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In het midden van de jaren 

zeventig stonden er drie acteurs 

aan de top  in actie films. 

Nummer 1 was Clint Eastwood  

vanwege zijn Dirty Harryfilms; 2 

Burt Reynolds met zijn Smokey 

and the Bandit films en 3 Charles 

Bronson  die met   Death Wish 

een begin maakte met een serie 

films die puur actie waren. De 

acteurs en hun films waren 

bijzonder populair bij het grote 

publiek, maar zeker niet bij de 

critici. 

Eastwood en Reynolds maakten 

zich daar helemaal niet druk om 

en stonden regelmatig de pers te 

woord, maar de zwijgzame 

Bronson vermeed de pers omdat 

hij gewoon geen zin had om 

moeilijke vragen te  

 

beantwoorden.Toch moest ook hij 

aan de publiciteit denken en 

daarom was door zijn agentschap, 

de Paul Kohner Agency, een 

oplossing  gevonden. Ze stuurden 

een van hun mensen die zich 

speciaal met Charles Bronson ( en 

zijn  vrouw Jill Ireland ) bezig 

hield Europa door om af te tasten 

met wie Charlie Bronson een niet 

al te moeilijk ( kritisch) gesprek 

zou kunnen voeren. Die 

interviewer moest natuurlijk een 

fan zijn zodat de uitkomst van het 

gesprek een brokje publiciteit was 

en geen afbraak deed aan de 

moeilijke ster. En zo ontmoette ik 

in 1974 Ernie Anderson via Ernest 

Beneder, de pr man van Warner 

Bros , en met een andere 

journalist die Ernie al kende 

gingen we ergens eten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLES BRONSON 

IL BRUTTO MEETS THE DUTCHMAN 
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CHARLES BUCHINSKY 

 

 

 

 

 

 

 

Op 3 november 1921 werd 

Charles Buchinsky, zoals Bronson 

toen werd genoemd, in het 

mijnstadje Ehrenfeld geboren. Het 

stadje is het eigendom van de 

Pensylvania Coal and Coke 

company en Charlie`s vader is 

een mijnwerker van Litouwse 

afkomst die na te zijn 

gedeserteerd in het leger van de 

Czaar naar Amerika is gekomen 

en met een Amerikaanse is 

getrouwd. Charlie is het elfde kind 

en er zullen er nog  vier volgen. 

Het is pure armoe. De kinderen 

salpen bij elkaar en zijn 

doodsbang voor hun vader Als hij 

dodelijk vermoeid thuiskomt gaat 

het eten eerst naar hem. Charlie 

en zijn broer stelen vaak een kip 

,slachten het beest, ze koken het 

in de modder en eten het. 

Als Charlie dertien  is werkt hij 

ook in de kolenmijn en dat 

verklaart  zijn sterke fysieke 

conditie. Mentaal is hij een 

gesloten persoon die niet veel 

verwacht van het leven, maar die 

graag wil ontsnappen uit zijn 

situatie. “Het ergste van dit alles 

was de frustratie, het gevoel dat 

je vast zat en dat dit het enige 

was dat het leven te bieden had. 

Ik herinner me dat ik diep in de 

mijn zat, ik hakte die verdomde 

kolen en ik huilde om die 

volledige hopeloosheid. Het was 

puur werk.” 

Op 30 september 1947 trouwde 

hij met Harriet Tendler. Het 

huwelijk duurde tot 1967 en 

leverde twee kinderen op. 

Zijn uitweg is uiteindelijk het 

leger waar hij goed te eten krijgt 

en een redelijk normaal leven kan 

leiden. In Arizona is hij gelegerd 

en hij is een soldaat eerste klas  

die een truck rijdt. Na zijn 

diensttijd besluit hij niet naar de 

mijnen terug te keren. Hij wil een 

beter leven, maar hij weet ook 

dat hij een onvriendelijke gesloten 

man is  en in New York komt hij 

in de artistieke kringen terecht. 

Hij weet maar een ding, hij wil 

geld verdienen. Een  vriend neemt 

hem mee naar het theater en hij 

ziet voor het eerst in zijn leven 

een toneelstuk. “Het was Anna 

Lucasta en ik verveelde me zo dat 

ik weg wilde gaan ,maar die 

vriend zei dat kan je niet maken, 

blijf zitten. Ik zat naar dat 

overdreven acteren te kijken en ik 

dacht dat kan ik veel beter.” 

En  zo komt hij op het idee om 

ook te gaan acteren. “Het lijkt me 

een gemakkelijke manier om geld 
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te verdienen. Ik ga het proberen, 

ik heb niets te verliezen.” 

Het is 1947 en in New York wordt 

van alles gedaan met toneel. Het 

bruist van de experimenten met 

nieuwe acteurs en actrices. ” Ik 

wist niet eens of ik eigenlijk wel 

acteur wilde zijn. Ik kreeg van 

niemand enige aanmoediging, 

maar ik speelde hele kleine 

rolletjes in toneelstukken die ik 

me niet meer kan herinneren.” Hij 

zit vol frustraties, want hij weet 

dat hij niet beantwoordt aan het 

mooie jongensideaal dat toen nog 

heerste in films en op het toneel. 

Je moet er uit zien als Tony Curtis 

of Rock Hudson. Maar wat alles 

goed maakt is dat hij geld 

verdient  en dat is nog nooit 

voorgekomen.  

OP NAAR HOLLYWOOD 

Hij verkast naar Hollywood, want 

hij wil graag in films spelen. Hij is 

meer geschikt voor zwijgzame 

rollen dan de man van de 

dialogen  in toneelstukken. Hij 

neemt lessen bij het Pasadena 

Playhouse en zowaar in 1951 

krijgt hij een klein rolletje in een 

film met Gary Cooper You`re in 

the Navy now. Een andere 

aankomend acteur in die film is 

Lee Marvin. Bronson ontdekt in de 

loop der jaren dat het voor hem 

veel moeilijker is dan voor zijn  

tegenspelers om vooruit te 

komen. Lee Marvin krijgt jaren 

later de hoofdrol in The Dirty 

Dozen terwijl Charles Bronson een 

van de vele co-stars is. James 

Coburn met wie hij in twee 

opmerkelijke films speelt The 

Magnificent 7 en The Great 

Escape  wordt geheimagent Flint 

in twee films en breekt door. En 

ook Steve McQueen die zich laat 

gelden in die twee films is meteen 

een ster. Charlie Bronson vraagt 

zich af af of het ooit voor hem 

gaat gebeuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste keer dat ik hem bewust 

zie is rond 1958 in een heel 

goedkope oorlogsfilm When Hell 

Broke Loose  waarin hij als G.I. 

tegen Nazi`s vermomd als 

Amerikaanse militairen vecht. Wat 

me toen opviel was die bonkige 

verschijning met zijn getekende 

gezicht in een lowbudgetfilm die 

kort was, waarin de weinige 

gespeelde scènes afgewisseld 

werden met journaalopnamen en 

waarbij actiescènes met 

parachutisten steeds herhaald 

werden. Zo kwamen de negentig 

minuten wel vol. Hij heeft dan al 

in zo`n vijfentwintig films 

 

When Hell Broke Loose met 

Violet Rensing 
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gespeeld en hij heeft zijn naam in 

1954 veranderd naar Charles 

Bronson.  Dat levert hem meer 

werk op dan als Buchinsky. Dat 

ongewone uiterlijk maakt hem 

uitermate geschikt voor allerlei 

soorten rollen: Indianen, 

Mexicanen, gangsters.  

 

 

 

 

 

 

 

In de Cinétol in Amsterdam zie ik 

hem ook in Roger Corman`s 

Machine Gun Kelly  als de 

gangster die zich overgeeft aan 

de FBI ( “Niet schieten, G-Men!”) 

en in Alcatraz belandde. Maar 

waar hij bij  een groter publiek 

begon op te vallen waren de twee 

films van John Sturges die 

klassieken werden: The 

Magnificent Seven ( 1961) en The 

Great Escape(1963).  

 

 

 

 

 

 

Die films gaven hem de 

gelegenheid om niet alleen een 

harde held neer te zetten, maar 

ook zijn gevoelige zijde te laten 

zien. ( hij houdt meer van 

kinderen dan van volwassenen) 

Dat zou in de jaren daarop nooit 

meer gebeuren. In The 

Magnificent 7 is hij een gunfighter 

die Mexicaanse jongetjes op 

sleeptouw neemt en daardoor 

door de “bandidos” in een 

onbewaakt ogenblik wordt 

doodgeschoten. 

 

 

 

 

 

 

 In The Great Escape vertolkt hij 

Danny de tunnelkoning. Een 

gevangene in een Duits 

concentratiekamp die tunnels 

graaft, maar last heeft van 

claustrofobie. Hij heeft een 

prachtige scène waarbij hij 

wanhopig tijdens een inzinking 

naar zijn grove handen kijkt. 

(deze rol refereert heel erg aan 

zijn jaren in de kolenmijnen) Wie 

die films in de jaren zestig zag 

wist dat Charles Bronson ver kon 

komen met zijn carrière, maar 

een heldenrol lag niet meteen 

voor de hand. Zijn populariteit 

kwam dan ook niet in Amerika, 

 

Machine Gun Kelly   

 

 

The Great Escape 
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maar in Europa. Daar werd hij 

echt als Il Brutto ontdekt.  

 

 

 

 

 

En  toen hij  Once upon a time in 

the west maakte waarin hij de 

wreker met de mondharmonica 

speelde ( met  klagende muziek 

van Ennio Morricone ) werd hij 

een grote ster. Hij kon terugkeren 

naar Amerika waar veel rollen op 

hem lagen te wachten. Maar pas 

in 1974, vier en vijftig jaar oud, 

haalde hij de top met de 

wrekersfilm Death wish. 

 

 

 

 

 

 

In het verlengde van Clint 

Eastwood`s Dirty Harry een harde 

actiefilm over een man die wraak 

neemt op de verkrachters van zijn 

vrouw en ook even opruiming 

houdt het schorriemorrie dat de 

New Yorkse straten en metro`s 

onveilig maakt. Bronson schiet ze 

gewoon dood, zonder vorm van 

proces. Critici waren weinig 

gecharmeerd van deze 

“vigilante”( wrekers) mentaliteit, 

maar vooral het New Yorkse 

publiek dat het zat was met de 

onveilige situatie van de stad 

applaudisseerde en juichte bij  

Death wish. En er kwamen een 

aantal vervolgen. Bronson lag van 

die kritiek niet wakker. Hij 

distantieerde zich meestal van de 

inhoud van de films en speelde 

zijn rol zoals hij vond dat dat 

moest. Hij hield er ook niet van 

om naar zichzelf op film te kijken. 

Charles Bronson had al in een 

veel eerder stadium in zijn 

filmloopbaan besloten om te 

kiezen voor harde karakters waar 

misschien nog net een grijns op 

zijn gegroefde gezicht vanaf kon. 

Het werkte voor hem. Fysiek kon 

hij zich meten met een 

dertigjarige. 

 

 

 

 

 

Tijdens The Great Escape had hij 

Jill Ireland ontmoet die toen 

getrouwd was met een van de 

acteurs uit de film, David 

McCallum. Ondanks de 

vriendschap van Bronson en 

McCallum gebeurde toch het 

onvermijdelijke, Jill Ireland werd 

Bronson`s nieuwe vrouw. Het 

deed haar carrière erg goed, want 

Once upon a time in the west 

 
Death wish 

 
Jill Ireland 
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ze ging meestal mee in de 

koppelverkoop van het paar. 

Twee miljoen dollar voor Charles; 

één miljoen voor Jill. 

ETEN MET ERNIE ANDERSON 

Die andere journalist is op kosten 

van Warner naar Spanje gegaan 

voor een set bezoek aan Breakout 

Ik luister geduldig naar de 

zelfverzekerde  Ernie Anderson  

alsof het allemaal nieuw voor mij 

is. Hij deelt ook mee dat hij voor 

Tony Bennett heeft gewerkt, maar 

daar is hij mee gestopt vanwege 

al die maffiosi die Bennett om zich 

heen heeft. Hij heeft nu maar 

twee cliënten Ingmar Bergman en 

Charles Bronson. Als ik Charles 

Bronson wil interviewen is het een 

kwestie van Ernie bellen. Helaas 

geen betaald set bezoek aan 

Spanje, maar niet veel maanden 

later ben ik in L.A. en staat Ernie 

Anderson op mijn lijst van te 

bellen mensen. Charles en Jill 

werken die zomer aan een 

komische western van schrijver  

regisseur Frank Gilroy: From noon 

till three en het zal geen moeite 

kosten om een bezoek aan de 

studio te brengen waar gefilmd 

wordt. Ik ga eerst even Ernie 

opzoeken in het Wyatt Hotel op 

Sunset Boulevard ; ik krijg het 

groene licht om naar de studio te 

komen om Charles Bronson te 

spreken. Het etentje in Nederland 

was niet tevergeefs.  

 

FROM NOON TILL THREE 

 

 

 

 

 

 

In de studio wordt gewerkt aan 

een laatste scène in het verhaal 

van From noon till three waarbij 

Charles Bronson ontvangen wordt 

door patiënten van een inrichting. 

Ze dragen allemaal een lang wit 

hemd, Bronson ook. In dat rare 

witte hemd komt zijn knokige 

gespierde gestalte helemaal uit. 

Hij is niet groot; ik denk net als ik 

één meter vijfenzestig. In 

afwachting van zijn scène die 

voorbereid wordt stelt Ernie 

Anderson me aan Bronson voor. 

Hij is gereserveerd vriendelijk. Jill 

Ireland is er niet, die hoeft die 

dag niet te draaien. Wel een paar 

van zijn en haar kinderen. Een 

jongen die verdacht veel op David 

McCallum lijkt vliegt met een 

skateboard door de studio. Als je 

bij Charles Bronson komt word er 

meteen een foto van de gast en 

de ster gemaakt. Dat is een 

vanzelfsprekend ritueel. Ik heb in 

mijn fotoarchief ook een foto van 

Bronson met schrijver Alastair 

McLean ( Breakheart pass was de 

Bronsonfilm die hij schreef) en 

met de grote Zweedse regisseur 
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Ingmar Bergman. Ingmar 

Bergman komt Bronson bij St. 

Ives opzoeken en daar wordt een 

filmopname en een foto van 

gemaakt. Een hartelijke 

omhelzing van twee grootheden 

die elk aan een andere kant van 

het filmspectrum staan. Ik weet 

wel zeker dat Charles Bronson 

zich nog nooit heeft verdiept in 

het werk van Ingmar Bergman, 

en het omgekeerde zou ook waar 

kunnen zijn. Maar de publiciteit is 

voor allebei belangrijk, dus wordt 

het spel gespeeld. Bronson vertelt 

me dat hij van een rustige sfeer 

op de set houdt, dat hij het fijn 

vindt als de kinderen om hem 

heen zijn. Het valt me op dat hij 

behoorlijk relaxed is. Is dat omdat 

de opnamen hun einde naderen?  

Het was een ongewone film voor 

hem omdat Frank Gilroy er op 

stond dat het echtpaar vanwege 

de vele spelscènes eerst drie 

weken met hem ging repeteren. 

Het schijnt dat Bronson dat wel 

een prettige ervaring vond. Dan 

maar die vraag over hoe hij in 

vorm blijft. Oh, hij eet gezond, 

veel fruit en vitaminen. Een 

weinig verrassend antwoord. Ik 

moet het bij dit bezoek niet 

hebben van de spirituele 

antwoorden van de ster, meer 

van het sfeertje. Bronson kijkt  

een doos met set foto`s door en 

wordt kwaad over een foto die hij 

demonstratief  verscheurt  terwijl 

hij boos tegen Ernie Anderson 

zegt: ”Als ik zeg dat je een foto 

moet vernietigen , dan moet je 

hem ook vernietigen.” De 

snippers vallen op de studiovloer. 

Jammer ik had hem graag voor 

mijn fotoarchief gehad. Het was 

een mooie portretfoto. Ik kan niet 

ontdekken wat Bronson`s 

bezwaren zijn. Op de foto`s die ik 

later krijg zie ik de acteur met zijn 

vrouw op de set zitten en hij heeft 

een leesbril op. Ik kan me 

voorstellen dat hij juist die foto`s 

niet in een krant wil zien 

verschijnen. Maar hij heeft ze 

goed gekeurd. Hij zal ook niet 

snel een foto van zijn vrouw 

verscheuren. Minder aangenaam 

aan deze uitbarsting vind ik dat ik 

zie hoe hij Ernie Anderson als 
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voetveeg gebruikt. De arme man 

heeft werkelijk niet veel in te 

brengen. Bronson zit rustig in zijn 

stoel als de figuranten om hem 

heen draaien. Een dikke vrouw 

speelt op een piepkleine 

mondharmonica vlak onder zijn 

neus. Hij maakt geen bezwaar, hij 

luistert stoïcijns  terwijl het toch 

ongewoon is dat figuranten in de 

buurt komen van een grote ster 

als er niet gefilmd wordt. Dan 

doet Charles Bronson de 

eenvoudige ontvangstscène op de 

set van de inrichting . “Wij 

hadden U al verwacht” zegt een 

oude grijze man die ik wel eens 

eerder in een film heb gezien. Er 

komt een ongewoon verzoek van 

Ernie Anderson. Ik heb blijkbaar 

Bronson`s vertrouwen gewonnen 

en op de een of andere manier 

denkt hij dat ik verstand van 

zaken heb. Of ik ook iets weet 

van regisseur J.Lee Thompson uit 

Engeland met wie hij zijn 

volgende film gaat doen? Ik 

krabbel op een kladblok  

Thompson`s Amerikaanse films: 

The Guns of Navarone, Cape Fear, 

Mackenna`s Gold, Taras Bulba, 

Kings of the Sun. Niet allemaal 

grote successen, maar alleen al 

de fantastische 

avonturenoorlogsfilm The Guns of 

Navarone heeft Thompson 

legendarisch en populair gemaakt. 

Een jaar later maken ze samen: 

St. Ives en ze blijken het zo goed 

samen te vinden dat ze doorgaan 

met: The White Buffalo  (1977), 

Caboblanco  (1981),  Ten to 

midnight (1983) The Evil That 

Men Do (1984),  Murphy`s law 

(1986), Death wish 4 ( 1987) en 

Messenger of death (1988). Niet 

hun beste films, maar wel altijd 

succesvol. Kan niet helpen te 

denken dat dat stukje papier met 

die vijf titels aan die 

samenwerking heeft bijgedragen.  

 

 

 

 

 

 

 

Dit was het eenvoudige gedeelte, 

nu nog het artikel. Dat gaat 

moeilijker bij het Parool dan ik 

gedacht had. Het is een groot 

stuk met een grote foto. Te groot 

voor de filmpagina, geschikt voor 

de Kijkpagina. Maar daar wordt 

het maar niet geplaatst. Ik vraag 

aan Kijk paginajournalist Henk 

van Gelder wat er aan de hand 

is.” Ja, we hebben nu Arnie 

Breeveld.” Who the hell is Arnie 

Breeveld, denk ik en zeg ik ook. 

“Nou, die speelt een rol in Vijf van 

de vierdaagse van René van Nie.( 

Natuurlijk weet ik wie dat is, ik 

heb die film net neergesabeld ) 

Charles Bronson, één van de 

beroemdste filmsterren in de 

wereld moet wijken voor Arnie 

 

Murphy`s law 
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Breeveld. Dat is een lachertje. 

Henk van Gelder voegt er serieus 

nog aan toe: “Als je op de Albert 

Cuyp vraagt wie Arnie Breeveld is 

dan kennen ze hem allemaal. 

Bronson denk ik niet.” Daar word 

ik stil van en ik trek mijn 

interview bij de Kijkpagina weg en 

plaats hem in de PS. En waar is 

Arnie Breeveld gebleven? Ik zou 

het niet weten. 

Kerstmis 1975. Er komt een pakje 

uit Hollywood. Een mooie 

kerstkaart met Merry Christmas 

Jill and Charles en daarbij een 

prachtige leren portefeuille met 

hun namen er in. Ernie Anderson 

heeft zijn best weer gedaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EPILOOG 

In 1994 breng ik een bezoek aan 

The Golden Boot Awards. Als maker 

van de documentaire Roy Rogers, 

King of the Cowboys  heb ik een 

reden om me onder de western 

acteurs en actrices te mengen. De 

festiviteiten vinden plaats in een 

hotel in Beverly Hills. Niet ver van 

mijn tafel zit Charles Bronson, nu 

74 jaar oud. Maar nog altijd 

dezelfde zwijgende persoonlijkheid. 

Jill Ireland is in 1990 aan kanker 

overleden en Charlie leidt meer dan 

ooit een teruggetrokken leven. Het 

sterrenspectrum in Hollywood is 

drastisch veranderd. Eastwood, 

Reynolds en Bronson zijn niet 

langer de leidende acteurs in de 

actiefilms. Voor veel meer geld ( 10 

tot 20 miljoen dollars per film) 

hebben de nieuwe helden het voor 

het zeggen: Arnold 

Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean 

Claude Van Damme en Steven 

Seagal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar Charlie Bronson is een icoon 

en wordt met alle egards op de 

Golden Boot avond ontvangen. Hij 

is in het gezelschap van een 

beeldschone jonge dame die hem 

de hele avond over zijn rug wrijft. 

Veel mannen bekijken jaloers het 

tafereel.  Producer Andrew J. 
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Fenady die net The sea wolf in 

1993 met Bronson heeft gemaakt  

heeft hem meegenomen om te 

kijken of hij zo`n avond leuk vindt  

want dan krijgt hij een volgende 

keer  ook zo `n onderscheiding. Er 

worden lovende woorden 

gesproken over Bronson ,maar als 

hij zelf naar voren komt voor een 

dankwoord zegt hij kortaf: “Dat 

geklets moet nu maar eens 

afgelopen zijn.” 

Ik heb de hele avond de tijd om 

hem te observeren en hij is heel 

beleefd als mensen naar hem 

toekomen en hem begroeten; hij 

staat er voor op. En dan gebeurt 

het. De tachtig jarige Woody Strode 

die inmiddels gammel is vanwege 

kanker komt met een mooie 

donkere dame aan zijn arm 

aangelopen en hij omhelst de 

Charles Bronson  die hem in Once 

upon a time in the west  op het 

stationnetje dood schoot. Het is 

een mooi moment. Ook Woody 

Strode is in de ogen van dit 

cowboypubliek een legende. 

 

 

 

 

 

 

 

In 1994 maakt Charles Bronson zijn 

vijfde Death Wish film ,maar de rek 

is er uit. Er volgt nog een tv serie 

eind jaren negentig A family of 

cops, maar dan slaat de Alzheimer 

toe en sterft  hij op 30 augustus 

2003 , 81 jaar oud, in Hollywood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woody Strode in Once upon a time in the west 

Goodbye Charlie! 

 

3 November 1921---30 Augustus 2003 
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DE TERUGKEER VAN DAD`S ARMY 

Dad`s Army , een van de meest succesvolle Britse comedy series 

die van 1968 tot en met 1977 te zien was en vele malen werd 

herhaald zal  als speelfilm in een nieuwe versie verschijnen. De 

gebeurtenissen rond een groep Home Guard vrijwilligers op 

leeftijd die het Britse rijk tegen een Duitse invasie moeten  

verdedigen. Van de twee schrijvers is David Croft al enige jaren 

dood en Jim Perry stierf op 23 december jl. Het nieuwe script is 

door Hamish McColl geschreven. Hieronder laten we zien wie de 

oorspronkelijk acteurs waren op tv en wie nu de rollen vertolken. 

 
TV SERIE KARAKTER DE NIEUWE SPEELFILM 

 

Arthur Lowe 

Captain Mainwaring 

 

Toby Jones 

 

John Le Mesurier 

Sergeant Wilson 

 

Bill Nighy 

Clive Dunne 

Lance Corporal Jones 

 Tom Courtenay 
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TV SERIE KARAKTER DE NIEUWE SPEELFILM 

 James Beck 

Private Walker 

 
Daniel Mays 

 
Arnold Ridley 

Private Godfrey 

 

Michael Gambon 

 
John Laurie 

Private Frazer 

 

Bill Paterson 

 
Ian Lavender 

Private Pike 

 
Blake Harrison 

 

Bill Pertwee 

Warden Hodges 

 
Martin Savage 
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De enige werkende overlevende van de cast is Ian Lavender die 

Private Pike speelde. Hij komt nu terug in de rol van Brigadier 

Pritchard. Frank Williams die de dominee speelde is ook nog in leven, 

maar komt niet terug. Catherine Zeta Jones is aan de cast 

toegevoegd in een nieuw karakter Rose Winters. 

 

 

 

 

Catherine Zeta Jones 

Frank Williams 

Ian Lavender 
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DAD`S ARMY de tv serie 
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DAD`S ARMY een nieuwe film een nieuwe cast 
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  FAVORIETE FOTO VAN DE MAAND: 

Donald Sutherland 
 

Donald Sutherland liet zich gewillig fotograferen 

door Thys. In verband met het uitkomen van Day 

of the Locust  maakte Thys een interview in de 

Savoy in Londen in 1975. 

 

Foto: Thys Ockersen 
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Introductie: In 1976 landde een 

Britse filmploeg in Deventer en 

omgeving om het 

oorlogsspektakel A bridge too far 

op te nemen. Producer Joseph 

E.Levine die zijn  eerste grote 

geld had verdiend met het 

opkopen van de Italiaanse film 

Hercules met Steve Reeves en die 

in Amerika uitbracht had bedacht 

dat in navolging van succesvolle, 

historische oorlogsfilms als The 

Longest Day, Battle of the Bulge 

en Is Paris Burning ? het verhaal 

van de slag om Arnhem, 

Operation Market Garden, ook 

een spectaculaire film moest 

opleveren. Vooral omdat hij een 

grote hoeveelheid filmsterren van 

naam liet opdraven die voor een 

veilige opbrengst van de 20 

miljoen dollar film zouden zorgen. 

Elke keer dat Levine een pre sale 

deed aan een land kon hij een 

ster inhuren, soms voor ettelijke 

miljoenen zoals Sean Connery en 

Robert Redford. En dat voor maar 

een paar weken werk ! De Britse 

acteur Richard Attenborough die 

met zijn Young Winston had 

bewezen grootschalig werk aan te 

kunnen werd gekozen voor de 

regie. Het had meer voor de hand 

gelegen dat een veteraan als Ken 

Annakin de regie deed, of nog 

beter Terence Young de 

Bondregisseur die in Arnhem had 

gevochten en tenslotte verpleegd 

werd door een jong meisje , 

genaamd Audrey Hepburn. Hij zou 

later twee films met haar maken ( 

Wait until dark en 

Bloodline).Audrey Hepburn stond 

op het verlanglijstje van Joe 

Levine om een verpleegster te 

spelen ,maar ze vroeg een 

miljoen en de producer koos 

tenslotte voor de goedkopere Liv 

Ullman. Ook Nederlandse acteurs 

en actrices deden mee, o.a. Mary 

Smithuizen, Hans Croiset, Erik 

van t Woud, Siem Vroom en Peter 

 

Peter Hoeksema 
over zijn rol in: 
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Hoeksema als een Brits militair . 

Met hem sprak ik over zijn 

ervaringen bij die kolossale 

productie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe raakte je betrokken bij A 

bridge too far ? 

 

Voor zover ik me kan herinneren 

werd ik gebeld door een 
castingbureau  of ik een rol wilde 

spelen in A bridge too far; ik 
hoefde geen auditie te doen; de 

opnames waren dan en dan en ik 

kon er dat en dat mee verdienen. 
Take it or leave it. 

Ik zat nogal vast bij de Haagse 

Comedie, maar was die dagen vrij 
en kreeg toestemming.  

Of ik me ergens in Deventerwilde 
melden en dat er een kamer voor 

me geregeld was in een hotel in 
Twello. Als ik er op eigen 

gelegenheid naar toe zou gaan 

kreeg ik een 
reiskostenvergoeding. In mijn 

geval 'kilometers' als ik met de 
auto kwam. 

Ik reed met mijn auto naar het 
hotel, checkte in en wachtte in de 

lounge tot ik werd opgehaald door 

een auto van de productie die me 
naar de 'kleding' bracht... 

 

Kwam je toen op de set ?   

 
Nee, ik kwam eerst in een grote 

loods waar de kostuums werden 
gepast en weggehangen. Later 

vond je die keurig terug in je 
eigen (!) caravan bij de set. 

Vervolgens werd je naar de 
kapper begeleid (bij het 

castingbureau was je al gezegd 
met redelijk kort haar bij de 

kledingpas te verschijnen) en 
daar werd  mijn korte kapsel goed 

bevonden. Er was één acteur bij, 
Theo de Groot, die dacht het met 

zijn tamelijk lange haar wel te 

rooien, maar moest toch onder 
het mes. Hij weigerde en toen hij 

het na enig aandringen zich nog 
steeds niet wilde laten knippen 

kon hij meteen vertrekken. Hij zat 
vast aan een toneelrol vandaar 

dat lange haar. 
Ik werd met hem teruggebracht 

naar het hotel, waar ze al op de 
hoogte waren en hem meteen 

vroegen zijn kamer te ontruimen 
en huiswaarts te keren. 

Diezelfde namiddag kwam er al 
een vervanger die geen 

haarproblemen had en hetzelfde 

ritueel kreeg voorgeschoteld als ik 
daarvoor. In het hotel gegeten, 

wat rondgehangen en gedronken 
en daarna redelijk vroeg naar 

bed, want de volgende ochtend 
vroeg op voor mijn eerste 

draaidag. 

 

Toen kwam je dus op de set 

en wat gebeurde daar? 

 

 

Richard Attenborough en Joseph E. Lavine 
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Nou, ik werd naar mijn caravan 
gebracht die buiten 

de set stond en waar mijn uniform 
met toebehoren lag. 

Ik werd verzocht me om te 
kleden, waarna een kleedster 

zou komen om te zien of alles in 

orde was en om me eventueel 
te helpen. Vervolgens bracht zij 

me naar de'grime' om te zien of ik 
al of niet geschminkt moest 

worden. 
Omdat ik een licht olijfkleurige 

huid heb en niet glom was 
schmink overbodig. Vervolgens 

werd ik door de scriptgirl naar 
de set begeleid en voorgesteld 

aan de opnameleider en 
de regisseur Richard 

Attenborough, die me 
buitengewoon 

aardig begroette:”Hello Peter, 

nice to meet you, we're happy 
to have you among us and hope 

that you'll enjoy it too”. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Vervolgens stelde hij me voor aan 
mijn drie medespelers 

voor de 'Jeep-scène', waaronder 
Edward Fox, die hij “My 

dear boy” noemde en zei dat hij 
“Rather a perfectionist” was 

en daardoor nog wel eens een 
'take' overnieuw wilde doen. 

Dat bleek ook het geval te zijn, 
maar ik kwam er veel later 

achter dat het ook heel goed 
uitkwam. De set bestond uit een 

oud fabrieksterrein met een straat 

tussen verschillende 
gebouwen uitkomend op een wat 

hoger gebouw met een 
brandtrap naar een plat dak van 

waar je kon uitkijken 
over een uitgestrekt weiland. We 

namen met z'n vieren plaats 
in een jeep, Edward Fox, een 

chauffeur en twee bijzitters, 
waaronder ik. We reden in een 

rechte lijn van het begin van 
de straat naar het einde, moesten 

uitstappen, de brandtrap 
opklimmen naar het platte dak en 

in de verte kijken of er iets 

te zien was.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De regisseur vroeg ons te doen 

wat ons goed leek 
en voegde eraan toe: "Don't act 

boys and if you want to act, 
act normal”. Zo gezegd zo 

gedaan. We deden het een paar 
keer min of meer hetzelfde en 

vervolgens nog een paar, maar op 
verzoek met wisselende 

kijkrichtingen. Tenslotte wilde 
Edward Fox de hele scène nog 

eens overdoen. “Of course my 

 

Edward Fox 

 
Richard Attenborough aan het werk 
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dear”, sprak de regisseur, “This 
take is for you.” En die take kwam 

in de film, tenminste dat denk ik. 
Later, in de bioscoop zag ik 

mezelf in die jeep zitten op het 
fabrieksterrein, maar ook over 

een landweg tussen de weilanden 

en op een dijk. Daar keek 
ik behoorlijk van op, want ik was 

daar nooit geweest. Tot ik 
me ineens realiseerde dat er 

diverse takes waren gebruikt waar 
verschillende achtergronden bij 

werden geprojecteerd. 
Vandaar de 'wisselende 

kijkrichtingen' en de 
'geconcentreerde' 

wijze waarop Edward Fox de 
laatste take speelde. We werden 

bedankt en gevraagd ons nog niet 
om te kleden, tot iemand ons 

kwam zeggen dat de 'prints' goed 

waren bevonden en ze ons 
naar het hotel terug zouden 

brengen. Bij de catering konden 
we ons intussen tegoed doen aan 

wat er maar voorhanden was en 
dat was behoorlijk veel, zonder 

overdreven te zijn, maar wel 
efficiënt. 

Na een half uurtje kregen we 
groen licht, mochten naar onze 

caravan, omkleden en werden we 
naar ons hotel gebracht. 

De crew ging op weg naar een 
andere locatie om daar de set 

voor de volgende dag op te 

bouwen. Mijn eerste 'werkdag' zat 
erop. 

 

Was het indrukwekkend voor 

je? En had je Richard 

Attenborough veel zien 

spelen? 

 

Dat mag je wel zeggen, een 

ervaring om nooit te vergeten. 

En dan nog met een regisseur die 

ik al 'ontdekt' had als 

acteur in Brighton Rock (1947) 

die ik in de jaren '60 op  

de TV zag. Daarna in de bioscoop 

natuurlijk in The Great 

Escape (1963). Ook wist ik dat hij 

de regisseur was van 

de  films Oh What A Lovely War 

(1969) en Young Winston 

(1972), die ik in de bioscoop zag. 

Ik heb hem ervaren als een schat 

van een man die weinig 

'regisseerde', zijn acteurs op hun 

gemak wist te stellen en ruimte 

gaf, ervan uitgaande dat de ze 

hun vak verstonden. Opvallend 

was dat hij nog de meeste 

aandacht schonk aan de 

figuranten en een broertje dood 

had aan acteurs die sterrengedrag 

vertoonden, zoals Ryan O'Neal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sean Connery, Ryan O’Neal en Gene Hackman 
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Deze presteerde het op de set een 

fototoestel van een figurant af te 

pakken en op de grond te gooien 

omdat 'meneer' niet zonder 

toestemming gefotografeerd wilde  

worden. Richard Attenborough 

raapte het toestel op en gaf het 

met excuses terug aan de 

figurant, terwijl Sean Connery 

Ryan O’Neal uitfoeterde waar 

iedereen bijstond. Ook 

indrukwekkend. 

En ook op de tweede draaidag die 

ik meemaakte raakte ik behoorlijk 

onder de indruk van het reilen en 

zeilen bij zo'n enorme productie, 

waarin ik maar een piepklein 

radertje was. 

 

 

 

 

 

 

 

Was het mogelijk om met 

acteurs als Ryan O'Neal, Sean 

Connery en Edward Fox een 

praatje te houden of hielden 

ze zich afzijdig? 

 

Met Ryan O'Neal was daar geen 

sprake van, en dat was gelukkig 

wederzijds. Als hij al op de set 

aanwezig was (hij liet zich op het  

laatste moment halen en ging 

meteen terug als hij klaar was) en 

moest hij toch wachten dan zat 

hij mokkend op "zijn" stoeltje, 

nadat hij door Sean Connery 

nogal dreigend tegen de muur 

was gedrukt, zonder hem ook 

maar met een vinger aangeraakt 

te hebben. En toen ik hem vroeg 

waarom Mr Neal zo geërgerd 

reageerde zei "Mr Bond"  dat hij 

hem verteld had wat hij verdiende 

("A lot more than that American 

bloke, just for the fun of it and he 

went out of his mind"). 

En dat allemaal in dat Schotse 

accent met die natte 's'. Helaas 

heb ik me niet verder met hem 

kunnen onderhouden, want hij 

werd weggeroepen door de Levine 

Jr (uitvoerend producent van zijn 

vader), waarschijnlijk om over 

geld te praten, en daarna heb ik 

hem niet meer gezien. 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Fox was aardig, maar 

gereserveerd.  "Not as flamboyant 

as his brother James" zoals 

Richard Attenborough opmerkte 

toe hij me vertelde dat Mr Fox "As 

a stage actor rehearsals needed; 

not fit for one take, but a lovely 

lad". Van een praatje is het helaas 
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niet gekomen, jammer. 

Wel heb ik met Michael Caine de 

volgende dag iets meer kunnen 

praten.   

Wat gebeurde er op jouw 

tweede dag. 

Dat was een gedenkwaardige dag. 

Ons werd gevraagd die dag 

vanaf 09:00 stand-by te blijven in 

het hotel. Tegen 12:00 werd ons 

gemeld dat we na de lunch 

zouden worden opgehaald en naar 

onze caravan bij de set werden 

gebracht. Nu was ik samen met 

een mede-acteur de enige die op 

dat moment over een eigen 

caravan beschikte, terwijl een 

paar 'echte' figuranten naar een 

'kleedtent' werden gebracht. 

Eenmaal in uniform wachtten we 

af tot we naar de set zouden 

worden geroepen. Er bleken 

geruchten de ronde te doen dat 

de uitvoerend producent, Mr 

Levine Jr, uit was op een "budget-

bezuiniging" en een geplande 

scène met Elliot Gould er in een 

keer op moest staan en anders 

'geskipped' zou worden. 

Elliot Gould moest in volle vaart 

met een jeep op een ophaalbrug 

afrijden die zou ontploffen op het 

moment dat hij net op tijd 

de andere kant had bereikt. 

Richard Attenborough ging 

akkoord onder de voorwaarde dat 

er dan uitgebreid gerepeteerd 

moest worden en de brug 

zo geprepareerd was dat Elliot 

Gould geen enkel gevaar zou 

lopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Caine, die net als wij bij 

de catering stond te wachten, liet 

weten dat Levine Jr zich kennelijk 

niet realiseerde dat uitstel 

duurder zou uitpakken wegens 

het niet gebruiken van acteurs en 

extra's die 'besteld' waren. 

Levine Jr hield voet bij stuk ("One 

take or nothing"), met als gevolg 

dat we allemaal konden 

vertrekken en wij (the Dutchies) 

zelfs naar huis konden gaan als 

we dat wilden. Michael Caine -met 

wie ik kortstondig had 

kennisgemaakt- kwam naar me 

toe en vroeg wat ik ging doen: 

"Back to Amsterdam?" 

ik zei hem dat ik inderdaad dan 

maar naar huis ging. Hij vroeg me 

of ik met m'n eigen auto was en 

of hij met me mocht meerijden, 

want hij had wel trek in een 

middag en avondje uit in 

Amsterdam. "Of course" zei ik, 

 

Michael Caine 
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"No problem". We liepen naar het 

busje dat ons naar het hotel zou  

terugbrengen, en ineens vroeg hij 

wat voor auto ik reed. "Triumph 

Spitfires “Soft Top", antwoordde 

ik enigszins trots, "A red one", 

voegde ik er nog aan toe. 

Hij keek me streng aan "Is that 

so!" en zei dat het uitgesloten 

was dat hij daarin zou 

plaatsnemen, want "Strictly 

forbidden by the insurance 

company". 

Hij mompelde nog dat hij het 

jammer vond en dan maar vroeg 

naar bed ging met een goed boek 

en "A stiff drink", uitziend naar de 

volgende dag dat Elliott Gould 

"Nice lad, great actor, married to 

the wrong wife” ( Barbra 

Streisand) zijn 'heldendaad' zou 

verrichten. Dat was de enige en 

laatste ontmoeting die ik met 

Michael Caine 'in person' had. 

Indrukwekkend. 

Dan krijgen we de derde en de 

laatste dag. 

 

De derde dag werden we om 

exact 09:00 bij het hotel 

afgehaald en naar de set gebracht 

ergens bij een open 

heuvelachtige vlakte met in het 

midden een ophaalbrug  

die over een waterloze 'rivier' was 

gebouwd. 

Nadat we ons verkleed hadden 

werden we naar een plek 

gebracht op ongeveer 50 meter 

van de brug en daar 

stonden twee Jeeps geparkeerd, 

elk onder een aparte boom. 

Tussen de voorste en de achterste 

Jeep bevond zich 

nog een boom. Wij moesten 

plaatsnemen in de achterste 

Jeep. Onze chauffeur had een 

walkietalkie en kreeg de 

opdracht achter de voorste Jeep 

aan te rijden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een gegeven moment kwam 

Elliott Gould in gevechtstenue  

aangewandeld en ging 

achter de middelste boom staan. 

Ook hij had een walkietalkie 

bij zich. Ineens hoorden we hem 

zeggen: "Allright I'm on my 

own, no followers, understood". 

We begrepen dat onze 

chauffeur hetzelfde bericht kreeg, 

we zouden niet volgen. 

Toen hoorden we Elliott Gould 

zeggen: "Okay, give me two 

Camels". Hij stak een sigaret op, 

nam een paar trekken en 

trapte hem uit. Toen stak hij er 

nog een op, zette zijn helm op, 

nam weer een paar trekken, 

trapte hem uit en rende gebogen, 

 

Elliott Gould 
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met zijn hand z'n helm 

vasthoudend, naar de voorste 

Jeep, stapte erin en reed met een 

noodvaart op de brug af en er 

overeen. Op het moment dat hij 

bijna de overkant had bereikt 

hoorden we een keihard fluitend 

geluid en ontplofte de brug! 

Elliott Gould had het gehaald en 

pas toen kreeg onze chauffeur 

het teken te volgen tot aan de 

'bomkrater'. "Wij" hadden het 

niet gehaald en er werd "cut" 

geroepen. Later bleek dat de 

regisseur besloten had ons, uit 

veiligheidsoverwegingen, niet  

direct te laten volgen. Elliott 

Gould's actie komt duidelijk in 

de film voor, van ons volgers 

weet ik het niet meer, maar het 

was het indrukwekkendste 

moment dat ik tijdens drie dagen  

meemaakte. Al met al een 

bijzondere en niet te missen 

ervaring! 

EPILOOG 

A bridge too far  kwam in 1977 uit 

en de kritieken waren niet erg 

enthousiast, maar erger was dat 

het publiek wegbleef. Er waren 

twee grote problemen met de 

film. Vooral in Amerika, het 

belangrijkste afzetgebied, kende 

niemand  die Slag om Arnhem  en 

in tegenstelling tot die vorige  

oorlogsfilms was er geen happy 

end. De geallieerden verloren de 

slag en de Duitsers waren de 

overwinnaars. En in het  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buitenland had Levine natuurlijk 

zijn investering niet verdiend met 

de pre- sales. Die investering  van 

twintig miljoen dollar moest in 

korte tijd zestig miljoen 

opbrengen en dat gebeurde niet. 

Het was geen slechte film, het gaf 

een prima beeld van wat er in 

1944 bij Arnhem was gebeurd en 

op den duur zou de film een 

eeuwigheidswaarde hebben. Hij is 

vaak te zien op de tv en wordt 

nog steeds op DVD verkocht. 

Maar  de verloren Slag om 

Arnhem werd gevolgd door de 

verloren filmslag. Levine had 

verkeerd gegokt  met  zijn 

onbekende oorlogsconflict.  
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JEREMY LLOYD 

(Essex, 22-7-1930--- 22-12-

2014, Londen) 

 

 

 

 

 

 

Was komedie acteur in 53 films 

en tv films (o.a. Crooks 

anonymous, A VIP, Man in the 

moon, We joined the Navy) 

zonder echt omhoog te klimmen 

naar substantiële rollen. 

Tegelijkertijd schreef hij komedies 

tot hij echt doorbrak met Are you 

being served en Allo Allo  waarin 

hij samenwerkte met David Croft. 

Ongetwijfeld was het platvloerse 

humor , maar de series waren ( 

en zijn nog ) uitermate succesvol 

en behoren tot de Britse TV 

geschiedenis. Hij had warenhuis 

ervaring opgedaan in zijn jeugd 

toen hij in Simpson`s department 

store had gewerkt op Picadilly. Hij 

speelde incidenteel nog mee in tv 

films en voor het laatst in 2O13  

in de film Benjamin Britten Piece 

and Conflict. Zijn eerste huwelijk 

duurde nog geen jaar en was met 

Joanna Lumley in 1970.Zijn derde 

huwelijk met Lizzy Moberly 

duurde ook niet lang ,want dat 

werd pas zes maanden geleden 

afgesloten. Dat is nog eens 

humor. Overleden aan een 

longontsteking.  

 

 

 

 

 

BILLIE WHITELAW 

(Coventry, 6-6-1932---21-12-

2014 Deville Hall,Londen) 

 

 

 

 

 

Sterke actrice die de favoriete 

actrice werd van Samuel  Beckett 

in wiens vreemde eenakters ze 

speelde. Ze was verbonden aan 

het Royal Court Theater en ze was 

eerste getrouwd met acteur Peter 

Vaughn en daarna met  criticus, 

toneel- en scenarioschrijver 

Robert Muller. Ze speelde vanaf 

1952 voor de tv en  zat in films 

als  The flesh and the fiends, Hell 

is a city, Make mine mink , No 

love for Johnnie en Leo the Last. 

In Memoriam 
 

 
Jeremy met ex-vrouw  Joanna Lumley 
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Haar  talent kwam vooral tot 

recht als handlangster van de 

duivel in The Omen en als de  

moeder van de  gangster broers  

van Soho in The Krays.  Samuel 

Beckett  vond haar de perfecte 

actrice. Ze was uitermate geschikt  

om karakterrollen te spelen van 

vrouwen  die onafhankelijk en 

zonder vrees waren. Dat was 

eigenlijk on Brits als je naar de 

films van de jaren vijftig, zestig 

kijkt. In 1991 kreeg ze  de CBE  -

Commander of the British Empire- 

voor haar bijdragen aan  Drama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUISE RAINER 

(Dusseldorff,12-1-1910---30-12-

2014,Londen) 

 

 

 

 

Dochter van een rijke joodse 

familie in Duitsland. Ze ging naar 

het toneel en ze werd ontdekt 

door de beroemde theaterman 

Max Reinhardt die haar naar 

Wenen haalde. Ze was zeer  

succesvol ,maar door de opkomst 

van de Nazi`s vertrok ze. In 1935 

kreeg ze een aantrekkelijk aanbod 

van MGM en ze debuteerde in 

Escapade .Ze werd verliefd op de 

zeer linkse toneelschrijver Clifford 

Odets die toen zeer beroemd was 

en ze trouwden in 1937.Voor haar 

betrekkelijke  kleine rol in The 

Great Ziegfeld kreeg ze een 

Oscar, hetgeen kwaad bloed zette 

bij de andere studio`s die vonden 

dat Louis B.Mayer  de Oscars had 

gemanipuleerd. Daarna  speelde 

ze met Paul Muni een Chinees 

boerenechtpaar in The good earth 

en ze kreeg –dit keerr terecht- 

een tweede Oscar voor de beste 

vrouwelijke rol. Haar mentor 

Irving Thalberg stierf en verdere 

goede rollen bleven uit. 

Bovendien had ze moeite met 

Hollywood en ze ging weer toneel 

spelen. Ze maakte na 53 jaar een 

kleine come-back in The Gambler. 

Nadat haar  huwelijk met Odets 

voorbij was trouwde ze opnieuw 

met ene Robert Knittel en kreeg 

een dochter die ook actrice werd. 

Ze stierf  104 jaar oud ! 

 

 

 

 

 

 

Leo the Last 
Happy days 

The Omen 

 

 
The Good Earth 
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DONNA DOUGLAS 

(Doris Smith,Pride,Louisiana, 26-

9-1932---1-1-

2015,Zachary,Louisiana) 

De voluptueuze blondine trouwde 

op haar zestiende  en kreeg een 

zoon. Ze scheidde in 1954 en ze 

werd model. Ze viel op en ze 

kreeg een rolletje van billboard 

girl in The Steve Allen Show. Veel 

tv optredens zouden volgen tot ze 

in 1962 werd ontdekt  voor de rol 

van sexy tomboy die van dieren 

houdt in The Beverly Hillbillies. Ze 

leek heel erg op Ellie May 

Clampett en Amerika, vooral de 

jongens, hielden van haar. Ze 

kreeg de meeste fanmail. Na 

negen jaren was de serie voorbij 

en trad ze nog sporadisch op. Ze 

ging gospels zingen en kwam 

vaak opdraven op film fairs waar 

ze gekleed was als Elly May. Daar  

verkocht ze foto`s met 

handtekeningen en signeerde 

haar CD`s. Ze kwam in de jaren 

negentig nog een keer in de 

belangstelling toen ze de 

filmmaatschappij die Sister Act 

had gemaakt aanklaagde omdat 

dit haar idee zou zijn ,maar ze 

won niet. Ze was van 1971-1980 

nog getrouwd met filmeditor 

Robert M.Leeds. 

 

 

 

 

 

 

 

ANITA EKBERG 

( Malmo, Zweden , 29-9-1931---

1-2015,Rome) 

 

 

 

 

 

 

 

De seksgodin met de bijnaam de 

IJsberg  kreeg in 1955 een Golden 

Globe voor een rol in Blood Alley 

als meest veel  belovende 

nieuwkomer. Rollen in belangrijke 

films zouden volgen en dat had 

voornamelijk te maken met haar 

opvallende verschijning, met 

name haar enorme boezem. Ze 

zei daarover: “I`m very proud of 

my breasts, as every woman 

 
The Beverly Hillbillies 
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should be. It`s not cellular 

obesity,it`s womanliness”. De film 

die haar legendarisch zou maken 

wasin 1959 La dolce vita  van 

Federico Fellini waarin ze in de 

Trevi Fontein in Rome waadde en  

Marcello Mastroianni omhelsde. 

Ze zou een tijd lang in Italië 

blijven filmen. In 1965 keerde ze 

naar Zweden terug voor de film 

Karlek 65 van Bo Widerberg, 

maar ze vond Widerberg zo`n 

amateur dat ze de film weigerde 

te doen. Ze maakte met Fellini 

ook nog  Boccaccio 70 en 

Intervista. In 2002 was ze voor 

het laatst te zien in Il Bello delle 

donne ( een tv serie).Haar 

persoonlijke leven was ook nogal 

spectaculair. Ze had jaren lang 

een verhouding met Tyrone Power 

( terwijl die met Linda Christian 

was getrouwd).Haar eerste 

huwelijk was van 1956-1959 met 

de Britse acteur Anthony Steel en 

daarna met acteur Rik van Nutter  

van  1963-1975. De problemen 

met haar mannen waren via de 

pers te volgen.Een gebroken heup 

werd nooit meer goed en vanaf 

Kers 2014 lag ze in een 

ziekenhuis in Rome. 

 

SAMUEL GOLDWYN JR 

(LA, 7-9-1926----9-1-2015,LA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoon van de legendarische producer Sam 

Goldwyn die medeoprichter was van 

Metro Goldwyn  Mayer. Ook junior 

produceerde films zoals  Cotton comes to 

Harlem, Mystic Pizza, The preacher´s  wife, 

Master and Commander en recentelijk The 

secret life of Walter Mitty. Over de film 

business  zei hij: “  Ik ben er gek op. Als je 

niet van de film business houdt  bemoei  je 

er dan niet mee. Ga het niet doen om rijk 

te worden. En onthoud  Als je  51 % van de 

tijd met het maken van films gelijk hebt, 

dan ben je een genie.” 

Zoon John Goldwyn is ook film producent; 

zoon Ton y is acteur (de moordenaar van 

Patrick Swayze in Ghost ) en regisseur. 

 

 

 
Drie generaties Goldwyn: Sam Sr., Sam Jr. en Tony 
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ED HERRMANN 

(Washington, 21--7-1943---31-12-2014) 

 

 

 

 

 

Hij had veel succes op het  toneel en 

speelde vanwege statige allure vaak 

belangrijke personages: Franklin 

D.Roosevelt, William Randolph Hearst, 

George Bernhard Shaw  en Nelson 

Rockefeller. Of hij sprak documentaires 

over hen in. Op het komische vlak  bracht 

hij waardigheid in de rol van Herman 

Munster. Een uitstekend karakter acteur 

die recentelijk te zien was in  The Wolf of 

Wallstreet. Hij overleed aan een hersen 

tumor. 

ROD TAYLOR 

(Sydney,11-1-1930---7-1-2015,LA) 

 

 

 

 

 

 

Robuuste Australische acteur die furore 

maakte in  Hollywood met voornamelijk 

actie films. In 1963 brak hij door dankzij 

Alfred Hitchcock die hem de hoofdrol gaf 

in The Birds. Een tijdlang speelde hij in 

klasse films als The VIPs, Sunday in New 

York en 36 Hours. Weinig mensen wisten 

dat hij Australiër was; hij verborg het 

goed. In 1970 zat hij in Michelangelo 

Antonioni`s anti-Amerikaanse Zabriskie 

Point. Hij schrok zo van het eind product 

dat hij zijn naam van de titels liet 

verwijderen. In de jaren zeventig waren 

zijn films van mindere kwaliteit. 

Uiteindelijk had hij nog een mooie film in 

1977 The picture show man  waarin hij een 

man speelde die door Australië trekt  met  

stomme films en er de piano bij speelt. 

Zijn laatste rol was die van Winston 

Churchill in Inglorious Bastards, maar als 

oude kale man was hij niet meer 

herkenbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Birds 

 

The Time Machine 
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FRANCESCO ROSI 

(Napels, 15-11-1922---10-2015,Rome) 

 

 

 

 

 

 

Prominente regisseur die zich 

specialiseerde in kritische speelfilms ten 

aanzien van de Italiaanse samenleving. Hij 

behoorde tot die golf van nieuwe 

regisseurs van de jaren zestig (Risi, Scola,  

Ferrreri, Petrie, Bolognini, Bellocchio) die 

voor een rijke periode van films maken 

zouden zorgen. Hij maakte als eerste 

opvallende film in 1958 La Sfida, maar zou 

in 1962 echt opzien baren met Salvatore 

Guliano . Dit was een film over de maffia 

op Sicilië en het bijzondere van de film 

was dat de hoofdfiguur  nauwelijks of op 

afstand te zien was waardoor de film iets 

mysterieus kreeg. Rosi zou zo`n twintig 

films maken die hij ook zelf schreef en hij 

werd het geweten van de corrupte 

Italiaanse samenleving. Hoogtepunten 

waren  De handen op de stad (over 

corruptie in de bouw), Cadaveri Eccellenti 

(rechters die vermoord worden om een 

coup te plegen),Lucky Luciano ( het leven 

van de maffia baas), Il momento della 

verita. Il Caso Mattei en Tre Fratelli. Zijn 

laatste film was in 1997 La Tregua met 

John Turturro als de schrijver Primo Levi 

en diens oorlogservaringen. Francesco 

Rosi werd in2012 in Venetië geëerd met 

een Gouden Leeuw voor zijn gehele 

oeuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATEN HAMAMA 

(Egypte 27-5-1931---17-1-2015,Egypte) 

 

 

 

 

 

 

 

Actrice en producer . Ze debuteerde in 

een film op haar zevende en bleef films 

maken. Ze was in Egypte een grote 

ster,eerst getrouwd met een regisseur en 

daarna met haar tegenspeler in  een film  

Omar Sharif. Deze werd bekend door 

Lawrence of Arabia. Het huwelijk duurde 

bijna 20 jaar en ze hebben een zoon Tarik 

Sharef. 
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  FAVORIETE ACTEUR: 

GERT FROEBE 
 

 

 

 

 

 

 

 

De Duitse acteur die in Zwickau 

op 25 februari  1913 werd 

geboren  was een begaafd acteur  

en violist. Hij maakte zijn 

filmdebuut  als magere jongeman 

in Berliner Ballade in 1948  en na 

veel toneelwerk zou hij een 

prominent filmacteur worden. 

Maar toen was hij een grote dikke 

man. Geschikt voor  dragende 

karakter rollen in bv de Mabuse 

serie  als Inspecteur, maar ook in 

Menschen im Hotel, Am Tag als 

der regen kam en vooral  als 

psychopaat die kinderen 

vermoordt en achtervolgd wordt 

door Heinz Ruhmann  in  Es 

geschah  am hellichten Tag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was vooral die film die de 

producers  van de James Bond 

film was opgevallen. De dikke 

Froebe met zijn volle, maar ook 

gevaarlijke lach, bleek  precies te 

lijken op Ian Fleming`s creatie 

van ex-Nazi  Auric Goldfinger de 

schurk uit  Goldfinger   die een 

medewerkster  in goudverf laat 

omkomen en  van plan is Fort 

Knox met de goudvoorraad te 

beroven. In feite was Froebe al 

enigszins bekend in het 

buitenland door films als En 

eeuwig zingen de bossen , Via 

Mala en Das Madchen Rosemarie   

die het in Europa goed hadden 

gedaan. Maar met Godlfinger 

werd hij een wereldster. 

Legendarisch is de scene waarbij 

Bond (Sean Connery) onder een 

laserstraal dreigt te komen en 

wanhopig roept: “ You want me 

 

 
Berliner Ballade 

 
Es geshah am hellichten Tag 
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talk Goldfinger ? “ en Froebe 

nuchter antwoordt: “No, Mr Bond, 

I want you to die!” 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe geschikt   Gert Froebe  ook  

was voor die rol , zijn Engels was  

nihil en hij sprak de tekst 

fonetisch en werd 

nagesynchroniseerd door ene 

Michael Collins. Zijn internationale  

carrière kwam op gang en hij zou 

in grote producties te zien zijn. 

Als kinderen hatende koning in de 

musical  Chitty Chitty Bang Bang, 

als Generaal  von Choltitz die 

Parijs in brand moet steken van 

Hitler in Is Paris Burning ?, als 

een Nederlandse Kapitein in A 

high wind in Jamaica en  als een 

pompeuze Duitse officier  in Those 

magnificent men in their flying 

machines .Zijn Engels was 

verbeterd en zijn acteren 

onweerstaanbaar  goed. Zelf 

merkte hij op` Ik ben gewoon de 

typische dikke Duitser zoals men 

ze kent in het buitenland. Daar 

beantwoord ik precies aan en dat 

verschaft mij veel werk.` Toen hij 

ouder werd kwamen er ook weer 

wat interessante rollen als 

inspecteur in The serpent` s egg 

van Ingmar Bergman  en in 

Duitse films en tv. Hij stierf in 

1988 op 75 jarige leeftijd aan een 

hartaanval en hij was eigenlijk 

weer magerder geworden. De 

cirkel was rond. Over zichzelf zei 

hij  Ik ben een grote man en ik 

heb een lach die past bij mijn 

gestalte. Het gekke is dat sinds ik 

Goldfinger heb gespeeld men 

denkt dat ik een  koude 

gewetenloze schurk ben-een man 

zonder humor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1965 moest hij in Israël de film 

Goldfinger promoten ,maar hij en 

de film werden niet toegelaten. 

Het bleek dat hij tijdens de oorlog 

lid was geweest van de NSDAP, 

maar een joods echtpaar meldde 

zich en liet weten dat zij dankzij 

Gert Froebe de oorlog hadden 

overleefd. Hij had  zijn 

lidmaatschap als cover gebruikt 

om  hen naar het buitenland te 

evacueren. Hij mocht Israël in. Hij 

was toch een goede Duitser, en 

ook een briljant acteur. 

 
Goldfinger 

 
Those magnificent men in their 

flying machines 
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  Typetjes van 

GERT FROEBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Die 1000 Augen von Dr. Mabuse Chitty Chitty Bang Bang Goldfinger 

  

 

Is Paris burning ? Monte Carlo or bust 
J’ai tue Rasputin 

   

Nasser Asphalt The serpent’s egg Und ewig singen die Walder 

   
The longest day Those magnificent men in their 

flying machines 
 

Op hoge leeftijd terug naar mager 


