verschijnen in de drie film tijdschriften in 1921 achtenveertig korte en vier lange 

berichten, en in 1922 eenenveertig korte en tien lange berichten. In deze twee jaren lijkt Keaton dan 

ook echt in zijn doorbraak als filmster te zitten. Onder andere verschijnen er opvallend meer vragen 

vanuit lezers over Keaton in de rubrieken ‘’Questions & Answers’’ (Photoplay), ‘’The Answer Man’’ 

(Motion Picture Magazine) en ‘’The Picture Oracle’’ (Picture-Play). In 1921 wordt er maar liefst 

zeventien keer een lezersvraag over Keaton gepubliceerd, en in 1922 elf keer. Dit tegenover de 

slechts acht keer in de periode 1918-1920 is een duidelijk verschil. De vragen gaan nu ook vaak over 

Keaton persoonlijk in plaats van films waarin hij speelt. De lezers willen heel graag meer over hemzelf 

te weten komen. Zo gaan de meeste vragen in 1921 over zijn verloving en huwelijk met Natalie 

Talmadge. Ook in 1922 gaan nog vijf vragen over zijn huwelijk met onder andere het nieuws rondom 

de baby erbij. Ook worden er persoonlijke vragen gesteld zoals waar hij geboren was, of hij wel eens 

lacht buiten zijn films om en hoe oud hij is. Hiermee lijkt Keaton’s populariteit toegenomen: het 

publiek wil meer over hem weten. Verder verschijnen er over Keaton, in tegenstelling tot de eerdere 

jaren, nu regelmatig berichten met reviews of nieuws over Keaton in een nieuwe film, waarbij de 

focus dan totaal op Keaton ligt en hij wordt genoemd als hoofdingrediënt van de film. Dit is vier keer 

in 1921 en negen keer in 1922. Ook blijft Keaton, waar de filmtijdschriften in 1920 al mee waren 

begonnen, ‘gespot’ worden op benoemingswaardige plekken en evenementen. In 1921 wordt hij 

twee keer gespot door Photoplay, in april en oktober, en één keer door Picture-Play, in september. In 

1922 is dat één keer door Photoplay, in juni, en twee keer door Motion Picture Magazine, in februari 

en april. Met de toename van de lezersvragen, de regelmatige berichten over Keaton’s films en het 

feit dat hij nog steeds ‘gespot’ wordt duidelijk dat na de introductie van Keaton in de voorgaande 

jaren, hij nu werkelijk gevolgd wordt. 

Wat goed opvalt is dat vooral berichten over Keaton persoonlijk enorm in trek zijn in de 

tijdschriften vanaf 1921. Niet alleen lezers vragen meer naar persoonlijke informatie, maar ook het 

tijdschrift publiceert allerlei berichten die gaan over Keaton’s verloving en het huwelijk in 1921, de 

geboorte van de baby in 1922 en nieuws waar hij is en wat hij doet, los van zijn films. Regelmatig is 
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dit ook roddel: speculatie over wanneer hij gaat trouwen of dat Natalie zwanger is van hun baby 

bijvoorbeeld. Waar we hiervoor alleen in Picture-Play in december 1920 berichten over Keaton 

hadden gezien van persoonlijke aard, namelijk in de bovengenoemde reportage ‘’Tumbling to fame’’, 

en nog twee korte berichten elders in die decembereditie, zien we in 1921 en 1922 opeens in 

Photoplay zes berichten over Keaton persoonlijk, in Motion Picture Magazine zelfs dertien en in 

Picture-Play elf. Dit zijn dus berichten vanuit de filmtijdschriften zelf, nog naast alle gegeven 

antwoorden op lezersvragen over Keaton’s privéleven. En, een groot deel hiervan zijn ook lange 

reportages over Keaton: artikelen die een groot deel van een pagina of zelfs meerdere pagina’s 

beslaan en waarin uitvoerig in wordt gegaan op Keaton’s privéleven, altijd gepaard met foto’s. Zo 

verschijnt in Picture-Play in juli 1921 een reportage van twee pagina’s over Keaton. De reporter 

interviewt Keaton over waar hij vroeger woonde, zijn verloving, het ongeluk dat hij had tijdens zijn 

laatste film, of de stunts pijn doen, waarom hij niet lacht in films en hoe hij te werk gaat. Een groot 

interview dus waarin allerlei aspecten uit Keaton’s leven besproken worden. Dan, in september 1921 

in Photoplay en oktober 1921 in Motion Picture Magazine verschijnen twee reportages over Keaton’s 

huwelijk met Natalie. In Photoplay is dit een vergelijking van Keaton’s verschillende meningen over 

het huwelijk in zijn algemeenheid vóór en nadat hij trouwde. En in Motion Picture Magazine is het 

een lange reportage van meer dan twee pagina’s waarin een reporter toen het huwelijk net drie 

weken oud was Keaton erover interviewde. Tevens schetst de reporter Keaton’s karakter tijdens het 

interview. Keaton’s echtelijke privéleven blijkt hier dus iets wat de tijdschriften maar al te graag 

volgen. Ook in Picture-Play verschijnt daarna nog in april 1922 een reportage van vier pagina’s over 

het huwelijk, namelijk of dat goed met kunst samengaat, wat gevraagd wordt aan enkele bekende 

getrouwde artiesten. Dit gaat dus niet exclusief over Keaton’s huwelijk met Natalie, maar hun 

mening over of huwelijk en kunst mixen wordt betrokken in de reportage. Ook van de geboorte van 

de baby van Keaton wordt groot nieuws gemaakt, want in oktober 1922 in Photoplay en in november 

1922 in Motion Picture Magazine zien we dan weer kort na elkaar uitgebreide reportages hierover. In 

Photoplay is dit een reportage vanuit Keaton’s huis, waar de reporter op bezoek was, en waarin alles 

wordt beschreven in het huis rondom de nieuwe baby en hoe hij op zijn vader lijkt. In Motion Picture 

Magazine ligt het accent meer op de publicatie van de babyfoto’s samen met de familie, die groot op 

de pagina staan met onderschriften erbij. 

Aan de hand van de vele toegenomen berichten over Keaton’s persoonlijke leven met onder 

andere lange reportages, de toename van lezersvragen en de berichten over Keaton’s films krijgen 

we een indicatie dat hij inderdaad steeds bekender werd in 1921, zoals de beloftes in 1920 deden 

geloven, en hij zich zo in 1921 en 1922 echt begint te scharen onder de filmsterren. Hoe we dat 

echter veel concreter kunnen zien is aan de hand van berichten in de filmtijdschriften die Keaton 

duidelijk benoemen als een ster. Aan de hand van deze berichten lijkt het erop dat hij vanaf half 1921 
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echt tot de gevestigde orde gerekend begint te worden door zowel de journalisten als de lezers en 

dat in 1922 dat alleen maar bevestigd wordt. Nadat we in 1920 in het laatste half jaar zagen dat over 

Keaton als belofte werd geschreven, noemt Picture-Play hem in januari 1921 al in het artikel ‘’Who’ll 

Be Who in 1921?’’ dat gaat over wat de gevestigde filmsterren gaan doen dit jaar en wie wellicht een 

ster wordt. De journalist zegt dat in komedie Chaplin aan leiding gaat en Lloyd tweede staat, maar 

dat Keaton in 1921 waarschijnlijk ook snel in de gunst zal vallen. Verderop in dit nummer van Picture-

Play staat ook een review over ONE WEEK van Keaton, waarbij de journalist opmerkt dat hij een echte 

aanwinst is voor distributeur Metro. De belofte voor Keaton wordt in het begin van 1921 dus 

nogmaals herhaald. In september 1921 in Picture-Play staat Keaton dan tussen een lijstje van 

opkomende filmsterren, met als vraag: zijn zij de favorieten van morgen? Keaton’s status is aan het 

groeien en dit wordt bevestigd in de tweede helft van 1921. In oktober in Motion Picture Magazine 

staat namelijk in de lange reportage over Keaton’s huwelijk dat hij ‘’een recente beroemde komiek’’ 

is, en dat door het Keaton-Talmadge huwelijk misschien wel de machtigste oligarchie in de 

filmwereld is gecreëerd, namelijk vanwege de connecties met de Talmadge zussen en Joseph M. 

Schenk. Keaton schaart zich volgens deze reportage nu dus tussen de bekenden en de invloedrijken. 

Ook in oktober, maar dan in Picture-Play wordt Keaton genoemd naast Chaplin en Lloyd, nu niet 

erbuiten vallend, maar dat hij in hetzelfde rijtje namen thuishoort. In december haakt tevens een 

journalist van Photoplay hierop in, die zegt namelijk dat Keaton op de derde plek staat bij deze 

filmkomieken. Waar verder goed uit blijkt dat Keaton vanaf de tweede helft van 1921 beschouwd 

wordt als een filmster en zijn doorbraak in volle gang is, is dat er in Motion Picture Magazine van 

augustus 1921 tot en met januari 1922 elke maand de ‘’ideal cast contest’’ wordt gehouden, waarbij 

het tijdschrift aan de lezers vraagt hun ideale cast samen te stellen door te stemmen via de post. Bij 

de categorie komedie (man) staat Keaton elke maand op de tweede plaats. Eerst onder Lloyd, maar 

daarna altijd met enige afstand onder Chaplin. Hij staat daarmee constant op nummer twee van de 

tien plekken, wat zijn populariteit onder de lezers luid en duidelijk aangeeft. Wetenschapper Marsha 

Orgeron zegt ook over dergelijke wedstrijden in de filmtijdschriften dat die het potentieel hadden om 

de fan letterlijk aan de filmster te linken.49 Dat zien we hier inderdaad terug, want direct door de 

stemmen van de lezers komt Keaton telkens op de hoge plek in de ranglijst te staan van ideale 

komedieacteur in film. 

In 1922 wordt Keaton’s nieuwe benoeming als beroemde komiek en filmster dan alleen maar 

bevestigd. Picture-Play is weer de eerste die hier concreet over schrijft. In januari verschijnt er een 

artikel over de sterren van ‘gisteren’, waarna Keaton onder andere als vervanging wordt genoemd. 

Ook worden in dit nummer weer Keaton’s komedies samen genoemd met Lloyd en Chaplin en wordt 
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daarmee aangegeven dat hij zich onder de groten der komedie schaart. Ook Photoplay beaamt dit in 

augustus, waar bij het nieuws van de geboorte van zijn baby tevens wordt gezegd dat Keaton ‘’één 

van de drie grootste filmkomieken’’ is. In september schrijft een lezer in Picture-Play zelfs dat Keaton 

misschien op de eerste plek zal komen te staan binnenkort, omdat Chaplin’s troon aan het wankelen 

is. Verder verschijnt in juli 1922 in Photoplay een puzzel waarin tien namen van filmsterren door 

elkaar zijn gehusseld: de lezer moet uit de gehusselde letters de juiste naam afleiden. Keaton staat 

tussen deze tien namen en daarmee wordt hij prominent gerekend tot filmster. In Motion Picture 

Magazine verschijnt een maand later dezelfde puzzel. En dan, als laatste, zien we dat Photoplay in 

augustus het filmjaar bespreekt en van Keaton zegt dat hij de grootste groeier van de komieken is op 

dit moment. Eind 1922 meldt het tijdschrift dan dat Keaton met distributeur First National in gesprek 

is over langer durende komedies. En in 1923, zoals we eerder lazen, zou hij inderdaad zijn eerste 

feature maken. Keaton groeide in 1922 wellicht nog steeds dus als beroemdheid, maar was zeker te 

zeggen ook al een filmster in de ogen van de filmtijdschriften en de lezers. 

Als we dan weer teruggaan naar het concept van Dyer, dat sterren zowel een fenomeen zijn 

van de productiekant als van de consumptiekant in de filmindustrie, zien we hiermee dat de 

consumptie in 1921 en 1922 in ieder geval duidelijk is gestegen ten opzichte van de jaren daarvoor. 

De vraag naar Keaton vanuit het publiek werd groter. De tijdschriften schreven voor de lezers meer 

over Keaton: ze bleven hem ‘spotten’ bij feesten en evenementen, schreven reviews over zijn films 

en publiceerden veel artikelen met nieuws en reportages over zijn privéleven. Waarbij we hadden 

gezien dat vanaf half 1921 de lange reportages over Keaton ook toenamen en regelmatig verschenen 

over zijn huwelijk of de geboorte van de baby. Ook werden er meer lezersvragen gepubliceerd en 

gaven de filmtijdschriften zelf concreet aan dat Keaton in 1921 groeide en zich begon te scharen 

tussen de filmsterren, en dit in 1922 telkens bevestigd werd. Keaton zijnde een ‘filmster’ wordt 

daarmee door de consumptiekant (de tijdschriften en de lezers) bevestigd. Tegelijkertijd zien we dat 

vanaf eind 1921 ook de productiekant zich begint te vertonen in de filmtijdschriften, de andere kant 

die volgens Dyer noodzakelijk is voor de creatie van een ster wordt daarmee toegevoegd. In 

november 1921 plaatst de distributeur van Keaton’s films First National Pictures namelijk een 

advertentie in Photoplay over zijn film THE PLAYHOUSE. In februari 1922 staat dan een advertentie van 

de distributeur in Motion Picture Magazine over THE BOAT, met tevens de informatie dat Keaton de 

baas van zijn eigen studio is en onafhankelijk films maakt voor First National. Ten slotte plaatst First 

National Pictures in juni 1922 in Motion Picture Magazine en oktober 1922 in Photoplay een 

advertentie over Keaton zelf en ´zijn films´, niet één film specifiek. In die advertentie staat in 

Photoplay de reclame dat de films van Keaton goed zijn en het toppunt zijn van een avondshow. Ook 

meldt de advertentie welke films nu uit zijn of wanneer ze uitkomen. En in Motion Picture Magazine 

staat dat zijn films goed zijn en dat hij een onafhankelijk artiest is die films maakt in zijn eigen studio. 
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Al deze advertenties van de distributeur zien er zo uit dat ze goed opvallen: ze beslaan telkens een 

groot deel van de pagina waar ze op staan. Verder is linksboven in de advertentie telkens een 

duidelijke foto van Keaton geplaatst, en onderin een groot logo van First National Pictures. Alle 

advertenties hebben duidelijk bovenaan in het groot ‘’Buster Keaton’’ staan als titel of onderdeel van 

de titel. Voordat deze advertenties verschenen vanaf november 1921, waren er geen advertenties 

over Keaton te zien in de filmtijdschriften vanuit de distributeur of studio. Dit betekent waarschijnlijk 

dat de distributeur het vanaf eind 1921 een voordeel begon te vinden om reclame te gaan maken 

voor Keaton. De eerdere distributeur van Keaton’s films, Metro, had dat niet gedaan. Vanaf 

november 1921 wordt Keaton dus waarschijnlijk als investering gezien voor First National Pictures, 

om in te zetten om zijn films succesvol te verkopen aan het publiek, wetende dat door de reclame  

waarschijnlijk meer publiek wordt getrokken dat hem ook graag wil zien. Dit lijkt ook logisch in 

navolging  van de ontwikkeling dat vanaf half 1921 Keaton volgens de tijdschriften tot de filmsterren 

begon te horen: enkele maanden later zien we de productiekant hierop inhaken. 

 

Conclusie 

Met deze bevindingen kunnen we terugkeren naar de vraag die voorgelegd werd in het begin 

van het onderzoek: hoe Buster Keaton werd geïntroduceerd en gevolgd in de Amerikaanse 

filmtijdschriften Motion Picture Magazine, Photoplay en Picture-Play tussen 1917 en 1922. Deze 

vraag, zoals we zagen, is opgekomen omdat er al decennia wordt geschreven over Keaton, maar dat 

maar in weinig wetenschappelijk werk duidelijk uitleg of bewijs is gegeven over wanneer Keaton 

doorbrak als filmster in de ogen van het publiek. Ook Charles Wolfe merkte in 2010 op dat de 

geschiedenis van de receptie van Keaton tot op heden vaak achterwege is gebleven, waarna aan de 

hand van Richard Maltby werd uitgelegd dat met een focus op receptiegeschiedenis een vollediger 

beeld gegeven kan worden over de filmgeschiedenis. In dit geval om erachter te komen vanaf 

wanneer Keaton sinds zijn intrede in de filmwereld werkelijk een filmster werd, niet alleen aan de 

hand van de al bestaande productiegeschiedenis. 

De analyse van de berichtgeving was in twee perioden verdeeld omdat hiertussen een 

duidelijke scheiding zichtbaar was in de hoeveelheid publicaties over Keaton in de filmtijdschriften. 

Van 1917 tot en met 1920 zagen we dat er maar vijfentwintig korte berichten en één lang bericht 

waren verschenen over Keaton in de drie filmtijdschriften. Tot halverwege 1920 waren bijna al deze 

berichten ook eigenlijk vooral gefocust op Arbuckle waarin Keaton naast Arbuckle werd genoemd. 

Enkele maanden na de opening van Keaton’s eigen studio in 1920 werd hij echter wel opgemerkt als 

solo artiest en begonnen de filmtijdschriften over hem te schrijven als een belofte. Uiteindelijk leek 

in deze jaren Keaton nog niet echt doorgebroken te zijn als een filmster bij het publiek, zeker niet aan 

de hand van het concept van Dyer. De consumptie van Keaton kwam wel op in deze jaren, hoewel 



19 
 

nog erg magertjes en meer in de vorm van een introductie van Keaton. En berichten vanuit de 

productie van de studio of distributeur waren nog helemaal niet verschenen. In 1921 en 1922 zagen 

we opeens een toename van berichten over Keaton en dat de vraag naar hem vanuit het publiek 

groter werd. Er verschenen onder andere berichten over Keaton’s persoonlijke leven, lezersvragen, 

reviews van zijn films en meldingen waar hij ‘gespot’ werd. Deze toename impliceerde dat Keaton 

inderdaad steeds bekender werd in 1921, zoals de beloftes in 1920 deden geloven, en hij zich in 1921 

en 1922 echt begon te scharen onder de filmsterren. Concreet was dit goed te zien in de berichten 

waar de filmtijdschriften Keaton duidelijk bestempelden als een ster. Aan de hand van deze 

berichten leek het erop dat hij vanaf half 1921 echt tot de gevestigde orde gerekend begon te 

worden door zowel de journalisten als de lezers en dat in 1922 zijn nieuwe status als beroemde 

komiek en filmster telkens bevestigd werd. De consumptiekant van Dyer’s definitie van een ster was 

duidelijk gestegen. In navolging van die stijging zagen we dat vanaf eind 1921 ook de productiekant 

zich begon te vertonen in de filmtijdschriften in de vorm van advertenties. Daarmee zouden we 

kunnen concluderen dat Keaton’s doorbraak als een ware filmster vanaf half 1921 zichtbaar is vanuit 

de consumptiekant, het publiek gerepresenteerd door de berichten in de filmtijdschriften en de 

lezersvragen. En dat we hem vanaf eind 1921 dan werkelijk een filmster kunnen gaan noemen, 

omdat ook de productiekant dan het fenomeen van Keaton als een ster compleet maakt vanwege de 

advertenties. 

Met deze conclusie heeft dit onderzoek meer helderheid willen verschaffen over hoe Keaton 

in zijn doorbraakjaren werkelijk werd gevolgd door het publiek en of hij werkelijk als een ster werd 

beschouwd. Iets wat tot nu toe nog zeer onduidelijk is geweest in de filmwetenschap. Hiermee heb 

ik, tevens in navolging van Charles Wolfe, een stap willen zetten in de filmwetenschap om de 

historische receptie van Keaton duidelijker te krijgen. Dit onderzoek zou nog uitgebreider uitgevoerd 

kunnen worden. Vanwege de beperkte ruimte heb ik mij gericht op de drie grote filmtijdschriften die 

volledig aanwezig zijn in het online archief, maar er zijn nog meer contemporaine filmtijdschriften die 

deels deze periode van onderzoek beslaan, en er zijn ook andere bronnen zoals kranten waarin 

artikelen en recensies verschenen. Vandaar dat het aan te raden is dat andere filmwetenschappers, 

in navolging van deze eerste verduidelijking, de historische receptie nog dieper gaan ontrafelen in de 

toekomst. 
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Bijlage 1 – Schematische samenvatting van de berichten uit Photoplay, 
Motion Picture Magazine en Picture-Play 
 
In deze bijlage is een overzicht opgenomen van alle verschenen berichten waarvan ik bij elk bericht 
een samenvatting heb gemaakt en heb aangegeven om wat voor bericht het gaat (kort of lang). Dit is 
vaak in telegramstijl geschreven met losse woorden als indicatie van wat in het bericht te zien is. 
Wellicht geeft dit overzicht een beeld van de ontwikkeling in de berichten in de drie filmtijdschriften. 
 
 

PHOTOPLAY - FILM FAN MAGAZINE 
 

Edities in Editie Aantal keer genoemd Wat / Waarover 

Feb – Sep 1917 Juli 1917 1x kort Review vanuit Photoplay over THE BUTCHER BOY. 
Noemt o.a. Keaton onderaan in bijrol naast 
Arbuckle. Tweede genoemde. 

Okt 1917 – Mrt 1918 n.v.t. 0x n.v.t. 

Apr – Sep 1918 April 1918 1x kort Review vanuit Photoplay over OUT WEST. Noemt 
o.a. Keaton onderaan in bijrol naast Arbuckle. 
Eerstgenoemde. 

 April 1918 1x kort + foto’s 
Arbuckle en rest van 
de komedie crew 

2 pagina’s. ¼ tekst, ¾ foto’s. Als inkijkje in 
komedie schrijven met Arbuckle. Keaton staat 
ook op 3 foto’s op deze pagina en wordt 
genoemd als onderdeel van de grappen op de 
foto. De focus is op Arbuckle. 

Sep – Dec 1918 November 
1918 

1x kort Hier staat Keaton voor het eerst bij ‘’Plays and 
Players’’, de rubriek in Photoplay over ‘’real news 
and interesting comment about motion pictures 
and motion picture people’’. 
Het bericht gaat over Keaton zelf (‘’fellow-
comedian and best friend of Roscoe’’), dat hij 
naar Frankrijk is. 

Jan – Jun 1919 n.v.t. 0x Misschien vanwege de oorlog. 

Jul – Dec 1919 November 
1919 

1x kort Nieuws bij ‘’Plays and Players’’. Over Arbuckle’s 
nieuwe studio en de komedie die eraan komt. 
Met onderaan: zal o.a. met Keaton zijn. 

Jan – Jun 1920 Maart 
1920 

1x kort Review vanuit Photoplay over THE HAYSEED. Focus 
op Arbuckle. Keaton wordt genoemd als zijn ‘’fall 
guy’’, in bijrol naast Arbuckle. Maar hij wordt niet 
meer genoemd tussen anderen. 

 Juni 1920 1x kort In de ‘’Questions & Answers’’ rubriek voor lezers. 
Antwoord op een lezer. O.a. in wat voor film 
Keaton nu speelt. En nu Arbuckle in features gaat 
en men afvraagt wat er met Keaton gaat 
gebeuren. Hij wordt waarschijnlijk ook succesvol 
/ krijgt status. 

Jul 1920 - Jan 1921 n.v.t. Scans afwezig n.v.t. 

Feb - Jun 1921 April 1921 1x kort In ‘’Q&A’’ het antwoord dat Keaton ongehuwd is. 

 April 1921 1x kort In ‘’Plays and Players’’. Over dat Keaton aanwezig 
was op een afscheidsfeestje van een bekendheid 
en daar een optreden deed. 

 Juni 1921 1x kort Review vanuit Photoplay over THE GOAT. Focus nu 
totaal op Keaton. Benoemt zijn 
gezichtsuitdrukking en de leuke grappen in de 
film. 
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Jul - Dec 1921 Juli 1921 2x kort Over Keaton’s huwelijk. In ‘’Plays and Players’’ 
dat er geen nieuw nieuws is over de verloving 
(maar ze zijn dan al getrouwd). Roddel dat 
Natalie helemaal niet verloofd wil zijn met 
Keaton. En in ‘’Q&A’’ het antwoord dat als ze 
trouwen Natalie misschien naar de kust verhuist, 
maar niets is zeker. Twee roddelstukken. 

 Augustus 
1921 

2x kort Over Keaton’s huwelijk. In ‘’Q&A’’ het antwoord 
dat ze trouwden op 21 mei. En in ‘’Q&A’’ hoe oud 
Natalie en Keaton zijn, omdat ze dat moesten 
opgeven bij het trouwen. 

 September 
1921 

1x lang + foto Buster 
en een vrouw 

1 pagina. ½ tekst, ½ foto. Keaton op de foto met 
bal en ketting aan zijn voet, en een vrouw naast 
hem met een deegroller. Reportage over zijn 
verschillende meningen over het huwelijk, voor 
en na. Eerst voordat hij trouwde, in een interview 
in juni 1920. Dat hij graag vrijgezel is en nog niet 
wil trouwen. En nadat hij trouwde in een 
interview in juni 1921. Dat hij blij is dat hij niet 
meer alleen is, getrouwd is, en niet meer 
vrijgezel wil zijn. 
Houdt wel zijn komische karakter in gedachten. 

  2x kort Over Keaton’s huwelijk. In ‘’Q&A’’ het antwoord 
dat Keaton getrouwd is met Natalie. En in ‘’Q&A’’ 
het antwoord op waarom ze zijn getrouwd, waar 
ze nu wonen en voor welke distributeur Keaton 
nu films maakt. 

 Oktober 
1921 

1x kort In ‘’Plays and Players’’. Wordt genoemd dat o.a. 
Mr. en Mrs. Keaton van de vele beroemdheden 
aanwezig waren op een rodeo evenement van 
een andere beroemdheid. 

 November 
1921 

1x lang + foto Buster Advertentie vanuit distributeur First National 
Pictures over Keaton in THE PLAYHOUSE. Beslaat 
een groot deel van de pagina. Met reclametekst 
over First National. 

 December 
1921 

1x kort + foto uit THE 

PLAYHOUSE 
Review vanuit Photoplay over THE PLAYHOUSE. Zegt 
dat Keaton op de derde plek staat onder de 
filmkomedianten.  

Jan - Jun 1922 Januari 
1922 

1x foto Keaton met 
ouders en broer en zus  

Bij ´´Plays and Players´´ als antwoord een foto 
van de Keaton familie met een onderschrift 
´´Buster Keaton and Company´´ en wie er in de 
foto staan. 

  1x kort Review vanuit Photoplay over THE BLACKSMITH. 
Zegt dat deze niet zo grappig is van Keaton. 

 Februari 
1922 

1x kort Review vanuit Photoplay over THE BOAT. Zegt o.a. 
dat de tijd komt dat komedies boven het 
gemiddelde programma zullen staan. 

 Maart 
1922 

2x kort Over Keaton’s huwelijk en kind. In ‘’Q&A’’ het 
antwoord op dat Schenck Keaton’s manager is. 
Natalie met hem getrouwd is. En roddel dat de 
familie binnenkort wordt uitgebreid (kind). En in 
‘’Q&A’’ dat ze gelukkig getrouwd zijn en er 
waarschijnlijk een kleine Keaton op weg is. 

 Mei 1922 1x kort Over Keaton’s kind. In ‘’Q&A’’ het antwoord dat 
het waar is dat de ooievaar binnenkort op bezoek 
komt bij de Keaton bungalow. 
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 Juni 1922 1x kort Bij ‘’Plays and Players’’. Dat de Keaton’s ergens 
aanwezig waren. 

Jul - Dec 1922 Juli 1922 2x kort In ‘’Q&A’’ het antwoord op dat Keaton ontkent 
dat zijn nieuwe film iets te maken heeft met 
Talmadge. En antwoord op of Keaton ooit heeft 
gelachen op film of foto. Wordt opgezocht. 

  1x kort Een puzzel waarin 10 namen van ‘filmsterren’ 
door elkaar zijn gehusseld en de lezer ze moet 
oplossen. Keaton staat hiertussen. 

 Augustus 
1922 p.58 

1x kort In ‘’The film year in review’’ benoeming van 
komedie. Zegt dat Keaton de grootste groeier is 
als komediant op dit moment. 

 p.65 1x kort+ foto uit THE 

PALEFACE 
Review vanuit Photoplay over THE PALEFACE. Zegt 
o.a. dat Keaton’s komedie ‘’onfeilbaar goddelijk’’ 
is. ‘’infallibly divine’’. 

 p.66, 67 1x kort Bij ‘’Plays and Players’’. Nieuws dat de Keatons 
nu ouders zijn. Staat o.a. in dat zijn vader een van 
de drie grootste filmkomedianten is. En o.a. een 
gerucht in het artikel dat Keaton lachte toen hij 
zijn zoon zag. 

 September 
1922 p.66 

1x foto Keaton in THE 

FROZEN NORTH 
Bij ‘’Plays and Players’’. Een foto van Keaton in 
THE FORZEN NORTH met onderschrift. Nieuwe film. 

 Oktober 
1922 p.51, 
93 

1x lang + foto Buster; 
baby; en hele gezin 

Over baby. 1 pagina. Reportage van een 
journalist die naar Keaton’s huis ging en 
beschrijft hoe alles daar eruit zag rondom de 
nieuwe baby. Doet net alsof die een 
praatinterview heeft gehad met de baby. Maakt 
ook vergelijkingen met de baby en Keaton. 

 p. 100 1x lang + foto Buster Advertentie vanuit distributeur First National 
Pictures over Keaton, over hoe goed zijn films zijn 
en dat ze het toppunt zijn van een avondshow. 
Reclame over welke films er zijn en uitkomen. 

 November 
1922 p.67 

1x kort + foto uit een 
film 

Review vanuit Photoplay over THE FROZEN NORTH 

en THE ELECTRICAL HOUSE. 

 p. 95 2x kort Lijstje met de cast van THE FROZEN NORTH en THE 

ELECTRICAL HOUSE. 

 December 
1922 p.82 

1x foto Keaton in een 
film 

Bij ‘’Plays and Players’’. Een foto van Keaton in 
een aankomende film met onderschrift. 

 p.87 2x kort Bij ‘’Plays and Players’’. Eerste over de baby. O.a. 
wat mama en papa erover zeggen en dat hij nog 
niet heeft gelachen. Tweede over dat Keaton met 
First National in gesprek is over three and five 
reel komedies. 

 
 
 

MOTION PICTURE MAGAZINE  - FILM FAN MAGAZINE 
 

Edities in Editie Aantal keer genoemd Wat / Waarover 

Feb – Jul 1917 n.v.t. 0x n.v.t. 

Aug 1917 – Feb 1918 n.v.t. 0x n.v.t. 

Mrt – Jul 1918 Maart 
1918 p.69, 
71 

1x kort + foto samen 
met Arbuckle en een 
vrouw 

3 pagina’s. Reportage door Arbuckle over o.a. 
komedie en film. Hij noemt Keaton een keer 
naast Al st. John met wat voor kostuums ze eens 
aanhadden. 

Aug 1918 – Jan 1919 November 1x kort In ‘’little whisperings from everywhere in 
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1918 p.101 playeroom’’. Dat Keaton naar de oorlog is. 

Feb – Jul 1919 n.v.t. 0x Misschien vanwege de oorlog. 

Aug 1919 – Jan 1920 n.v.t. 0x n.v.t. 

Feb – Jul 1920 Februari 
1920 p.88 

1x kort Bij ‘’the answer man’’ het antwoord dat hij geen 
ins en outs heeft over Keaton. 

 Juni 1920 
p.86 

1x kort Bij ‘’the answer man’’ het antwoord dat Al St. 
John niet dezelfde is als Keaton. 

 Juli 1920 
p.82 

1x kort In ‘’little whisperings from everywhere in 
playeroom’’. Welke rol Keaton speelt in een 
nieuwe film (hij had de hoofdrol). Zegt o.a. 
Keaton is al lang geassocieerd met komedie en 
het is een all-star cast. 

Aug 1920 – Jan 1921 December 
1920 p.76 

1x kort Over dat Keaton (tussen andere namen) 
aanwezig was op een feest met veel bekende 
mensen uit de filmwereld. 

Feb – Jul 1921 Maart 
1921 p.84 

1x kort Nieuws dat Keaton THE HAUNTED HOUSE afheeft. 
Hoofdrol dus. 

 Mei 1921 
p.70 

1x kort Over huwelijk. Dat Keaton inderdaad verloofd is 
met Natalie. Roddel wanneer het huwelijk is. 

 Juni 1921 
p.71 

1x kort Nieuws dat Keaton in het ziekenhuis is door een 
gebroken been. Maar dat hij in juni naar NY wil 
gaan voor het huwelijk. 

Aug 1921 – Jan 1922 Augustus 
1921 p.80 

1x kort Bij ‘’the answer man’’ het antwoord dat Keaton 
25 is en hoe hij eruit ziet. 

 September 
1921 p.71, 
72 

2x kort Op 71 Nieuws dat de Keaton’s ‘’in town’’ zijn en 
Buster al over zijn volgende film nadenkt. Op 72 
waar hij en Natalie trouwden en dat ze in 
California zijn. 

 p.106 1x kort Bij ‘’the answer man’’ het antwoord dat Keaton 
inderdaad met Natalie trouwde, 31 mei, waar, en 
wat het kado van Schenck was. 

 Oktober 
1921 p.28, 
29, 87. 

1x lang + 2 foto’s 
Buster, 1 foto met alle 
Talmadge zussen en 1 
foto met Natalie 

2 en 1/3 pagina’s. Reportage over Keaton’s 
huwelijk met Natalie, op dat moment drie weken 
oud. Hoe het tot stand kwam; Uitspraken van 
Keaton over het huwelijk. De reporter schetst 
hoe Buster was tijdens het interview: stil, 
individueel en plechtig. Terwijl men zegt dat hij 
buiten het scherm om juist lacht en levendig is. 
Wellicht is het expres van ofwel de reporter 
ofwel Keaton om het filmkarakter vast te 
houden. In het artikel staat over Keaton in het 
begin ‘’een recente beroemde komiek’’ (a 
recently famous comedian). En verderop merkt 
de reporter op dat door het Keaton-Talmadge 
huwelijk misschien wel de meest machtigste 
oligarchie in de filmwereld is gemaakt. Vanwege 
Norma en Constance die in films spelen. Schenck 
die getrouwd is met Norma en Buster die onder 
Schenck werkt. En nu het huwelijk tussen Keaton 
en Natalie. 

 December 
1921 p.112 

2x kort Bij ‘’the answer man’’ het antwoord dat Natalie 
met Keaton in getrouwd. En een ander antwoord 
dat Keaton nooit lacht. 

 Augustus 
p.76, 
September 

6x kort In de ‘’ideal cast contest’’. Het tijdschrift vraagt 
hier aan de lezers hun ideale cast samen te 
stellen door te stemmen via post. Bij de categorie 



25 
 

p.109, 
Oktober 
p.111, 
November 
p.100, 
Januari 
p.80 

komedie (man) staat Keaton telkens op de 2
e
 

plaats. In de eerste editie onder Lloyd, maar 
vanaf de tweede editie telkens onder Chaplin 
met enige afstand. Maar, hij staat constant 2

e
 

van de 10 plekken, dus dat geeft zijn populariteit 
wel aan. 

Feb – Jul 1922 Februari 
1922 p.70 

1x kort Dat Keaton bij ‘’The Death of Salome’’ verscheen 
in het theater. 

 p.74, p.105 2x kort Over de baby. Gerucht dat de ooievaar komt in 
de lente. 

 p.104 1x lang + foto Buster Advertentie vanuit distributeur First National 
Pictures over Keaton in THE BOAT. Beslaat een 
groot deel van de pagina. Zegt o.a. ‘’Keaton is nu 
de baas van zijn eigen studio en maakt 
onafhankelijke films voor First National’’. En 
reclametekst over First National. 

 Maart 
1922 p.116 

1x kort Over de baby. Dat die op komst is. 

 April 1922 
p.87 

1x kort Er wordt gezegd dat Keaton aanwezig was bij de 
Photoplayers’ Night in Sunset, dat hij een stunt 
uithaalde, verkleed, en iedereen daar 
enthousiast over was. 

 Mei 1922 
p.25 

1x kort Over huwelijk. Dat Keaton Natalie als vrouw 
heeft nu. 

 p.86 1x kort Bij ‘’the answer man’’ het antwoord dat Keaton 
in THE PALEFACE zit. 

 Juni 1922 
p.80 

1x kort Over de baby, ooievaar wordt verwacht in mei. 

 p.96 1x lang + foto Buster Advertentie vanuit distributeur First National 
Pictures over Keaton, over hoe goed zijn films zijn 
en dat hij een onafhankelijke artiest is, maakt 
films in zijn eigen studio. Reclame over welke 
films er zijn en uitkomen. 

 p.111, 112 1x kort Bij ‘’the answer man’’ het antwoord dat er 
verschillende komieken zijn. Keaton wordt derde 
genoemd na Lloyd, Chaplin. 

 Juli 1922 p. 
110 

1x lang Uitgebreide, gedetailleerde beschrijving van 
scènes met Keaton in MY WIFE’S RELATIONS. Met 
steeds de zin ‘’(poor) Mr. Keaton’’ doet dit of dat, 
of er gebeurt zus en zo mee. Zegt op het eind dat 
Keaton nergens lacht, en het daarom zo leuk is. 

Aug – Dec 1922 Augustus 
1922 p.98 

1x kort Een puzzel waarin 10 namen van ‘filmsterren’ 
door elkaar zijn gehusseld en de lezer ze moet 
oplossen. Keaton staat hiertussen. 

 p.115 1x kort Bij ‘’the answer man’’ het antwoord dat Keaton 
in MY WIFE’S RELATIONS zit. 

 p.118 1x kort Nieuws over Keaton’s nieuwe film THE ELECTRIC 

HOUSE. Zegt o.a. welke blessures hij al heeft 
doorgemaakt. 

 September 
1922 p.109 

1x kort Nieuws dat ‘’Buster Keaton II’’ op 2 juni was 
geboren. 

 November 
1922 p.58 

1x lang + foto Buster 
met baby, Natalie en 
Buster met baby en 
Constance met baby 

1 pagina. Fotoreportage van de baby van Keaton 
en Natalie met drie grote foto’s. En twee keer 
een tekstje erbij. Met als titel ‘’The Head of the 
House of Keaton’’. 
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 p.84 1x kort Bij ‘’the answer man’’ het antwoord op of Keaton 
ooit een tragische rol speelde. 

 December 
1922 p.57 

1x kort Schrijver noemt waar dankbaar voor te zijn met 
Thanksgiving om de hoek. O.a. de komedies met 
Lloyd, Keaton en Hines. 

 p.75 1x kort + foto baby Foto van baby Joseph met Norma. 

 
 

PICTURE-PLAY MAGAZINE - FILM FAN MAGAZINE 
 

Edities in Editie Aantal keer genoemd Wat / Waarover 

Mrt – Aug 1917 n.v.t. 0x n.v.t. 

Sep 1917 – Feb 1918 n.v.t. 0x n.v.t. 

Mrt – Aug 1918 Mei 1918 
p.147 

1x kort Bij ‘’The Picture Oracle’’ het antwoord hoe 
Arbuckle te bereiken en dat Al St. John en Keaton 
zijn ‘’chief fun makers’’ zijn nu. 

Sep 1918 – Feb 1919 November 
1918 p.152 

1x kort Bij ‘’The Picture Oracle’’ het antwoord dat 
Arbuckle, Keaton en Al St. John de hoofd-
grappenmakers waren in FATTY AT CONEY ISLAND. 

 December 
1918 
p.200, 201 

1x kort + foto samen 
met Arbuckle en twee 
anderen 

3 pagina’s. Artikel over een grappige act door 
Arbuckle en co. Noemt Keaton drie keer als 
onderdeel van het gezelschap, wat hij en o.a. Al 
St. John deden tijdens de act. 

Mrt – Aug 1919 n.v.t. 0x Misschien vanwege de oorlog. 

Sep 1919 – Feb 1920 Oktober 
1919 p.98 

1x kort Bij ‘’The Picture Oracle’’ het antwoord op namen 
en adressen, o.a Arbuckle, Al St. John en Keaton 
bij de Arbuckle Studios. 

Mrt – Aug 1920 Maart 
1920 p.90 

1x kort Bij ‘’The Picture Oracle’’ het antwoord dat 
Roscoe five-reelers gaat doen. En dat Keaton, die 
hem eerst ondersteunde, nu zelf de hoofdrol 
heeft. Zegt dat Keaton een slimme komiek is met 
veel goede ideeën en dat hij het vast goed gaat 
doen op zichzelf. 

Sep 1920 – Feb 1921 September 
1920 p.82 

1x kort In ‘’Screen Gossip’’. Kan een nep of echt verhaal 
zijn. Maar Keaton’s aanwezigheid bij een 
stierengevecht wordt genoemd. 

 Oktober 
1920 p.51 

1x kort Bij ‘’Fade-Outs’’, dus wat weg is. Wordt 
nostalgisch gezegd hoe je vroeger Arbuckle, 
Keaton, Al St. John en Malone op één avond kon 
zien. 

 p.80 1x kort Bij ‘’The Picture Oracle’’ het antwoord dat Keaton 
assistent speelde in THE GARAGE naast Arbuckle. 

 p.204 1x kort In ‘’Screen Gossip’’ wordt Keaton tussen een 
lijstje namen genoemd van mensen die bij 
Alexandria dineerden en met wie ze samen 
gezien waren. 

 December 
1920 p.60 

1x kort Bij ‘’Right off the Grill’’ (observaties, anekdotes, 
kritiek, meningen, nieuws over de filmwereld) 
worden Arbuckle en Keaton samen genoemd hoe 
ze echt zouden heten buiten beeld: ‘’partners 
van de nacht’’. 

 p.61 62 1x kort Bij ‘’Right off the Grill’’ dat bij de Sunset Inn (‘’de 
plek voor sterren’’) Arbuckle en Keaton twee acts 
deden. En dat Keaton danste. 

 p.63 1x lang + foto van de 
drie Keatons en twee 

1 pagina. 1
e
 lange artikel in Picture-Play met de 

focus op Keaton, dat gaat over zijn weg naar 
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van Buster in actie beroemd zijn, ‘’tumbling to fame’’. De reporter 
was bij Keaton in de studio. Het artikel gaat over 
hoe Keaton vroeger in vaudeville optrad met zijn 
familie en ‘rond gegooid’ werd door zijn pa, en 
nu volwassen is en in film speelt. Nog steeds in 
het verlengde van de vaudeville, namelijk 
slapstick komedie met vallen en tuimelen en 
geen straight komedie. Keaton vertelt hoe de 
vaudeville was, en hoe ze nu werken in film. 
Verder staat er dat Keaton de hoofdrol speelt in 
een nieuwe set komedies verspreid door Metro. 

 p.96 1x kort Artikel over dat crew en cast veel moet wachten 
bij film maken. Keaton wordt o.a. genoemd als 
voorbeeld, dat ze wachten op de zon en dus 
maar even grappen maken. 

 Januari 
1921 p.100 

1x kort Bij ‘’Who’ll Be Who in 1921?’’, over wat de 
bestaande sterren gaan doen en wie wellicht een 
ster wordt. Zegt over de komieken dat Chaplin 
leidt en Lloyd tweede is. Maar dat Keaton wel 
snel in de gunst zal vallen in 1921. 

 p.106 1x kort Review vanuit Picture-Play dat Metro’s nieuwe 
komediester Keaton een echte aanwinst is. Erg 
positief over ONE WEEK. 

 p.112 1x kort Bij ‘’The Picture Oracle’’ het antwoord dat Keaton 
in Metro komedies speelt. 

Mrt – Aug 1921 Maart 
1921 p.100 

1x kort Nieuws dat een bezoeker bij Keaton’s studio hem 
een grote val zag doen van een trap en flauwviel. 
Hij moest haar bij zinnen brengen. 

 Mei 1921 
p.40 

1x kort Roddel dat Keaton en Natalie gaan trouwen in 
juni. 

 p.58 1x kort Review vanuit Picture-Play over THE SAPHEAD dat 
Crane en Keaton co-sterren zijn in die film. 
Kijken, want ze zijn beiden twee opkomende 
jonge artiesten. 

 p.72 1x kort Nieuws dat Arbuckle, Keaton en Lake een reünie 
hadden bij Metro. 

 Juni 1921 
p.57 

1x kort Roddel waarbij wordt genoemd dat Keaton in het 
ziekenhuis was. 

 p.90 1x kort Bij ‘’The Picture Oracle’’ het antwoord waar 
Keaton is geboren. 

 Juli 1921 
p.68, 69 

1x lang + twee foto’s 
Buster 

2 (!) pagina’s. Reportage over Keaton, terwijl hij 
in het ziekenhuis is (daar is het interview). De 
reporter ziet grappige kaarten bij Keaton’s bed. 
En belangrijk in het artikel: hij lachte! De reporter 
interviewt hem over waar hij vroeger woonde, 
zijn verloving, zijn ongeluk, of de stunts pijn 
doen, waarom hij niet lacht in films en hoe hij 
werkt. Kortom, een groot interview over Keaton 
zelf. 

 p.109 1x kort Bij ‘’The Picture Oracle’’ het antwoord dat 
Keaton’s vrouw en kind niet in film spelen, want 
hij heeft geen vrouw en kind. Hij is wel verloofd 
met Natalie en dat ze (zouden) trouwen in juni. 

Sep 1921 – Feb 1922 September 
1921 p.34 

1x kort Rubriek waarin bij elke datum van de huidige 
maand wordt terugverwezen naar eerdere 
gebeurtenissen op die datum. Keaton wordt 
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genoemd op de 15
e
, dat hij op de 15

e
 in 1901 

vaudeville speelde in Kansas. 

 p.53 1x kort Bij ‘’Right off the Grill’’ staat Keaton tussen een 
lijstje van opkomende sterren, met als vraag: zijn 
zij de favorieten van morgen? 

 p.93 1x kort Bij ‘’Right off the Grill’’ dat Keaton en vrouw o.a. 
aanwezig waren bij een privévoorstelling van 
CALIGARI.  

 p.111 & 
Okt p.94 & 
Dec p.94, 
p.111 

4x kort Bij ‘’The Picture Oracle’’ het antwoord dat 
Natalie met Keaton trouwt/trouwde. 

 Oktober 
1921 p.14 

1x kort Nieuws dat Natalie een scenario heeft 
geschreven en Keaton het zal spelen. 

 p.51 1x kort Bij ‘’Right off the Grill’’ dat er tijdens een benefiet 
de handtekeningen van beroemdheden geveild 
werd. Keaton staat hiertussen. 

 p.83 1x kort Brief van een lezer die o.a. Keaton noemt als 
degene die ze in films heeft gezien. 

 p.104 1x kort Keaton wordt bij Chaplin en Lloyd genoemd in 
hetzelfde straatje van komedie. 

 November 
1921 p.34 

1x kort Rubriek met data in vroegere jaren. Keaton 
wordt genoemd op de 21

e
 dat hij lachte. 

 p.104 1x kort Van Keaton wordt gezegd dat hij goed is in 
pantomime, net zo leuk als zijn filmkomedie. 

 Januari 
1922 p.19 

1x kort Artikel over de sterren van ‘gisteren’, noemt 
Keaton o.a. als vervanging (ook Chaplin). 

 p.99 1x kort Keaton’s komedies worden genoemd samen met 
Lloyd en Chaplin als avondprogramma. 

 Februari 
1922 p.17 

1x kort Rubriek met data in vroegere jaren. Keaton 
wordt genoemd op de 25

e
 spelende in vaudeville 

als zevenjarige. 

Mrt – Aug 1922 
Missend: mrt 

April 1922 
p.32, 33 

1x lang + foto Buster 
en Natalie 

Artikel van 4 pagina’s over de vraag of huwelijk 
en kunst mixen. Niet alleen de focus op Keaton, 
hij is één van de vele artiesten en bekenden die 
in de reportage aan bod komen met hun 
instelling hierover. Over de Keaton’s wordt 
gezegd dat de ooievaar wordt verwacht. Dat 
Natalie thuis zijn prettig vind en dat Buster 
praktisch is ingesteld. ‘Tuurlijk gaat het samen, 
sorry maar nu moeten we verder filmen’. 

 p.34 1x kort Wordt in een artikel over Lloyd genoemd tussen 
vier andere namen dat LA niet is wat het lijkt. 
Keaton ziet er meestal gewoon uit alsof hij vrij 
heeft. Je zou verwachten dat ze verhalen 
uitwisselen en alles vrolijk was. 

 Mei 1922 
p.114 

1x lang + foto Reportage van een fan die in Hollywood naar 
verschillende studio’s is geweest om te kijken 
hoe ze werken. Ook 1 pagina over Keaton die aan 
THE PALEFACE werkte in Chatsworth Park. De fan 
vertelt over de rit naar het park en dat allerlei 
mensen verkleed waren als indiaan voor de film. 
Over Keaton vertelt de fan dat hij in het echt 
eigenlijk heel normaal is. Terughoudend, maar hij 
lachte veel. En zodra hij ging spelen veranderde 
hij in de Keaton van het scherm. Ook vertelt de 
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fan hoe het was om het filmen te zien. Best 
uitgebreid stuk. 

 Augustus 
1922 p.108 

1x kort In ‘’What the fans think’’ schrijft een lezer als 
reactie op een andere lezer waarin hij uitlegt wat 
de fans van film zijn en willen. Zij noemt o.a. 
Keaton’s strakke gezicht, samen met de 
karakteristieken van andere filmsterren. ‘’DAT is 
wat het publiek is, dat ze vragen van hun 
favorieten te doen wat ze het beste doen.’’ 

Sep – Dec 1922 
Missend: okt, nov 

September 
1922 p.10 

1x kort In ‘’What the fans think’’ schrijft een lezer een 
stuk over een aantal ‘’players’’ in de industrie. 
Over Keaton zegt de lezer dat hij op een dag op 
de eerste plek zal staan, Chaplin’s troon is (tot de 
lezers zorg) namelijk wat aan het wankelen. 
Keaton staat dus hoog. 

 December 
1922 p.67 

1x kort Nieuws dat een nieuwe actrice Keaton’s 
tegenspeelster wordt. Zij wordt zijn ‘’nieuwe 
vrouwelijke ster’’ (oftewel: hij is dat al). In het 
bericht staat ook dat Keaton met Natalie en zoon 
naar New York is geweest. Daarvoor hadden 
Keaton en de actrice al een keer samengewerkt. 
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Bijlage 2 – De berichten  
 
In deze bijlage zijn alle verschenen berichten over Buster Keaton te lezen, geordend per tijdschrift en 
op chronologische volgorde zoals in bijlage 1. Sommige berichten staan er in hun volledigheid in, 
terwijl van andere berichten een deel uit een groter artikel zijn geknipt. Dit laatste heb ik gedaan 
omdat bij sommige berichten de rest van het artikel niet relevant is om het bericht te begrijpen, en 
het anders teveel onnodige ruimte in de bijlage zou opnemen met grote stukken tekst waarin niets 
over Keaton wordt gezegd. 
 
 

PHOTOPLAY - FILM FAN MAGAZINE 
 
Juli 1917 – Review, naast Arbuckle 

    
 
 
April 1918 – Op de foto naast Arbuckle in een reportage 
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April 1918 – Review, naast Arbuckle 

 
 
November 1918 – Nieuws, over de oorlog 

 
 
November 1919 – Nieuws, naast Arbuckle 

 
 
Maart 1920 – Review, naast Arbuckle 

 
 
Juni 1920 – Lezersvraag Questions & Answers 
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April 1921 – Gespot, act bij een feest 

 
 
April 1921 – Lezersvraag Questions & Answers 

 
 
Juni 1921 - Review 

 
 
Juli 1921 – Lezersvraag Questions & Answers 
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Juli 1921 – Nieuws, huwelijk 

 
 
Augustus 1921 – Lezersvraag Questions & Answers 

 
 
Augustus 1921 – Lezersvraag Questions & Answers 

 
 
September 1921 – Lezersvraag Questions & Answers 

 
 
September 1921 – Lezersvraag Questions & Answers  
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September 1921 – Reportage, huwelijk 
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Oktober 1921 – Gespot, op een rodeo evenement 

 
 
November 1921 – Reclame van distributeur 
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December 1921 - Review 

 
 
Januari 1922 – Familiefoto Keaton’s 

 
 
Januari 1922 - Review 
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Februari 1922 - Review 

 
 
Maart 1922 – Lezersvraag Questions & Answers 

 
 
Maart 1922 – Lezersvraag Questions & Answers 

 
 
Mei 1922 – Lezersvraag Questions & Answers 

 
 
Juni 1922 – Gespot  

 
 
Juli 1922 – Lezersvraag Questions & Answers 

 



38 
 

Juli 1922 – Lezersvraag Questions & Answers 

 
 
Juli 1922 – Puzzel met namen van filmsterren 

 
 
Augustus 1922 – Jaaroverzicht komedie 
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Augustus 1922 - Review 

 
 
Augustus 1922 – Nieuws, baby 

 

 
 
September 1922 – Nieuws, nieuwe film 
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Oktober 1922 – Reportage, baby 
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Oktober 1922 – Reclame van distributeur 

 
 
November 1922 – Review 
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November 1922 – Informatie castlijsten 

 
 
December 1922 – Nieuws, nieuwe film 
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December 1922 – Nieuws, baby 

 
 
December 1922 – Nieuws, langere komedies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

MOTION PICTURE MAGAZINE  - FILM FAN MAGAZINE 
 
 
Maart 1918 – Op de foto en in het artikel naast Arbuckle in een reportage 

 

 
 
November 1918 – Nieuws, over de oorlog 

 
 
Februari 1920 – Lezersvraag The Answer Man 

 
 
Juni 1920 – Lezersvraag The Answer Man 

 
 
Juli 1920 – Nieuws, nieuwe film 
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December 1920 – Gespot, op een feest 

 
 
Maart 1921 – Nieuws, nieuwe film 

 

 
 
Mei 1921 – Nieuws, verloving 

 
 
Juni 1921 – Nieuws, botbreuk en huwelijk 

 
 
Augustus 1921 – Lezersvraag The Answer Man 

 
 
September 1921 – Nieuws, huwelijk 

 
 
September 1921 – Nieuws, huwelijk 
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September 1921 – Lezersvraag The Answer Man 

 
 
Oktober 1921 – Reportage, huwelijk 
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December 1921 – Lezersvraag The Answer Man 

 
 
December 1921 – Lezersvraag The Answer Man 

 
 
Februari 1922 – Gespot, in theaterrol 

 
 
Februari 1922 – Nieuws, baby 

 
 
Februari 1922 – Nieuws, baby 
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Februari 1922 – Reclame van distributeur 

 
 
Maart 1922 – Nieuws, baby 
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April 1922 – Gespot, act in Sunset Inn  

 
 
Mei 1922 – Nieuws, huwelijk en baby 

 
 
Mei 1922 – Lezersvraag The Answer Man 

 
 
Juni 1922 – Nieuws, baby 
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Juni 1922 – Reclame van distributeur 

 
 
Juni 1922 – Lezersvraag The Answer Man 
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Juli 1922 - Review 
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Augustus 1922 – Puzzel met namen van filmsterren 

 
 
Augustus 1922 – Lezersvraag The Answer Man 

 
 
Augustus 1922 – Nieuws, nieuwe film 

 
 
September 1922 – Nieuws, baby 
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November 1922 – Fotoreportage, baby 
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November 1922 – Lezersvraag The Answer Man 

 

 
 
December 1922 – Dankbare journalist voor Keaton 

 
 
December 1922 – Foto, baby 
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Augustus 1921 – Januari 1922 – Ideal cast contest 
- Augustus 

 

 
- September 

 
- Oktober 
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- November 

 
- December 

 
- Januari 
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PICTURE-PLAY MAGAZINE - FILM FAN MAGAZINE 
 
 
Mei 1918 – Lezersvraag The Picture Oracle 

 
 
 
November 1918 – Lezersvraag The Picture Oracle 

 
 
December 1918 – Act, naast Arbuckle 
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Oktober 1919 – Lezersvraag The Picture Oracle 

 
 
Maart 1920 – Lezersvraag The Picture Oracle 

  
 
September 1920 – Gespot, bij een stierengevecht 

 
 
 Oktober 1920 – Over de ‘’Fade outs’’ in film, wat niet meer is 
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Oktober 1920 – Lezersvraag The Picture Oracle 

  
 
Oktober 1920 – Gespot, tijdens diner 

   
 
December 1920 – Observatie, Arbuckle en Keaton 
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December 1920 – Gespot, act in Sunset Inn 
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December 1920 – Reportage, over Keaton persoonlijk 
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December 1920 – Observatie, wachten in de studio 

 
    
Januari 1921 – Observatie, groei Keaton 

    
 
Januari 1921 – Review  

 
 
Januari 1921 – Lezersvraag The Picture Oracle 

  
 
Maart 1921 – Nieuws, in de studio 

 
 
Mei 1921 – Nieuws, huwelijk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

Mei 1921 – Review 

 
 
Mei 1921 – Nieuws, Arbuckle, Keaton en Lake 

   
 
Juni 1021 – Nieuws, ziekenhuis 

  
 
Juni 1921 – Lezersvraag The Picture Oracle 
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Juli 1921 – Reportage, over Keaton persoonlijk 
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Juli 1921 – Lezersvraag The Picture Oracle 

 
 
September 1921 – Observatie, wat Keaton vroeger deed op deze datum 

 
 
September 1921 – Observatie, rijzende sterren 

 
 
September 1921 – Gespot, bij een voorstelling  

  
 
September 1921 – Lezersvraag The Picture Oracle 
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Oktober 1921 – Nieuws, scenario van Natalie voor Keaton 

  
 
Oktober 1921 – Observatie, Keaton als beroemdheid  

   
 

   
 
Oktober 1921 – Inzending lezer 

  
 
Oktober 1921 – Lezersvraag The Picture Oracle 

  
 
Oktober 1921 – Observatie, tussen Chaplin en Lloyd 

  
 
November 1921 – Observatie, wat Keaton vroeger deed op deze datum 

  
 
November 1921 – Observatie, Keaton persoonlijk 
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December 1921 – Lezersvraag The Picture Oracle 

 
 
December 1921 – Lezersvraag The Picture Oracle  

  
 
Januari 1922 – Observatie, vervanging sterren van ‘gisteren’ 

  
 
Januari 1922 – Observatie, tussen Chaplin en Lloyd 
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Februari 1922 – Observatie, wat Keaton vroeger deed op deze datum 

 
 
April 1922 – Reportage, huwelijk en kunst 

      
 
 
 
April 1922 – Observatie, Keaton persoonlijk 
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Mei 1922 – Reportage, setdag bij Keaton 

 
 
 
Augustus 1922 – Inzending lezer 
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September 1922 – Inzending lezer     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


