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Op 25 april 1972 spoelde George Sanders vijf 

buisjes nembutal weg met wodka in een 

hotelletje in Casteldefels en viel in slaap om 

nooit meer wakker te worden.  

De zelfmoordbrief van mijn grote held was 

een kleine hit. “I am leaving because I am 

bored. I feel I have lived long enough. I am 

leaving you with your worries in this sweet 

cesspool --- good luck.” 

 

De keuze van zijn woorden sloot naadloos aan 

bij de publieke perceptie van Sanders, de 

arrogante en cynische schelm. Vooral de 

eerste zin is blijven hangen. Het heeft iets 

hips, zelfmoord uit verveling, met een zelfde 

soort rebelse lading als de ”live fast-die young-

be a good looking corpse” romantiek. Helaas 

was het tweede deel van de boodschap nog 

meer van toepassing. Sanders was al 65, had 

symptomen van dementie en was fysiek er 

slecht aan toe, niet in het minst door 

veelvuldig drankgebruik om zijn depressie na 

het overlijden van zijn grote liefde Benita  

Hume in 1967 in toom te houden. Het leven 

was onacceptabel oncomfortabel geworden. 

Comfort was Sanders’ ultieme levensdoel. Hij 

deed graag wat hij wilde wanneer hij dat wilde 

en had dat als geen ander tot kunst verheven.  

Sanders groeide op als zoon van gegoede 

ouders in tsaristisch St. Petersburg, een 

wereld die hij zelf omschreef als een wereld 

van klinkende champagneglazen en privé 

balzalen. Zijn ouders waren beide geboren in 

St. Petersburg, maar van Schotse komaf. Vlak 

voor de Russische revolutie werd George naar 

Engeland gestuurd voor een degelijke 

opleiding. Al snel bleek dat de Engelse scholen 

hem weinig te bieden hadden. George had 

weinig behoefte om zich aan anderen te 

conformeren. Dat was ook niet nodig, hij had 

genoeg aan zichzelf. Noel Coward zei over 

hem dat hij meer talenten had dan wie dan 

George Sanders, de ultieme schelm 

Cad 

A rogue, or bounder. A cad is a man 

who is aware of the codes of conduct 

which seperate a gentleman from a 

ruffian, but finds himself unable to 

quite live up to them. Cads are quite 

capable of disguising themselves as 

good chaps for some time, only 

revealing their true nature in 

circumstances of particular stress or 

temptation. Others embrace their 

caddishness whole-heartedly and 

delight in behaving in a manner which 

is, to be quite frank, not cricket. 

 

Door Wim Jansen 
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ook, maar daar helemaal niets mee deed. 

Sanders had een talenknobbel, sprak vloeiend 

Russisch, Engels, Frans, Spaans en Duits. Hij 

vermaakte zich tijdens filmopnamen met 

complexe wiskunde-vraagstukken. Hij 

ontwierp zijn eigen huis en interieur en was 

uitvinder met meerdere patenten voor 

elektrische apparaten en elektronica. Alsof dat 

niet genoeg was speelde hij piano, gitaar en 

saxofoon en oh ja, hij was ook nog atletisch 

gebouwd, gevormd door zwemmen en 

boksen, en stak met zijn 1 meter negentig 

boven veel van zijn tijdgenoten uit. 

Zelf was hij het meest gesteld op zijn stem. Als 

hij enige ambitie koesterde boven comfort, 

dan was het zingen. In 1949, toen Sanders zo 

ongeveer op het hoogtepunt van zijn carrière 

was, haalde hij voor het eerst en het laatst 

alles uit de kast om Rodgers en Hammerstein 

te overtuigen hem de hoofdrol in de 

theaterproductie van South Pacific te geven. 

Na een maandenlang offensief had hij de 

twijfels doen verdwijnen, maar toen Sanders 

zich realiseerde dat een dergelijke rol een 

commitment voor meer dan een jaar 

betekende, kreeg hij plotseling onverklaarbaar 

last van zijn nek en vroeg hij de productie hem 

van zijn contractuele verplichtingen te 

ontslaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanders werd ontdekt in 1936 op een feestje, 

zingend achter de piano. Hij was al weer bijna 

30 jaar oud en had nog nooit nagedacht over 

een acteursloopbaan. Vier films later kreeg hij 

een contract in Hollywood bij 20th Century Fox 

waar hij in LLOYDS OF LONDON zijn eerste 

kenmerkende rol speelde als schurk nummer 

1 tegenover een jonge Tyrone Power. Alle 

karakteristieken van zijn screen persona 

kwamen in deze rol al naar voren, de schelm 

was geboren. 

Zijn hautaine oogopslag van 1 meter negentig 

omlaag met spot spelend om de lippen is al 

voldoende om iemand niet helemaal op zijn 

gemak te voelen. Dan deed George zijn mond 

open. Niemand kon zo gearticuleerd en scherp 

sneren, grommen of spinnen als hij. Geen 

gemompel bij Sanders, ook al leek zijn diepe 

bariton stem binnensmonds te zijn 

uitgesproken. Dit was de “Sanders touch”. Ray 

Davies van The Kinks eerde hem in Celluloid 

Heroes: “If you covered him with garbage 

George Sanders would still have style”. 

Teksten, hoe ingewikkeld of belachelijk soms 

ook, waren geen probleem. Hij leerde ze een 

dag voor de opnames, wel zo comfortabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn bijrol in LLOYDS OF LONDON beviel de 

studio goed en leverde hem de hoofdrol op in 

LANCER SPY waar hij als dubbelagent zowel 

zijn Britse als Duitse accent kon etaleren. Om 

 
Met Tyrone Power in Lloyds of London 
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Met  Joel McCrea en Laraine Day in 
Foreign Correspondent 

te voorkomen dat hij het niet te hoog in de bol 

kreeg, werd hij door de studio gecast voor een 

bijrol in een Mr. Moto-film, een serie met 

Peter Lorre als een oosters achtige detective 

Mr. Moto. Daar was hij niet van gediend en 

ging zover om lazarus te drinken vlak voor het 

opnemen van een scene die uiteraard moest 

worden uitgesteld en opnieuw gedaan. Dat 

was ook George Sanders, niet alleen 

idiosyncratisch, maar ook egocentrisch en een 

enorme pietluttige zeikerd als het erom ging 

te krijgen wat hij wilde. Zijn comfort ging voor 

alles en iedereen. 

Of het een met het ander te maken heeft is 

niet helemaal duidelijk, maar Sanders werd na 

het Mr. Moto-debacle meteen uitgeleend aan 

een andere studio, RKO. 

 

 

 

 

 

 

Daar zoeken ze een opvolger voor Louis 

Hayward voor hun detective serie THE SAINT. 

Het blijkt een gouden wissel. De vijf Saint-films 

met Sanders als Simon Templar doen het niet 

alleen goed aan de box-office, maar openen 

ook nieuwe carrière mogelijkheden. 

Als de Saint herkent het publiek nu ook de 

schelm Sanders als good guy. Bovendien kon 

hij tussen de Saint-films door uitstapjes maken 

naar andere studio’s en andere projecten. Na 

CONFESSIONS OF A NAZI SPY wist iedereen 

waar ze naar toe moesten voor een nazi. In 

NURSE EDITH CAVELL is Sanders weer een 

Duitse simpatico, in ALLEGHENY UPRISING een 

arrogante Britse officier die het John Wayne 

moeilijk maakt. Zijn schelmenrepertoire wordt 

steeds gevarieerder, zonder dat Sanders dat te 

veel moeite kost. 

 

 

 

 

 

 

In 1940 demonstreert zijn veelzijdigheid als 

schelm in twee Hitchcock films. In REBECCA 

speelt hij Jack Favell, de chanterende neef van 

Rebecca. Bij Favell rolt het Britse accent 

langzamer, wellustiger en vileiner van 

Sanders’ tong dan ooit tevoren. 

In FOREIGN CORRESPONDENT speelt hij Scott 

ffolliott net zo charmant. Deze keer blijkt 

Sanders aan het eind alleen geen schurk maar 

helpende hand, Hitchcock is niet voor niets de 

master of suspense. 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen trouwt George met Susan 

Larson. Zij zal acht jaar zijn vrouw zijn. In zijn 

autobiografie “Memoirs of a Professional Cad” 

noemt Sanders haar niet eens. Het koppel 

wordt tijdens het huwelijk zelden samen 

gezien op Hollywood-do’s. Naar verluid neemt 

George, die wel eens alleen gaat, haar niet 

mee, omdat ze saai is. 

 

 
The Saint strikes back 

 

Confessions of a Nazi spy 
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Na de Hitchcock-films wordt het stil als het 

gaat om interessante rollen. Pearl Harbour 

valt rauw op het dak van Hollywood en er is 

weinig ruimte voor nuance. In 1941 en 1942 

wordt Sanders wordt gevraagd voor schurken 

met weinig diepgang.  

Sanders maakt zich verder weinig populair, 

vooral bij de Britse kolonie in Hollywood, door 

zich openlijk te onthouden van goede doelen-

acties ten behoeve van de oorlogsinspanning, 

zolang daar geen financiële vergoeding 

tegenover staat. 

 

 

 

 

 

RKO hoopt het succes van de SAINT voort te 

zetten met een nieuwe detectiveserie, THE 

FALCON. Daar heeft Sanders snel genoeg van. 

Hij gaat akkoord met een vierde film met een 

belangrijke voorwaarde, namelijk dat hij dood 

gaat in de serie. Omdat de filmindustrie 

inmiddels weet dat het kwaad kersen eten is 

met een onwillige Sanders wordt aan zijn 

verzoek voldaan. Iemand bij RKO vindt een 

elegante oplossing. Sanders wordt 

doodgeschoten in THE FALCON’S BROTHER, 

omdat hij een kogel opvangt voor zijn broer. 

Die broer, gespeeld door Sanders’ echte broer 

TOM CONWAY (geboren Thomas Charles 

Sanders) neemt de rol van THE FALCON over. 

Iedereen is tevreden, de studio, Conway die 

de rol tien keer zou spelen en Sanders die een 

gage van $ 14.000,-- ontving voor een paar 

dagen werk. 

Vanaf 1943 gaat het weer wat beter. De rollen 

zijn nog steeds wat eendimensionaal, maar 

Sanders wordt weer als hoofdrolspeler gecast 

en krijgt interessantere bijrollen, onder meer 

als collaborateur in Jean Renoir’s THIS LAND IS 

MINE en boekanier Billy Leech in the BLACK 

SWAN waar hij vriend Tyrone Power weer 

tegenkomt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echt interessant wordt het weer vanaf 1944. 

SUMMER STORM (waarin hij voor het eerst 

een Russische aristocraat mag spelen) van 

Douglas Sirk en HANGOVER SQUARE van John 

Brahms markeren Sanders’ beste periode die 

zou duren tot het begin van de jaren vijftig. In 

deze periode is Sanders inmiddels gepokt en 

gemazeld in het acteurs vak dat hij ondanks 

alles zeer serieus neemt. Het is immers de 

makkelijkste manier om geld te verdienen. 

Sanders houdt van acteren , maar heeft een 

hekel aan de randverschijnselen, zoals 

sterrengedrag. Dat vindt hij maar aanstellerij, 

acteurs zijn zo goed als de scripts en de 

aanwijzingen van de regisseur die ze krijgen. 

Hij is deze periode in de kracht van zijn leven 

en aan het einde van de Tweede 

Wereldoorlog wordt de wereld weer een stuk 

minder zwart-wit. Sanders profiteert van het 

veranderend tijdsegment. De Hollywood 

studio’s maken nog steeds een enorme 

hoeveelheid films, maar er komt meer en 

meer ruimte voor nuance en 

dubbelzinnigheid. Dit geeft Sanders de ruimte 

om zijn schelmenpersonage nog meer diepte 

te geven. Het levert rijke hoofdrollen op in 

  

 

Met Linda Darnell in Summer Storm 
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film noirs als HANGOVER SQUARE en THE 

LODGER van John Brahms en THE STRANGE 

AFFAIR OF UNCLE HARRY van Robert Siodmak, 

waarin hij zoiets moderns als een zachtaardige 

moordenaar is. Hij speelt ook de hoofdrollen 

in risque kostuumdrama’s, zoals SCANDAL in 

PARIS van Douglas Sirk en doet ook komedie 

in the GHOST AND MRS. MUIR van Joseph L. 

Mankiewicz.  

 

 

 

 

 

 

De hoogste graad van schelmendom 

ontwikkelt Sanders in een paar literaire 

verfilmingen met regisseur Albert Lewin, THE 

PRIVATE AFFAIRS OF BEL AMI naar Guy de 

Maupassant, THE PICTURE OF DORIAN GRAY 

van Oscar Wilde en THE MOON AND SIXPENCE 

van W. Somerset Maugham. Hier komt zijn 

magistrale taalbeheersing het best tot zijn 

recht en slaagt Sanders erin om zich in zijn 

personage op te gaan. Vooral in THE MOON 

AND SIXPENCE als een misantropische 

Gaugain-achtige schilder verandert de schelm 

in een natuurkracht dat een spoor van 

vernieling achterlaat. Het is spijtig dat deze 

films niet de allerhoogste productiewaarden 

kenden. Zo worden ze geen klassiekers. 

Sanders gaat nu mee in de vaart der volkeren 

in Hollywood. Er is nu zowaar enige ambitie te 

bespeuren. Meer dan ooit begeeft hij zich in 

de Hollywood in-crowd en in 1949 trouwt hij 

met de belichaming van de glitz en glamour-

ambitie Zsa Zsa Gabor. Het huwelijk zal een 

aantal jaren in stand blijven, vooral omdat 

George er voor zorgt een eigen appartement 

te hebben waar hij zorgeloos aan zijn 

uitvindingen kan sleutelen. In zijn 

autobiografie kijkt George bijna grinnikend, 

maar met veel warmte, terug op zijn tijd met 

Zsa Zsa, de wandelende sextijdbom.  

 

 

 

 

 

 

Ondanks een paar prachtige rollen zal Sanders 

in de jaren vijftig niet doorbreken als 

hoofdrolspeler. Hij is te zeer vergroeid met 

zijn schelmenpersonage om de overstap te 

maken naar grote publieksproducties. 

Pogingen om zijn personage te doorbreken, 

mislukken helaas. CALL ME MADAM met Ethel 

Merman moet Sanders als musicalzanger 

lanceren, maar de film heeft geen succes. Ook 

een uitstapje naar Europese art house mislukt. 

Hij heeft veel moeite bij de productie van 

Roberto Rossellini’s VIAGGIO IN ITALIA met 

Ingrid Bergman. Het werd een prachtige 

ingetogen rol, maar Sanders miste structuur 

bij Rossellini die werkt zonder script. Zo kan 

George natuurlijk niet op zijn gemak de 

teksten voorbereiden. Bovendien is hij niet 

meer de jongste. De warmte in Italië wordt de 

45+-er bijna te veel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaggio in Italia 
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Na zijn rol in ALL ABOUT EVE in 1950 is het 

bovendien onmogelijk om typecasting te 

voorkomen. Voor zijn rol als Addison DeWitt, 

theatercriticus, krijgt hij de Oscar voor beste 

mannelijke bijrol en dat verbaast niemand. 

Gewapend met het script van regisseur 

Herman J. Mankiewicz vuurt hij het ene 

ontmoedigende woordensalvo af na het 

andere. Zoals altijd geeft Sanders alle eer aan 

de schrijver-regisseur, maar hij zet een 

formidabele rol neer. Sanders’ beheersing en 

maatgevoel helpt hem stand te houden in het 

vrouwelijk acteergeweld van Bette Davis, 

Anne Baxter, Celeste Holm en Thelma Ritter 

(ook allemaal genomineerd voor een Oscar). 

Met perfecte timing en ritme in zinnen als “I 

know nothing of Lloyd and his loves. I leave 

that to Louisa May Wolcott, but I do know 

you.”, houdt hij ze toch gemakkelijk op 

afstand. Op de set was dat iets minder 

vanzelfsprekend. Zsa Zsa was er niet in 

geslaagd om de rol van Miss Casswell binnen 

te slepen. Marilyn Monroe kreeg na een flinke 

lobby van haar agent haar kans. Dit ging het 

temperament en de jaloezie van Zsa Zsa te 

boven en ze was vastbesloten dat Marilyn 

naast haar rol niet ook haar echtgenoot zou 

inpalmen. George had wel eens in rustiger 

omstandigheden zijn werk gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Met de komst van de super producties in de 

jaren vijftig en zijn Oscar in de kast is Sanders 

eerste keus voor willekeurig welk benodigde 

schurk. Na het mislukken van CALL ME 

MADAM en VIAGGIO IN ITALIA bekoelt zijn 

ambitie en is hij tevreden met dit soort 

goedbetaalde rollen, zoals in IVANHOE, KING 

RICHARD AND THE CRUSADERS, SOLOMON 

AND SHEBA en DAVID AND BATHSHEBA. Hij 

krijgt ook nog wel hoofdrollen, maar meestal 

niet op basis van het meest interessante 

materiaal.  

 

 

 

 

 

 

 

George vond het wel goed allemaal en wilde 

weer rust, niet in het minst in huiselijke sfeer. 

Hoeveel plezier hij ook beleefde met de 

wandelende tornado, na een paar jaar was het 

wel genoeg om deel uit te maken van Zsa Zsa’s 

hofhouding.  Zsa Zsa was nog in Parijs, - waar 

ze, volgens Sanders’ memoires de 

verhoudingen tussen Frankrijk en de 

Dominicaanse Republiek verbeterde door haar 

omgang met de ambassadeur van de 

Dominicaanse Republiek-  toen George thuis 

kwam na VIAGGIO IN ITALIA.  

Het huis leek ruimer, meer sereen. “It was not 

long before I discovered the reason why – 

there were no photographers and 

dressmakers, no interviewers and no visitors.”  

George genoot even van de rust, zocht 

vervolgens een appartement en vroeg een 

scheiding aan. 

Sanders heeft steeds meer behoefte aan rust. 

Na Zsa Zsa leeft hij een tijdje als vrijgezel met 

zijn bediende Albert. Die kost wel wat, maar 

dat heeft hij er graag voor over. Om alleen te 

 
Met Anne Baxter in All about Eve 

 
Met Yul Brynner in Solomon and Sheba 
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zijn door je af te sluiten van iemand met een 

boek of uitvinding, moet er wel een iemand 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

Al met al is de situatie met Albert niet ideaal, 

maar dan ontmoet hij de liefde van zijn leven. 

Benita Hume is actrice en weduwe van 

matinee idool Ronald Colman. Menigeen in 

Hollywood begrijpt niet hoe een zachtaardige 

vrouw als Hume zich een arrogante bruut als 

Sanders laat aanleunen. Het kost Benita 

echter niet veel moeite om door Sanders’ 

personage te prikken en ze trouwen in 1957. 

Vanaf nu is het leven pas echt comfortabel, 

niet in het minst door de continue stroom 

werk waarvoor George wordt gevraagd in de 

jaren zestig, niet alleen film, maar ook 

televisie. Hij is hier zeer content mee en telt 

zijn zegeningen, niet in het minst door zijn 

ervaringen op de set van SOLOMON AND 

SHEBA in Spanje in 1959. Zijn vriend Tyrone 

Power overlijdt plotseling aan een 

hartstilstand en de film moet opnieuw worden 

opgenomen met Yul Brynner als vervanger. 

Power’s dood schokt Sanders diep en maakt 

hem misschien nog bewuster van zijn eigen 

fysieke tekortkomingen. Hij wordt 

meegaander. De dagen van sabotage op de 

set, zoals bij Mr. Moto zijn voorbij. Sterker 

nog, hij doet zelfs zijn best om voor een goede 

sfeer op de set te zorgen, gemeend of 

gespeeld. 

In de jaren zestig wordt hij steeds meer 

gevraagd om karikaturen van zichzelf te 

spelen. George is niet te beroerd om flink te 

schmieren, meestal met komisch effect. Zo is 

hij een onnavolgbare Mr. Freeze in BATMAN 

met Adam West. Slechts een enkele keer krijgt 

hij de kans om te excelleren. Hij heeft een 

fijne biljart scene met Peter Sellers in A SHOT 

IN THE DARK, de eerste Pink Panther film, en 

speelt een mooie cameo in 1971 als 

homoseksuele spion in THE KREMLIN LETTER 

van John Huston. Het hoogtepunt komt in 

1967 als stem van de tijger Shere Khan in 

Disney’s JUNGLE BOOK.  

Ik was 5 jaar toen ik JUNGLE BOOK zag in 1968 

en ben nog steeds in de ban van de verleiding 

van die stem. Ik was boos toen Shere Khan die 

brandende tak kreeg aangebonden en het 

veld moest ruimen en ben dat nog steeds. Ik 

ben voor de schurk! In zekere zin is Shere 

Khan het gedenkteken van zijn carrière, de 

essentie van zijn kunnen zonder de handicap 

van een aftakelend lichaam.   

 

 

 

 

 

De aftakeling was echter ingezet en toen hij 

Benita moest opgeven aan arthritis en kanker 

was een comfortabel leven ver te zoeken. Hij 

vervloekte zichzelf, omdat hij zijn vak niet 

meer kon uitoefenen, zoals dat volgens zijn 

maatstaven hoorde. Bij zijn laatste films kreeg 

hij balansproblemen. De schelm had moeite 

om te staan. Hij kon ook niet meer piano 

spelen. Hij sleepte zijn piano naar de tuin en 

sloeg die uit pure frustratie met een bijl aan 

spaanders. Na 110 films in 36 jaar was het in 

alle opzichten voorbij. 

George Sanders, prachtige schurk, belhamel, 

schavuit, schelm en boef was op 25 april 1972 

op. 

 

Benita Hume 

 

Jungle Book 
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Citaten van en wijsheden over George Sanders 

ALL ABOUT EVE 
“I am Addison DeWitt. I’m 
nobody’s fool, least of all 
yours.” 

 

DEATH OF A 
SCOUNDREL 
Sanders met ex-vrouw 2: “Zsa Zsa 
was like champagne, and I as her 
husband  was hard put to it to 
keep up with her standard of 
effervescence.” 

 

 

THE FALCON’S BROTHER 
 “The Falcon is dead, long live the 

Falcon” 

De enige film van Sanders met broer 

TOM CONWAY (geboren Thomas 

Charles Sanders) 

 

FOREVER AMBER 
Als vrouwendief King Charles 

II met Linda Darnell 

 

PSYCHOMANIA 
In zijn laatste film 

PSYCHOMANIA met Beryl 

Reid voor 

exploitatieproducent Tony 

Tenser. 

 

 

SAMSON AND DELILAH 
Sanders merkte op dat de rol van 

Saram hem op het lijf was geschreven: 

Ik ben van nature een gefrustreerde 

monarch en het zitten op een troon 

gaat me goed af, vooral als die 

comfortabel is, en het nemen van 

echte beslissingen niet nodig is. 

THE STRANGE AFFAIR OF 
UNCLE HARRY 
Film noir van regisseur Robert 
Siodmak. Sanders kreeg niet alleen 
een gage voor zijn rol, maar 
verkocht ook een telescoop die hij 
zelf had gebouwd aan Universal voor 
$ 500. 
 

BATMAN 
Sanders als Dr. Freeze: 

“Daz iszt die weej zie 

eiskjoeb krumbles!” 
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1 FATTY ARBUCKLE  ( Kansas, 

24-3-1887---29-6-1933,NYC) 

Roscoe (Fatty) Arbuckle was een van de 

succesvolste komieken uit het tijdperk van 

de stomme film. Hij werkte met Charlie 

Chaplin en Buster Keaton en wist hen in 

populariteit te evenaren. Iedereen moest 

lachen om de dikke komiek, die heel lenig 

was. Hij kreeg in 1914 bij Paramount een 

salaris van $ 1000 per dag en 25 % van de 

winst voor een film en hij had alle 

artistieke vrijheid. In 918 bood Paramount 

hem een driejarig contract aan van drie 

miljoen dollar. Hij was een vrouwen 

versierder en een groot feestvierder. De 

lol kon niet op ,maar alles ging mis op 5 

september 1921 toen hij in San Francisco 

een feestje organiseerde in een hotel waar 

Fatty zich terug trok in een slaapkamer 

met de starlet Virginia Rappe die een 

slechte gezondheid had en gehavend uit 

de slaapkamer kwam, waarbij ze al snel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbuckle er van beschuldigde dat hij haar 

had verkracht. Een dag later overleed ze 

aan buikvlies ontsteking, ontstaan door 

een gescheurde blaas. 

Een proces van maanden volgde en 

tenslotte werd hij vrijgesproken, maar de 

HOLLYWOOD: THE HALL OF SHAME 

 

 

Nu Bill Cosby onder vuur is komen 

te liggen voor het verkrachten van 

een aantal dames , hetgeen hem nu 

al zijn  status kost als de 

voorbeeldige zwarte vader van 

Amerika vanwege zijn succesvolle 

Cosby show is het goed om eens te 

kijken wie er nog meer in de fout 

zijn gegaan  in Hollywood, ook wel 

Tinseltown of LaLaLand genoemd. 

 
Bill Cosby in Mother jugs and speed 
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schade was er en zijn carrière als komiek 

was voorbij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij zou verder werken als regisseur onder 

de naam William Goodrich. In 1932 

maakte  hij zijn comeback als acteur  met 

twee korte films, maar op de dag dat hij 

een contract tekende voor een lange film 

overleed hij in zijn slaap aan een 

hartaanval. Hij werd 46 jaar. 

2 ROBERT MITCHUM  

(Connecticut, 6-8-1917---1-7-

1997, Santa Barbara ) 

 

 

 

 

 

 

 

De man met de lome ogen trok zich van 

niets en niemand iets aan en werd 

populair door rollen te spelen van harde 

jongen. Soms als wet handhaver, vaak ook 

als bad guy. Er zat niet veel verschil in 

,maar dat maakte niets uit voor zijn fans. 

Met zijn  grote gestalte was hij een 

indrukwekkende persoonlijkheid. Hij had 

succes met oa: The story of GI Joe, Thirty 

seconds over Tokyo, West of the Pecos, My 

forbidden past en Macao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het najaar van 1948 werd hij op en 

party in  Laurel Canyon gearresteerd door 

binnenvallende politie agenten die zagen 

dat hij een marihuana sigaret rookte 

 .Hij reageerde: “Wel, dit is het bittere 

einde van alles- mijn carrière, mijn 

huwelijk, alles” Maar het viel allemaal wel 

mee. Zijn vrouw Dorothy kwam terug en 

bleef trouw aan zijn zijde ondanks vele 

affaires ( oa met Shirley McLaine) die 

Mitchum had en zijn fans vonden het 

helemaal niet erg dat hij zo`n stoute 

jongen was. Hij kreeg nadat hij in 1949 uit 

de gevangenis werd ontslagen meteen 

een rol in de film The Big Heat van Don 

Siegel  en zijn populariteit zou voortduren 

tot aan zijn dood. In feite waren zijn rollen 

  

Virginia Rappe Roscoe Fatty Arbuckle 

 

 



13 
 

als sadist in The night of the Hunter en 

Cape Fear  misschien wel zijn beste rollen. 

3 CHARLIE SHEEN 
 (NYC,3-9-1965) 

 
De zoon van een van Amerika`s beste 

karakter acteurs, Martin Sheen, maakte 

een succesvolle start in Platoon en 

Wallstreet, maar ontdekte al gauw dat hij 

als comedy acteur nog meer succes kon 

hebben. Een hoogtepunt kwam met de tv 

serie  2 ½  Men, maar drank, drugs en 

brutaal gedrag tegen producer Chuck 

Lorre zorgden er voor dat hij ontslagen 

werd. Geen nood, Charlie ging vrolijk 

verder met een nieuwe serie, Anger 

Management ,waar hij zo`n 1 miljoen 

dollar per aflevering voor krijgt. Wie 

recente afleveringen bekijkt ziet een 

opgeblazen Charlie met dichtgeknepen 

ogen. Als je dan op een ander net de oude 

afleveringen van 2 ½ Men ziet met een 

goed ogende Charlie die gevat  zijn teksten 

aflevert, dan zie je dat er iets goed mis is 

met de comedy actor. Er leuk is het niet 

om de Charlie van nu te zien stuntelen in 

Anger Management. Hoe lang nog? 

4 ROBERT BLAKE (Nutley, 18-

9-1933) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij was als kleine jongen al acteur in The 

treasure of Sierra Madre en als indiaan in 

The red Ryder westerns. Hoogtepunten in 

zijn  filmcarrière waren In cold blood en 

Tell them Willie Boy is here, maar grote 

populariteit verkreeg hij met de tv serie 

Baretta. Daarna ging het niet zo goed met 

zijn carrière. In 2001 was hij op stap met 

zijn tweede echtgenote Bonnie Lee Bakley 

die tijdens het uitje werd vermoord. Alles 

wees er op dat Robert Blake zijn vrouw 

had vermoord ,maar het kon niet echt 

goed bewezen worden. Hij werd 

vrijgesproken ,maar in een civiele zaak 

werd  hij verantwoordelijk gehouden voor 

haar dood. Hij kreeg een grote boete 

waardoor hij bankroet ging. Bovendien 

was zijn film/tv loopbaan definitief 

voorbij. 

 

 

  

 

Robert Blake en 

Bonnie Lee Bakley in 

gelukkiger tijden 
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5 TOM NEAL (Illinois, 28-1-

1914---7-8-1972, Hollywood) 

 

 

 

 

 

 

Tom Neal was een acteur in voornamelijk, 

low budget films  waarin hij harde jongens 

speelde. In 1945 maakte hij Detour dat 

een cult film werd. Buiten de films om was 

hij ook wild. Hij ging af en aan om met de 

party girl Barbara Payton die ook iets had 

met de aristocratische acteur Franchot 

Tone. Tot ergernis van Tom Neal die hem 

een aantal slagen toebracht-Neal was ex 

bokster-waardoor Tone een gebroken 

kaak , neus en hersenletsel op liep. Neal 

lag er toen uit in Hollywood en verdiende 

zijn geld met tuinieren en stukken land 

aanleggen. In 1965 werd hij ter dood 

veroordeeld toen hij zijn vrouw Gale 

Bennett  in het achterhoofd doodschoot. 

Hij kreeg tenslotte tien jaar en kwam na 

zes jaar vrij. Acht maanden later overleed 

hij aan een 

hartaanval. 

6 WILLIAM 

RANDOLPH 

HEARST (San 

Francisco, 

29-3-1863---

14-8-1951, 

Beverly Hills) 

Van krantenjongen tot miljonair. Hearst 

ontpopte zich tot een  krantenmagnaat en 

tot een van de rijkste tycoons in Amerika. 

Hij hield van drie dingen: Macht, geld en 

zijn geliefde de zwijgende filmster Marion 

Davies die zo`n 30 jaar aan zijn zijde was. 

 

 

 

 

 

Op 15 november 1924 stapte de jarige 

regisseur Thomas Ince aan boord van 

Heart`s jacht de Oneida voor een plezier 

toer met een aantal gasten waaronder 

Charlie Chaplin en schrijfster Louella 

Parsons. Er werd stevig gedronken op een 

avond en Hearst kreeg het angstige 

vermoeden dat vrouwen versierder 

Charlie Chaplin het op zijn  vriendin 

Marion Davies had gemunt. Hij begon op 

de boot als een wilde rond te rennen met 

een geladen revolver. Hij dacht dat hij op 

Charlie schoot ,maar het was Thomas Ince 

die dood neer viel met een kogel door zijn 

voorhoofd. Foutje ! Hearst was zo`n 

machtig man dat het incident werd 

afgedaan als dat Ince een hartaanval had 

gekregen. Onder een deken werd hij op 

een brancard snel van de boot gehaald. 

Chaplin die niet graag slechte kritieken 

kreeg in een heleboel Hearst kranten 

hield zijn mond en Louella Parsons werd 

omgekocht met een vaste aanstelling bij 

het Hearst krantenconcern. 

 

 

Marion Davies en Thomas Ince 



15 
 

7 CHARLIE CHAPLIN (Londen, 

16-3-1889---25-12-1977, 

Vevey, Zwitserland) 

 

 

 

 

 

 

 

De briljante komiek Chaplin zou zijn  hele 

leven gefascineerd zijn door jonge, vaak 

minderjarige meisjes die hij verleidde. Hij 

trouwde in 1918 met de 16 jarige Mildred 

Harris terwijl Chaplin 29 jaar was. In 1919 

beviel ze van een misvormd zoontje 

Norman  Spencer dat al heel snel stierf. De 

scheiding kwam in 1920. In 1924 trouwde 

hij Lita Grey (15) die in zijn films zat en zij 

werd de moeder van Charles Chaplin jr en 

Sydney Chaplin. Dit huwelijk eindigde in 

1928.In de jaren veertig kreeg hij een 

proces aan zijn broek van Joan Berry die 

beweerde dat ze zwanger van Chaplin 

was. Later zou blijken dat het niet zijn kind 

was, maar de schade door de negatieve  

publiciteit was groot. 

 

 

 

 

 

Toen vele jaren later Chaplin zelf vader 

was van een aantal dochters en in Vevey 

woonde zat hij tot s avonds laat  te 

wachten tot zijn dochters thuis kwamen, 

want hij vertrouwde  hun vriendjes niet. 

Hij wist  hoe erg mannen waren. Zoals de 

waard is vertrouwt hij zijn  gasten . 

8   FRANK SINATRA 
 ( Hoboken, New Jersey, 12-

12-1915---14-5-1998,LA) 

 
Dat Old Blue Eyes Maffia connecties had 

werd al tijdens zijn leven vermoed. 

Afgeluisterde telefoongesprekken 

onthulden dat Maffiosi met elkaar 

overlegden wanneer en waar Sinatra en 

buddy Dean Martin ergens moesten 

optreden. Pas na zijn dood kwam er een 

documentaire waarin verder werd 

ingegaan in hoeverre  Sinatra een maffia 

medewerker was. Hij had geld 

getransporteerd naar Mexico en was door 

de FBI hierover ondervraagd, maar niets 

werd bewezen. Hij en de rat Pack waren 

dik bevriend met de familie Kennedy. Rat 

Pack lid acteur Peter Lawford was met een 

zuster van JFK getrouwd. Sinatra zou JFK 

ontvangen in zijn  huis in palm Springs .Hij 

liet een grote verbouwing plaats vinden, 

speciaal voor de president, maar die kreeg 

van zijn broer Robert , justitie minister, en 

van FBI directeur  J.Edgar Hoover te horen 

dat het zeer ongewenst was dat hij bij 

 

  

Mildred Harris en Lita Grey 
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Sinatra ging logeren. Hij koos daarom voor 

Bing Crosby. Sinatra was zo furieus dat hij 

de hele nieuwbouw aan gruzelementen 

sloeg . Lawford werd uit de Sinatra clan 

verbannen en  Frankie Boy ging van de 

Democraten naar de Republikeinen. Het 

was nu officieel dat Sinatra maffia 

connecties had, maar het schaadde zijn 

reputatie van groot zanger en populair 

acteur niet.  

 

 

 

 

 

9  LANA TURNER (Idaho, 8-2-

1921---29-6-1995,Century 

City) 

The sweater girl was haar bijnaam en ze 

was een schoonheid. Ze werd niet ontdekt 

in Schwab`s drugstore op Sunset 

Boulevard zoals altijd door de studio werd 

beweerd. Ze begon al als opvallende 

schoonheid met een fraai lichaam op haar 

zeventiende in films op te treden en 

hoofdrollen volgden in o.a. Johnny Eager, 

Weekend at the Waldorf, The Bad and the 

Beautiful en The three musketeers. Ze was 

maar liefst zeven keer getrouwd. De 

eerste man was bandleider Artie Shaw  

(die ook o.a. Ava Gardner als vrouw had), 

de vierde was acteur Lex Barker. Maar de 

man die het meeste opviel was haar 

boyfriend  gangster Johnny  Stompanato, 

een vriend van Mickey Cohen. In 1958 

liepen de ruzies zo hoog op tussen Lana en 

Johnny dat dochter Cheryl Crane (14 jarige  

dochter van Lana en Stephen Crane, 

echtgenoot nummer twee) overstuur 

raakte. Ze ging op Stompanato af met een 

groot mes en stak hem dood. Ze was zelf 

ook lastig gevallen door haar stiefvader, 

maar ook door Lex Barker. Ze werd 

vrijgesproken op grond van terechte 

doodslag. 

 

 

 

 

 

 

 Overigens was Stompanato tijdens de 

opnamen van Another time another place 

(1958) waarin Lana met een jonge Sean 

Connery speelde ( en vermoedelijk een 

affaire had) op Sean afgestormd die hem 

zijn  pistool afnam en hem afranselde.  

 

 

 

 

 

 

  
Lana en Jonny Stompanato Cheryl Crane 
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Lana Turner ondervond geen tegenslag 

door de moordaffaire. De studio`s haakten 

meteen in op het schandaal en bezorgde 

haar scripts die leken op wat er met haar 

was gebeurd. Ze bleef tot haar dood 

werken. 

10 BOB CRANE (Connecticut, 

13-7-1928---29-6-

1978,Scotsdale,Arizona) 

 

 

 

 

 

 

Voormalig disc jockey die ontdekt werd  

als potentieel acteur in de Dick van Dyke 

Show en de Donna Reed Show. Zijn brutale 

charme kwam goed van pas bij de tv serie 

Hogan`s Heroes (1965-1971) waarin hij 

Kolonel Hogan met verve speelde die het  

Duitse kamp in en uit kon lopen en de 

maffe Duitsers in de maling nam. De serie 

was een groot succes hoewel er ook  

oudere kijkers waren die er aanstoot aan 

namen. 

Crane werd in 1978 op brute wijze 

vermoord in zijn hotelkamer in Scotsdale 

waar hij in een toneelstuk Beginner`s Luck 

optrad. De moord werd nooit opgelost, 

maar men nam aan dat die gepleegd werd 

door iemand met wie Crane in nauw 

contact stond voor het kopen van drugs en 

krijgen van vrouwen. Na zijn dood kwam 

uit dat Crane geen brave huisvader was 

,maar een druk sadomasochistisch seks 

leven met drugs had. Zijn seksleven werd 

verfilmd door Paul Schrader als Autofocus 

met  Greg Kinnear als Bob Crane en 

Willem Dafoe als de obscure 

drugsleverancier/moordenaar. 

11 OJ SIMPSON (San 

Francisco, 9-7-1947) 

 

 

 

 

 

 

Voormalig Amerikaanse football speler bij 

de Buffalo Bills, The Chicago Hornets en 

The Michigan Pushers  die een succesvolle 

film carrière begon met films als Towering 

Inferno en de Naked Gun serie. 

Op 12  juni 1994 werden zijn ex-vrouw 

Nicole Brown en haar vriend Ronald 

Goldman vermoord aangetroffen bij 

Brown`s huis in Brentwood, bij LA. Alles 

wees in de richting van OJ Simpson die op 

de vlucht sloeg met zijn Bronco en door de 

 

 

Bob Crane met John Banner en Werner 

Klemperer in Hogan’s Heroes 
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tv werd gefilmd terwijl de politie achter 

hem aanzat. Er kwam een langdurig 

proces met hele dure advocaten die hem 

vrij kregen. Het was een media circus. 

Toch geloofde veel( vooral blanke ) 

mensen in Amerika dat hij de moorden 

had gepleegd. Van zijn populariteit was 

niet veel meer over en hij kreeg geen 

filmrollen meer aangeboden. Blank en 

zwart waren verdeeld en er ontstonden 

rellen. Drie jaar later kwam er een civiele 

rechtszaak waarin hij wel schuldig werd 

bevonden en hij moest  miljoenen schade 

betalen aan de familie Goldman. Op 3 

oktober 2008 werd OJ Simpson schuldig 

bevonden aan ontvoering, 

vuurwapengebruik en mishandeling. Dat 

had plaats gevonden in las Vegas, Hij 

kreeg 33 jaar straf met vervroegde 

vrijlating na 9 jaar. Het leek op een soort 

poëtische rechtvaardigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

12 RODDY MCDOWELL  

(Londen,17-9-1928—3-0-

1998,Studio City,Ca) 

 

 

 

 

Kindster in o.a. How green was my valley 

en My friend Flicka. Later karakter acteur 

in grote films als The Longest Day en 

Cleopatra. Zat ook verborgen achter een 

apenmasker in Planet of the apes films als 

Caesar. Ergens in de jaren zeventig werd 

ontdekt dat Roddy een stevige handel 

dreef in 35 mm prints van speelfilms, 

hetgeen verboden was. Het was een 

aardige bijverdienste, maar het schandaal 

leidde niet tot een veroordeling wegens 

diefstal. McDowell hoorde natuurlijk tot 

de Hollywood community en alles ging de 

doofpot in. 

 

 

 

 

 

 

13 STACEY KEACH (Georgia 2-

6-1941) 

 

 

 

 

 

Stacey Keach is een talentvol acteur die 

ooit gezien werd als de nieuwe Marlon 

Brando. Hij brak in  1972 door  met Fat 

City van John Huston als verlopen bokser  

en hij was gearriveerd. Mooie rollen 

 

 

 

Roddy als Caesar in de Appen 

planet films 

 

Fat city 
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zouden volgen, maar een tweede Brando 

werd hij niet. Van 1984- 1987 was hij zelfs 

tv acteur in de serie  Mike Hammer, 

waarin hij  Mickey Spillane`s keiharde  

privé detective speelde. In  1984 werd hij 

op Heathrow Airport bij Londen 

gearresteerd voor het bezit van cocaïne 

dat hij in twee tubes scheercrème had 

verborgen. Hij moest in Engeland een 

aantal maanden de gevangenis in, maar 

daarna ging hij weer vrolijk verder als 

Mike Hammer, die ook niet zo`n lieve 

jongen was. Stacey Keach hield al die jaren 

zijn mond en zegt nu dat het misschien 

maar heel goed was dat dit hem 

overkwam. “Cocaïne  was de mode in 

Hollywood en je moest er aan meedoen, 

maar door die gevangenis straf ben ik er 

mee opgehouden.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14 JOHN MCTIERNAN  8-2-1951, 

Albany,NY) 

Regisseur/producer John  McTiernan  was 

midden jaren tachtig een van de 

topregisseurs door films als Die Hard, 

Predator, Die Hard with a vengeance en 

The Hunt for Red October. Hij was gewoon 

de beste actieregisseur. Latere films als 

The 13th warrior en Rollerball warern  

minder succesvol. 

 

 

 

 

 

 

Alles ging mis toen hij betrokken raakte bij 

een r schandaal rond privé detective 

Anthony Pellicano die producent  Charles 

Roven van Rolleball liet afluisteren in 

opdracht van McTiernan.In 2007 zat John 

McTiernan  vier maanden in de 

gevangenis, maar de zaak werd 

geseponeerd toen bleek dat McTiernan 

een verklaring aan de FBI had afgelegd 

toen hij met jetlag en dronken uit het 

vliegtuig stapte dat uit Engeland kwam. 

Uiteindelijk moest hij toch een jaar zitten 

en $100.000 boete betalen .Een schijntje, 

want voor bv Last action hero kreeg hij als 

salaris 5 miljoen dollar. Hij schijnt toch 

niet van de FBI af te zijn ,want hij heeft 

tegen ze gelogen. In ieder geval zijn  er 

twee grote films in voorbereidng die 

McTiernan gaat maken: War birds en Red 

Squad. Hollywood heeft nog altijd 

vertrouwen in de talentvolle en 

commerciële regisseur. 

15 MICHAEL CIMINO (New York, 3-2-

1939) 

Michael Cimino studeerde architectuur en 

dramatische kunsten. Hij begon met veel 

succes  commercials en documentaires te 

 
Stacey Keach als Mike Hammer 

 
John Mctiernan en Bruce Willis tijdens Die Hard 3 
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maken. Hij begon ook scripts te schrijven 

en trok daarmee de aandacht van Clint 

Eastwood die zelf inmiddels was gaan 

produceren en regisseren. Het is  

algemeen bekend dat als je voor clint een 

film mag regisseren dat hij over je 

schouder meekijkt, maar Cimino maakte 

Thunderbolt and Lightfoot voor Eastwood 

en het was een groot succes. Vier jaar 

later in 1978 kreeg hij de kans om de dure 

Vietnamfilm The deer hunter (naar een 

eigen verhaal ) te maken en het werd een 

van de succesvolste films allertijden met 

geweldige kritieken en veel prijzen.  

 

 

 

 

Hij was opeens The golden boy van 

Hollywood en hij kon voor elk bedrag een 

nieuwe film maken. Het werd Heaven`s 

Gate  een min of meer western epos met 

Kris Kristofferson en Jeff Bridges  over  

boeren die in  aanvaring komen met 

landeigenaren waaruit een oorlog ontstaat 

: The Johnson County war die werkelijk 

heeft plaats gevonden in 1890. Het is goed 

gedocumenteerd hoe desastreus de 

productie- die steeds duurder werd- 

verliep. Er kwam geen eind aan de 

opnamen op een verre locatie  en de 

bazen van United Artists zagen zich 

genoodzaakt  de filmtrein te laten 

doorrazen anders  zagen ze hun 

investering niet terug en Cimino was 

tenslotte een groot talent. Onder het 

mom van “Als je het niet goed krijgt, doe 

het dan niet” ging Cimin over over zijn 

budget, ruïneerde United Artists en  

leverde een 3 uur veertig minuten filma  

die niet om aan te zien was, slechte 

kritieken kreeg en flopte. De kosten van 

de film waren 44 miljoen dollars, de 

opbrengst anderhalf miljoen. Cimino`s  

filmcarrière  was  voorbij hoewel hij voor 

Dino de Laurentiis nog twee thrillers 

mnaakte met Mickey Rourke: Desperate 

hours en The year of the dragon.Niet 

getreurd, Cimino vindt nog steeds dat hij 

een briljante film heeft gemaakt, hij is de 

enige. 

 

 

 

 

 

 

16 ERICH VON STROHEIM  (Erich 

Stroheim,Wenen, 22-9-1885---12-5-1957, 

Maurepas, Frankrijk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Cimino regisseert Robert de 

Niro bij The deer hunter 

 

Isabelle Huppert en Kris 

Kristoffersson in Heaven’s Gate 
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Kwam in 1909 naar Amerika en arriveerde 

in Hollywood in 1914 waar hij van wege 

WW1 sadistische Duitse officieren kon 

spelen in films.  Tegelijkertijd had hij 

genoeg fantasie om von aan zijn naam toe 

te voegen  om  voor een  man van 

Oostenrijkse adel door te gaan. Hij werd 

Graaf von Stroheim. Toen er geen rollen 

meer waren van Duitse officieren ging hij 

zelf films maken en hij presteerde het om 

nog verkwistender te zijn dan Michael 

Cimino. Niet alleen moesten d e 

historische kostuums  exact zijn ,maar hij 

eiste ook dat het passende ondergoed- 

dat nooit op film was te zien- klopte. Hij 

was veel eisend en dictatoriaal, maar 

maakte wel indrukwekkende films als  

Foolish wives ( 1922) en Merry-go –round 

(1923).Tijdens de laatste film werd hij 

door  MGM studioproducer Irving 

Thalberg ontslagen en vervangen door 

Rupet Julian. 

Hij ging Greed die in eerste instantie tien 

uren duurde, wat  onaanvaardbaar was  

en hij sneed de film terug tot 6 uren te 

vertonen in twee gedeelten. Von Stroheim 

verloor controle over de film die tot 2 ½ 

uur werd teruggebracht  en het meeste  

restant materiaal werd vernietigd. De film 

werd gezien als een meesterwerk dat 

kapot was gemaakt.  In 1999  werd  de film  

gerestaureerd met gevonden materiaal en  

foto`s van scenes waar niets meer van 

over was. Bij een volgende film  The 

wedding march  filmde hij een orgie die 

heel dicht bij de werkelijkheid kwam. De 

figuranten waren naakt en de jonge 

cameraman Karl Brown moest de studio 

uit, want hij was te jong om dit te mogen 

zien. De uiteindelijke versie van de orgie 

was minder spectaculair dan wat men 

vermoedde. 

Toen Von Stroheim niet meer kon (mocht ) 

regisseren ging hij naar Frankrijk waar hij 

vereerd werd. Hij zou voortaan alleen nog 

maar als acteur te bewonderen zijn. Twee  

keer zou hij echt stralen met La grande 

illusion  ( 1937) van Jean Renoir als Duits 

officier en als butler van Gloria Swanson  

(tevens ex-echtgenoot en ex-regisseur) in 

Billy Wilder`s Sunset Boulevard (1950). Die 

rol stond het meeste bij de werkelijkheid 

van een groot talent dat  zelf verklaarde: “ 

Hollywood heeft me vermoord”. De  12 

kapot gesneden films waren daar het 

bewijs van. 

 

La grande illusion 

 

The wedding march 
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FAVORIETE FOTO VAN DE MAAND: 

LIONEL STANDER 

 

Lionel Stander met zijn dochtertje Jennifer 

van zijn zesde (Nederlandse ) vrouw 

Stephanie van Hennick in 1974 bij het Amstel 

Hotel. Jennifer is nu een filmproducer. 

 

FOTO’S THYS OCKERSEN 
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In  het najaar van 1960 ging in Nederland 

de super productie  Exodus, naar het 

beroemde en door iedereen gelezen boek 

van Leon Uris, in première.  Otto 

Preminger, een gevluchte Jood uit 

Oostenrijk die ooit nog had gewerkt met 

andere beroemde regisseurs aan 

Menschen am Sontag ( Fred Zinnemann, 

Billy Wilder) had de regie gedaan. Hij had 

een stevige reputatie in Hollywood. Hij 

had de thriller Laura gemaakt, maar ook 

de “zwarte “muziekfilms  Carmen Jones en 

Porgy and Bess. Hij kon alles aan en 

regisseerde met vaste hand. Hij was 

berucht om zijn dictatoriale manier van 

werken. Hij had een keer Robert Mitchum 

Jean Simmons veel keren laten slaan. 

Mitchum kreeg er genoeg van en gaf 

uiteindelijk Preminger een optater. Billy 

Wilder had hem ooit de rol van Nazi 

 kampcommandant gegeven  in 

Stalag 17 en Preminger had die met 

enthousiasme gespeeld. Wilder maakte 

eens de sarcastische  opmerking dat Otto 

op vakantie was…naar Auschwitz. Men 

noemde hem ook wel Otto the terrible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto Preminger met hoofdrolspeler 

Paul Newman. 
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Exodus was de naam van een schip met 

joodse vluchtelingen die de oorlog hebben 

overleefd en een veilig heenkomen zoeken 

in Palestina. Ze worden door de Engelsen 

die over het gebied heersen en geen ruzie 

met de Arabieren willen hebben 

tegengehouden en de vluchtelingen 

dreigen het schip met man en muis op te 

blazen als ze hun zin niet krijgen. De 

joodse verzetsorganisaties de Irgoen en de 

Hagana  spelen in het verhaal  belangrijke 

rollen. De Britten zijn de bad guys de 

Arabieren zijn nog veel erger. Uiteindelijk 

wordt de joodse staat Israël  uitgeroepen 

in 1947.Maar de strijd gaat door. 

 

 

 

 

 

 

 

De film ging met veel vlagvertoon in het 

Tuschinski Theater in Amsterdam in 

première in aanwezigheid van Prinses 

Beatrix en veel joodse mensen die door  

liefdadigheid instellingen waren 

opgetrommeld. De belangstelling was 

groot en omdat mijn vader aan veel 

joodse instellingen doneerde kon ik een 

kaartje krijgen via de WIZO ( Womans 

International  Zionist Organisation).Ik had 

dus als veertienjarige filmgek voor het 

eerst in mijn leven de kans om een echte 

film première bij te wonen. Nog jaren na 

mijn vaders dood (1985) bleven de 

girobiljetten van de joodse organisaties 

binnen komen en incidenteel droeg ik mijn 

steentje bij. 

EXODUS ZONDER STERREN 

Exodus was een blockbuster en daar 

moesten grote sterren in zitten. In de 

hoofdrollen Paul Newman, Eva Marie 

Saint, Sal Mineo, Hugh Griffith ( net een 

Oscarwinnaar door Ben Hur), Peter 

Lawford, Ralph Richardson, Lee J.Cobb, 

Gregory Ratoff en John Derek. Geen van 

die sterren kwam naar de première, ook 

Preminger niet. Wat een teleurstelling, 

alleen Beatrix dus. Ik zou later meer malen 

meemaken dat Hollywood niet maalde om 

Nederland als het om premières ging. 

Maar goed ik had mijn film première en ik 

stond er tussen de feestelijkheden in mijn 

beste pak. Ik was nog rustig de poster van 

de film aan het bestuderen toen mij 

gesommeerd werd snel de zaal in te gaan 

want Beatrix kwam er aan. Ik heb haar 

nooit gezien want ze zat in de Koninklijke 

loge en ik zat onder het balkon. Ze zag ook 

niet het einde van de film want leden van 

het koninklijk huis vertrokken altijd voor 

het einde van een film om de meute te 

ontlopen. En als er handen moesten 

worden geschut dan gebeurde dat in de 

pauze. En die was er want de film duurde 

3 ½ uur ! De zaal was bomvol en ik 

herinner me dat ik nog nooit zoveel joodse 

mensen bij elkaar had gezien. Mijn eigen 

familie was dankzij de oorlog uitgedund 

tot ongeveer tien joodse mensen, hier 

waren er zeker vijftien honderd. Omdat ik 

op geen enkele manier joods ( of wat dan 

ook ) was opgevoed voelde ik mij een 

buitenstaander.  
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Maar met het betrokken publiek genoot ik 

van dit lange spektakel met veel 

hoogtepunten. Ik had ook het boek 

gelezen, maar ik kan me niet meer 

herinneren wat er wel of niet in de film 

terecht is gekomen. We zagen hoe Paul 

Newman  als Ari Ben Canaan zich helemaal 

inzette voor de joodse zaak. Paul Newman 

was van joods-Hongaarse afkomst, maar 

dat had hij al die jaren goed verborgen 

gehouden om zoveel mogelijk als all 

American boy over te komen. In Exodus 

zorgde hij er voor dat de immigranten op 

de boot aan land kwamen, bevrijdde hij  

gevangenen uit een grote gevangenis, 

confronteerde de Britse overheersers en 

was klaar voor de strijd met de Arabieren. 

Hij loopt  de hele tijd kwaad door de film 

en vindt ook nog tijd om een relatie aan te 

gaan met een niet-joodse Amerikaanse 

(Eva Marie Saint). Dat vond ik toen en nu  

nogal ongeloofwaardig, maar goed. Aan 

het einde van de film  wordt zijn Arabische 

vriend Taha (John Derek) op wrede wijze 

vermoord en ook het schattige jonge 

meisje dat van de boot is gekomen (Jill 

Hayworth). Paul Newman geeft daarop 

een bewogen speech aan hun graf over 

vreedzame co-existentie tussen Israël en 

de omliggende landen.  Ik weet wel dat 

het een emotionele vertoning was en  

jaren lang profiteerde de jonge staat Israël 

van deze film die bijna een commercial 

was voor het bestaan van het door 

vijanden omgeven land. 

Preminger maakte bovendien een 

statement met het opvoeren van een Nazi 

von Storch die de Arabieren opjut en helpt 

financieren om de joden  uit Israël te 

jagen. De rol werd zeer overtuigend 

gespeeld door  Marius Goring (!) die vaak 

in Britse films optrad als Nazi-officier; wat 

wil je met zo`n naam. Niettemin  was hij 

een knap acteur die bij Michael Powell 

prachtige rollen had gespeeld in The Red 

Shoes  en A matter of life and death. 

 

 

 

 

 

 

Ik herinner me die korte scene zo goed 

omdat er een luid gesis van afschuw door 

de zaal ging toen Marius Goring gekleed in 

een hagelwit kostuum met een witte 

panama hoed zijn monoloog afleverde. 

Een twijfelachtig mooi moment voor deze 

begaafde acteur die in een korte tijd zijn 

rol van gemenerik schitterend neerzette. 

Veel later lees je dan dat Preminger de 

film eerst in zwart-wit wilde draaien, maar 

toch besloot na een bezichtiging van Israël 

dat kleuren het land meer  recht deden. 

Schrijver Leon Uris was niet zo gelukkig 

met de film, maar welke schrijver is dat 

wel? Uiteindelijk had de regisseur  Dalton 

Trumbo er bij gehaald om het script te 

Eva Marie Saint en Paul Newman 

 

Marius Goring 
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schrijven en Otto Preminger verklaarde: 

“Ik denk dat mijn film  veel dichter bij de 

waarheid en de gebeurtenissen staat dan 

Uris ` boek. Mijn film vermijdt 

propaganda. Het is toch een Amerikaanse 

film en ik probeer het verhaal zo te 

vertellen dat beide partijen de kans krijgen 

om hun pleidooi te houden.” Een 

merkwaardige uitspraak want de 

tegenpartij, de Palestijnen, kwamen 

helemaal niet aan het woord. 

 

 

 

 

 

 

Der Otto had verder het gevoel dat Leon 

Uris geen gevoel voor dialogen had en 

daarom moest er een ervaren 

scenarioschrijver bijkomen. Leon Uris had 

trouwens geen rede tot klagen want vanaf  

het moment dat de film een succes werd 

werden er meer van zijn boeken verkocht. 

Ik ben altijd van die film blijven houden. 

Een tijdje later ging ik hem weer zien met 

mijn buren en ouders in de Zandvoortse 

bioscoop Monopole en ik genoot weer. 

Daarna had ik hem op video en nu op 

DVD. Een klassieker. Het was een film 

waarin Preminger veel thema`s probeerde 

te verwerken. De broze vriendschap 

tussen Joden en Arabieren, de trauma`s 

van de concentratiekampen, het ontstaan 

van Israël,  het leven op de Kibboets en de 

competitie tussen de vrijheidsorganisaties 

de Hagana   (niet zo gewelddadig ) en de 

keiharde Irgoen die terroristische acties 

uitvoerde. Na de première heb ik alle 

hoofdrolspelers een brief gestuurd en 

gevraagd om een foto met handtekening, 

maar ik had maar een adres, dat van de 

Screen Actors Guild, die niet over fanmail 

gaat. Dus alle brieven kwamen ongeopend 

terug. Ik was teleurgesteld. 

Het verhaal gaat overigens  dat bij de 

première van Exodus in Amerika komiek 

Mort Sahl naar aanleiding van de lange zit 

verzuchtte: “ Please Otto, let my people 

go!” 

 

 

 

 

 

Heel veel jaren later vertelde een vriend 

mij dat hij Otto Preminger op het Spui op 

een terras had zien zitten. Ik riep 

vertwijfeld waarom heb je me niet 

gebeld? Ik had graag nog wat willen 

keuvelen met der Otto over zijn 

succesvolste film Exodus. Die vriend was 

geen kenner van films, laat staan van 

regisseurs, dus misschien was die kale 

man op dat terras wel geen Otto 

Preminger. 

  

 

Otto Preminger met Leon Uris  

Mort Sahl 

 



27 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

Jill Hayworth en Eva Marie Saint 
Paul Newman en Peter Lawford 

Paul Newman Lee J. Cobb en Paul Newman 

Sal Mineo 

Paul Newman 

John Derek 

Jill Hayworth en Sal Mineo 
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Hoewel hij als vanaf 1996 acteert was het 

toch pas 2013 dat deze charismatische 

acteur van Italiaanse en Cubaanse afkomst 

zijn grote doorbraak maakte en ook buiten   

New York bekend werd. Hij had een 

belangrijke bijrol in Woody Allen`s  Blue 

Jasmine  als de vriend van Sally Hawkins 

die gedumpt wordt, maar later weer in 

genade wordt aangenomen. Hij had een 

paar pittige scenes met Cate Blanchett  die 

de opgefokte half zuster van Hawkins 

speelde. 

 

 

 

 

 

Tegelijkertijd had hij al de rol van de 

gewelddadige gangster Rosetti in het 

derde serie  seizoen van Boardwalk empire 

waarin hij wurgseks beleefde met 

Gretchen Moll en tenslotte neergestoken 

werd. Hij kreeg als enige acteur uit de 

serie een Emmy onderscheiding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels staat zijn naam boven de titel 

naast Cameron Diaz in de nieuwe 

verfilming van Annie. Diaz  speelt Miss 

Hannigan de vrouw die het weeshuis leidt 

en Bobby is haar misdadige broer. Hij 

bewondert Robert De Niro en Al Pacino en 

wil in hun voetsporen treden. Hij zat met 

Pacino op Broadway op toneel in Glengary 

Glenn Ross. Hij was ooit getrouwd met 

Sidney Lumet`s dochter Jenny Lumet en ze 

hebben een zoon. Hij zat in Lumet`s films 

Night falls on Manhattan en Gloria. De tijd 

van erkenning is eindelijk gekomen voor 

de vier en veertig jarig acteur. 

  

FAVORIETE ACTEUR: BOBBY CANNAVALE 

 

 

 

Blue Jasmine met Sally Hawkins 

  

Annie met Cameron Diaz Boardwalk Empire 
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1 LUTHER 

 

 

 

 

 

 

Fans van de BBC serie Luther met Idris 

Alba in de hoofdrol kunnen uitkijken naar 

een vierde mini serie van twee 

afleveringen. Bovendien zal de serie door 

Fox in Amerika worden gemaakt  waarbij 

Idris Alba adviseur zal zijn .Wie Luther gaat 

spelen is nog niet bekend. Alba werkt ook 

aan een cd  : Murder loves John. Alba 

heeft het drukker dan ooit na zijn rol van 

Nelson Mandela. Er wordt ook gepraat 

over een speelfilm Luther. 

 

2 STEPHEN HAWKING 

Eddie Redmayne, de Britse acteur die de 

jeune premier was in Les Miserables  en 

hopeloos  verliefd werd op Marilyn 

Monroe tijdens The prjnce and the 

showgirl  in  My week with Marilyn zal nu 

een heel andere rol spelen als hij  Stephen 

Hawking  gaat spelen in The Theory of 

Everyting. Hawking is natuurlijk de zwaar 

gehandicapte, maar fascinerende 

onderzoeker die al jaren  het heelal 

probeert uit te leggen en het beroemde 

boek A brief history in time schreef.  

 

 

 

 

NIEUWS VAN HET 

HOLLYWOOD FILM FRONT 

 
Idris Elba in Luther 

Eddie Redmayne als Stephen Hawking 
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Tijdens zijn  laatste periode op de 

Universiteit van Oxford bleek dat hij aan 

een ongeneeslijke ziekte leed (ALS) die de 

zenuwcellen aantast. De film is gebaseerd 

op het boek van zijn ex-vrouw Jane Wilde: 

Travelling to infinity: My life with Stephen. 

Zij wordt gespeeld door Felicity Jones en 

het gaat natuurlijk voornamelijk om de 

periode dat hij nog gezond was. 

3 BLADE RUNNER  2 

 

 

 

 

 

Blade Runner van Ridley Scott uit 1982 

was een bijzondere SF film  over een privé 

detective (Harrison Ford) die op replicants 

(robotten) jaagt die van een andere 

planeet naar de aarde zijn  gevlucht  en 

gewelddadig zijn.Hun leider is Roy Batty, 

een blonde Rutger Hauer, die zich niet 

gemakkelijk laat pakken. De film naar een 

verhaal van Philip Dick (Do Androids 

dream of electric sleep?) was vooral 

fascinerend ,omdat er een futuristisch 

beeld werd geschapen van een 2019  Los 

Angeles .Het was ook een film noir  en 

door de jaren heen  sleutelde Ridley Scott 

een paar keer aan de film en er 

ontstonden diverse versies. 

Nu komt er een vervolg , maar Scott heeft 

net aangekondigd dat hij alleen als 

producer optreedt. Harrison Ford zal niet 

echt de hoofdrol spelen ,maar alleen in de 

derde akte  te zien zijn omdat er naar hem 

gezocht wordt. De inmiddels  77 jarige 

Britse regisseur / producer heeft het op 

zijn hoge leeftijd druk genoeg met allerlei 

projecten. Hij is bezig met  de SF film The 

Martian met Kate Mara, Jessica Chastain 

en Mattt Damon en hij moet nog altijd  

Prometheus 2 maken waar iedereen op 

wacht. 

 

 

 

 

 

 

Binnenkort komt zijn nieuwe versie van De 

Tien geboden uit: Exodus: Gods and Kings  

met Christian Bale als Mozes en de 

Australische acteur Joel Edgerton als 

Ramses. De film ligt nu al onder vuur, 

omdat er alleen maar blanke acteurs en 

actrices inzitten en ook  omdat Bale niet 

echt joods is. 

4 LARS VON TRIER 

 

 

 

 

 

De Deens controversiële regisseur  heeft 

bekend dat hij een groot drugs en alcohol 

probleem heeft en daarvoor in 

behandeling is gegaan. Hij drink een fles 

wodka per dag om in een parallelle 

 

 

Christian Bale als Mozes 
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creatieve wereld te geraken. De meeste 

van zijn films werden onder invloed 

geschreven en hij is nu bang dat hij alleen 

maar shit  films kan maken. ”Er is geen 

creatieve  expressie van artistieke waarde 

dat ooit is geproduceerd door ex 

dronkenlappen ex drugs verslaafden. Wie 

zou nog omkijken naar de Rolling Stones 

zonder drank of Jimi Hendrix zonder 

heroïne ? “. Von Trier schreef Dogville in 

12 dagen  toen hij stoned was , maar bij 

Nymphomaniac  was hij nuchter en dat 

duurde 18 maanden. 

5 SPECTRE 

 

 

 

 

 

 

Met veel tam tam is de start van de 

opnamen van de 23e James Bondfilm  

SPECTRE aangekondigd. De vierde voor 

Daniel Craig met nieuwe dames Lea 

Seydoux, vorig jaar bekend geworden 

door het lesbisch drama La vie d `Adele  en  

de inmiddels 50 jarige Monica Bellucci, al 

uitgeroepen tot de oudste Bondgirl ooit. 

Het is te hopen dat er wat meer humor in 

deel 23 zit ,want hoe goed Sam Mendes 

ook  Skyfall had geregisseerd  er viel 

weinig te lachen en dat is wat Bond toch 

weer speciaal maakt. De sarcastische 

aanpak. Afwachten  maar tot oktober 

2015 als de film in première gaat. O, en 

wie niet weet wat Spectre is .De naam 

komt van de eerste films ( en de boeken 

van Ian Fleming) en  betekent  Special 

Executive for Counter- Intelligence, 

Terrorism, Revenge and Extortion. Met 

aan het hoofd de meesterboef Ernst 

Stavro  Blofeld. 

6 GOP 

 

 

 

 

 

 

GOP staat voor Guardians of Peace en ze 

eisen dat  Sony  ogenblikkelijk  het 

vertonen van de film over terrorisme stopt 

omdat het  de vrede in de regio in gevaar 

brengt en oorlog kan veroorzaken. Het 

handelt allemaal om de komedie The 

Interview met Sethn Rogan en James 

Franco die  entertainment journalisten 

spelen die door de CIA worden 

gerekruteerd om de leider van Noord-

Korea Kim Jung-un te vermoorden. Noord-

Korea was “not amused” met deze 

komedie en reageerde heftig. Onlangs 

werden een aantal films van Sony gehackt 

waaronder The Interview en de nieuwe 

versie van Annie. Noord-Korea heeft  in 

felle bewoordingen de film veroordeeld en 

ontkend iets met het hacken te maken te 

hebben, maar  wel  helemaal achter het 

hacken te staan. Intussen genieten Rogan 

en Franco van deze enorme 

publiciteitsgolf  die de film alleen maar ten 

goede komt. 

 
Monica Bellucci 

 

James Franco en 
Seth Rogan 

 in The interview 
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MIKE NICHOLS (Michael Iigor Peschkowsky,6-

11-1931,Berlijn---19-11-2014, USA) 

 

 

 

 

 

Filmregisseur en producent die van het New 

Yorkse toneel waar hij met Elaine May als 

komisch duo optrad promoveerde naar 

regisseur van toneelstukken. In 1966 kreeg hij 

de kans om het lastige echtpaar Elizabeth 

Taylor-Richard Burton te regisseren in Edward 

Albee`s Who`s afraid of Virginia Woolf. De film 

was een eclatant succes en daardoor kon 

Nichols een veel persoonlijker film maken met 

The Graduate. Deze coming of age film over 

een jongen pas van highschool die een affaire 

aangaat met een oudere vrouw (Anne 

Bancroft), maar verliefd wordt op haar 

dochter (Katherine Ross) werd een mega 

succes vooral door de keuze van de 

onbekende Dustin Hoffman als de  jongen. De 

muziek van Simon &  Garfunkel  was tevens 

een   belangrijke bijdrage aan de film. De film 

zette de toon voor het nieuwe Amerikaanse 

filmen van de jaren zestig, zeventig. Daarna 

vertilde Mike Nichols zich aan de anti-

oorlogskomedie Catch 22 die niet erg 

succesvol was, maar uitgroeide tot een 

cultfilm. Carnal Knowledge over het 

Amerikaanse seks leven met Jack Nicholson en 

Ann-Margret was een vierde opvallende 

film.Sommige mesnen vonden hem een groot 

filmregisseur, anderen vonden hem te veel in 

het gareel lopen. 

Mike Nichols  zou regelmatig  traditionele 

films blijven maken , waarvan er een aantal 

populair waren, maar het succes en vooral de  

durf van zijn eerste vier films evenaarde hij 

nooit meer. Toppers waren:  Silkwood, The 

Birdcage, Heartburn, Working Girl en als 

laatste Charlie`s war. Hij bleef ook Broadway 

trouw en verdiende veel prijzen. Onverwachts 

overleden aan een hartaanval. 

 

 

 

 

STANISLAW MIKULSKI  (Lodz,Polen, 1-5-1929-

--27-11-2014,Warschau,Polen) 

 

 

 

 

 

Pools acteur  die in zijn  jeugd meespeelde in 

de oorlogsfilm Kanal van Andrzej Wajda,  Cien 

(Schaduw) van Jerzy Kawalerowicz en in een 

aantal films van Jerzy Passendorfer.  In 1965 

zat hij opnieuw in een Wajda film Popioly  

( As ). Tenslotte ging hij tot 2012 voor de tv 

werken. Hij was de presentator van de Poolse 

versie van Wheel of fortune. Omdat hij te veel 

dezelfde rollen op tv kreeg  speelde hij liever 

op toneel. Niettemin was zijn populairste rol 

die van Duitse officier Hans Klos in de tv serie  

More than life at stake  in 1968 . In 2012 was 

hij nog een keer Hans Klos in de speelfilm  

Tussen twee fronten.. 

IN MEMORIAM 

 

 

  
Kanal 
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PD JAMES  ( Oxford, 3-8-1920---27-11-

2014,Oxford) 

 

 

 

 

 

Thriller schrijfster die het genre naar een 

literair niveau bracht. Ze maakte van de 

thrillers moderne  verhalen met ingewikkelde 

relaties en bruut geweld. Ze voelde zich 

aangetrokken  tot het genre ,omdat er meer 

kon worden verteld over  de sociale 

problemen van de tijd dan  de gewone 

romans. Beroemde boeken waren  Death 

comes to Pemberley en The Children of men. 

Veel van haar boeken werden voor de tv 

verfilmd. Ze had een hoofdfiguur gecreëerd  

die Commandant Dalgleish van Scotland Yard 

was en werd gespeeld door Roy Marsden.  In 

1983 kreeg ze een O.B.E   Officer of the Order 

of the British Empire )  en in 1991 werd ze 

Baroness James of Holland Park. 

ROBERT GOMEZ BOLAÑOS aka  CHESPIRITO 

(Mexico City,21-2-1929---28-11-2014,Mexico) 

 

 

 

 

Beroemd vanwege zijn creatie van  een kind 

zonder huis ( El Chavo del Oho) na zijn 

veertigste.De films schreef en produceerde hij 

ook. Zijn bijnaam was Chespirito (afgeleid van  

Shakespearito wat Little Shakespeare 

betekent. Zijn vrouw Florinda Meza speelde in 

zijn films. In  2004 kregen hij en zijn vrouw een 

Lifetime achievement award  bij de Casandra 

awards in de Dominicaanse Republiek. Hij was 

vanaf 1956 komiek /acteur en begon  in 1972 

te regisseren. Hij was uitermate populair in 

Spaans sprekende landen. 

MARY ANN MOBLEY (17-2-1937, Biloxi, 

Texas---9-12-2014,Beverly Hills) 

 

 

 

 

 

Deze voormalige Miss Amerika werd meteen 

naar Hollywood gehaald om het mooie  meisje 

tegenover Elvis Presley te spelen in Harum 

Scarum en Girl Trouble. In 1965 kreeg ze een 

Golden Globe als meest veel  belovende 

nieuwkomer, maar ze zou meer werk bij de tv 

krijgen in series dan in speelfilms.( oa Perry 

Mason, Mission impossible, The MAN from 

UNCLE).Ze trouwde met tv acteur Gary Collins 

en ze een dochtertje kregen  beperkte Mary 

Ann zich tot wat gastrollen  en het spelletjes 

programma Match Game 73. Twee mooie 

vaste aanstellingen in populaire series gingen 

haar neus voorbij: The girl from UNCLE  en  als 

Batgirl in Batman. Tot 1994 zou ze gestadig 

voor de tv blijven werken zonder ooit een 

grote ster te worden. 

  

 

  

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


