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Big Bad Boy Bob Mitchum 

De acteur die overal schijt aan had 

 

De man met de lome uitdrukking 

op zijn gezicht, de grote gestalte 

en een manier van lopen die 

bepaald werd- volgens zijn eigen 

woorden –door het inhouden van 

zijn buik. Robert Mitchum had niet 

veel op met het acteer vak, maar 

het was de beste manier om geld 

te verdienen. “It beats working” 

waren zijn woorden. Vrouwen 

waren geïmponeerd door zijn 

macho  voorkomen en gedrag.  

Mannen  waren jaloers op zijn 

stoerheid die niet gespeeld was. 

Regisseur Howard Hawks die met 

Robert Mitchum werkte zag hoe 

hij bezig was en merkte op: ”You  

son of a bitch, jij bent de grootste 

oplichter die ik ooit ben 

tegengekomen, omdat je  doet 

alsof dit je allemaal geen reet 

interesseert, terwijl je voor mij de 

hardst werkende gozer bent die ik 

ooit ben tegengekomen.” Mitchum 

antwoordde: “Oke, maar vertel 

het aan niemand verder. ” 
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Robert Mitchum verliet het ouderlijk 

huis toen hij pas veertien was. ” 

Misschien was het wel mijn enige 

ambitie, zwerver te worden” Bob wilde 

de wereld verkennen. Hij was als jongen 

razend nieuwsgierig, arm en heel, heel 

lastig. Het zwerversbestaan op de 

treinen beviel hem echter uitstekend. 

Hij voelde zich verwant met de hobo´s, 

de outsiders voor wie in de 

maatschappij geen plaats was 

weggelegd. Met hen kon hij zich 

identificeren. Zo af en toe had hij een 

baantje als bordenwasser of fruitplukker 

om een paar stuivers te kunnen 

verdienen. Hij liep zijn oude 

schoolvriendinnetje Dorothy Spence 

opnieuw tegen het lijf en trouwde met 

haar. Het huwelijk zou, ondanks zijn vele 

affaires en scharrels, meer dan een  

halve eeuw stand houden. ”Bob komt 

altijd bij mij terug” zei ze nuchter een 

keer tegen Shirley McLane die met hem 

Two for the seasaw maakte en een 

heftige relatie met Bob had. 

 

DE START VAN DE FILMCARRIERE 

 Na de nodige omzwervingen begon hij 

in Long Beach toneel te spelen en in 

1942 kreeg hij zijn eerste filmaanbieding 

Voor honderd dollar in de week  de 

bandiet uithangen in de Hopalong 

Cassidy westerns. Hij zat ook in een van 

de laatste Laurel en Hardy films Dancing 

Masters.  “ Ze waren precies zoals men 

zei de ene was dik de ander dun, maar ik 

vond ze in elk geval niet leuk.” Maar 

ach, Mitchum vond het voor de rest wel 

allemaal best; hij verdiende aardig en 

kon daarmee zijn jonge gezin 

onderhouden. Hij had inmiddels een 

zoon, Jim ,en een tweede kind was op 

komst. 

 

 

 

 

 

 

 

Robert en Dorothy Mitchum 

Mitchum in een Hopalong Cassidy film 
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Lange tijd zou hij slechts onbeduidende 

films maken die niets te betekenen 

hadden en waarbij hij aan het eind de 

held steevast op zijn paard klimt en 

eenzaam en alleen weer richting horizon 

rijdt. Misschien dat dat ook verklaart 

waarom Mitchum uiteindelijk zo ´n  

hellraiser werd ,want er viel geen enkele 

eer aan die films te behalen. Dan moest 

je toch op z´n minst plezier hebben 

gehad tijdens de opnamen. Heel veel 

drinken en nog meer neuken vormden 

een belangrijk onderdeel van dat plezier 

hebben. Maar zijn magnetische I don’t 

care uitstraling die bij mannen 

bewondering afdwong en bij vrouwen 

sterke seksuele  gevoelens naar boven 

brachten was onmiskenbaar  en kon 

door Hollywood niet genegeerd worden. 

Het deed er ook niet toe dat het om 

tweedehands films ging. Het waren 

gewoon Mitchumfilms, zoals je ook 

Cagney- en Bogeyfilms had. 

MARIHUANAEN GEVANGENISSTRAF 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn eerste echte goede rolprent was in 

1944 The story of GI Joe Mitchum deed 

een test voor de rol van luitenant. 

Regisseur William Wellman, zelf een 

tough guy, was stom verbaasd  dat die 

kolos voor hem zowaar in staat bleek 

hele lappen tekst te memoreren en ook 

nog eens het witte doek met zijn 

persoonlijkheid vulde. Misschien dat het 

publiek op een bepaalde manier in de 

gaten had dat Mitchum niet alleen op 

het witte doek ,maar ook in 

werkelijkheid een slechte jongen was. 

Hij fakete niet hij was echt zo. In 1949 

leek er een abrupt einde te komen aan 

loopbaan toen hij werd gearresteerd 

voor het gebruik van marihuana. Een 

gevangenis straf leek onvermijdelijk. 

Tegen de politieman die hem  kwam 

inrekenen had hij geroepen: “Ik ben  de 

voormalige acteur Robert Mitchum”, 

maar de studio waarbij hij op dat 

moment onder contract stond was toen 

in handen aan de excentrieke 

multimiljonair Howard Hughes die ook 

van wanten wist en een zwak had voor 

zijn ster. Hughes  zette hem meteen in 

een film The Big Steal om profijt te 

hebben van het slechte imago van 

Robert Mitchum.  

 

 

 

 

 

 

 

De regisseur was nieuwkomer Don 

Siegel beroemd om snel en voordelig 

actiewerk af te leveren. Mitchum`s 

tegenspeelster was Jane Greer die door 
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Hughes op een zijspoor was gezet om 

dat ze niet met hem naar bed wilde. 

Tijdens de opnamen verdween Mitchum 

inderdaad  de gevangenis in en Siegel 

moest vindingrijk zijn door om hem 

heen te filmen. Er kwam een 

acceptabele film uit die zijn geld 

opbracht en Mitchum`s carrière redde. 

Schandalen hoorden gewoon bij Robert 

Mitchum en als hij een film niet zag 

zitten, of een acteur of actrice dan liet 

hij dat gewoon merken. Zo moest hij 

eens in een hotel in new York kennis 

maken met producer David O`Selznick, 

de grote man van Gone with the wind. 

Deze wilde Mitchum een script 

voorleggen, maar  de acteur dacht er 

tijdens de ontmoeting kennelijk het 

zijne van. Onder het gesprek liep hij 

doodgemoedereerd naar de hoek van 

de kamer , haalde zijn geslachtsdeel tem 

voorschijn ( van overigens legendarische 

proporties) en liet vrolijk de urine 

stromen. Zonder nog een woord te 

zeggen liet hij de verbijsterde O`Selznick 

voor wat hij was en verliet  zonder iets 

te zeggen de kamer. 

 

 

 

 

 

 

Bij Angel Face werkte hij met de van 

oorsprong Oostenrijkse regisseur Otto 

Preminger die gevlucht was voor de 

Nazi’ s ,maar die zich op de set als en 

Nazi gedroeg. Hij regisseerde met harde 

hand. Tijdens de opnamen moest 

Mitchum tegenspeelster Jean Simmons 

een klap in het gezicht  en steeds weer 

opnieuw omdat de opname niet naar 

tevredenheid van Preminger verliep. 

“Vunce more !” schreeuwde de 

regisseur met dat snauwende Duitse 

accent. “Zo goed ?“ riep Mitchum en 

haalde uit naar der  Otto. Een aantal 

jaren later werkten ze weer samen bij 

River of no return, een middelmatige 

western die een cultfilm werd dankzij de 

aanwezigheid van Marilyn Monroe. 

Hoewel Robert Mitchum meestal wel 

iets had met zijn  leading ladies, voelde 

hij zich meer een vaderfiguur voor de  

onzekere Marilyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In zijn ogen was ze een kinderlijk 

wezentje dat door hem in bescherming 

moest worden genomen tegen die 

dictatoriale regisseur die bekend stond 

onder de naam Otto the Terrible. John 

Huston wilde hem later tegenover 

 

Angel Face met Jean Simmons 
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Marilyn hebben in The Misfits, maar hij 

vond het depressieve script van Arthur 

Miller maar niks en bedankte voor de 

eer.  De rol werd overgenomen door 

Clark Gable die daarmee zijn laatste rol 

speelde en Marilyn ook. 

PRET OP DE SET 

Robert Mitchum kon onuitstaanbaar zijn  

op de set als het een vervelende film 

was ,maar als de sfeer goed was dan 

vertelde hij achter elkaar de prachtigste 

anekdotes en liet hij merken dat  hij een 

ontwikkeld mens was. Soms kweelde hij 

een liedje of las gedichten. Een heel 

enkele keer speelde hij de saxofoon. Als 

hij zich daarentegen stierlijk verveelde – 

en dat was een teken dat er is iets goed 

mis was met de film-dan zocht hij 

vertier bij de fles. Het was helemaal erg 

als er vrienden van hem aan de film 

verbonden waren die ok wel een 

drankje lustten. Maar ondanks het 

doorzakken tot in de ochtend uren  

stond hij meestal zonder te slapen tekst 

vast de volgende morgen voor de 

camera. Van bullshit hield hij niet. 

Vooral niet van die van collega`s met 

ego`s en grillen. De actrice Loretta 

Young stond bekend om haar hoog 

moralistische , christelijke opvattingen, 

maar ook weer niet zo hoog dat ze zich 

liet verleiden door Clark Gable en naar 

Mexico vertrok-zogenaamd om een kind 

te adopteren- maar met Clark `s 

dochtertje terugkeerde. Op de set van 

Rachel and the Stranger, waar ook mega 

drinker William Holden in meespeelde, 

predikte Loretta dat beide acteurs 

weliswaar een grote toekomst hadden, 

maar als ze  door zouden gaan met 

drinken gestraft zouden worden. 

Waarop William Holden geïrriteerd zei:  

“Ben je klaar ,moeder-overste ? “  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loretta had de gewoonte om een doos 

op de set te zetten waarin alle 

medewerkers aan de film geld moesten 

gooien zodra ze gevloekt hadden . Dat 

was de curse-box. Het ingezamelde geld 

ging naar een van haar christelijke 

instellingen. Mitchum werd uitgelegd 

dat vijftig dollarcent de boete voor “hell 

”was, een hele dollar voor “damn” en 

anderhalve dollar voor “shit”. Big bad 

Bob wilde meten weten hoeveel “ fuck” 

kostte. Toen niet veel later Loretta 

Young het weer eens te bont maakte 

met haar gejammer over “al die 

goddeloosheid” liep Mitchum met zijn  

penis zwaaiend uit zijn broek op haar af. 

Ze wierp een blik op het grote geval in 

erectie en sleurde hem toen zo mee 

naar haar caravan. Gelukkig hoefde ze 

niet weer naar Mexico om een kind te 

adopteren….. 

 

Rachel and the Stranger met 

Loretta Young 
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Vijftien jaar lang zat hij in 

onbetekenende films, daarna kreeg hij 

hoofdrollen in iets betere films tot de 

jaren zestig aanbraken en hij een 

gearriveerde ster was. 

DE ERKENNING 

 

 

 

 

 

 

In 1962 werd The Longest Day gemaakt  

met meer dan veertig bekende acteurs 

in de hoofdrollen. John Wayne en 

Robert Mitchum, die in werkelijkheid 

nooit in Wereld Oorlog 2 actie hadden 

gezien , stegen boven de rest van de 

cast uit. Vooral Mitchum als Brigade 

Generaal Norman Cota die de aanval op 

Omaha Beach leidt was indrukwekkend. 

Kijk alleen maar naar het moment dat 

Mitchum met een paar honderd 

figuranten op het strand  optrekt. Stel je 

voor dat je de dialoog niet goed 

uitspreekt dan moet de hele karavaan 

opnieuw van start gaan, maar Mitchum  

was tekst zeker het shot is 

indrukwekkend. In datzelfde jaar doet 

hij ook de schurk in Cape Fear. Hij speelt 

niet de gemene stalker van Gregory 

Peck en diens gezin, hij is het. De keuze 

was eerst op voor de hand liggende 

acteurs als  Jack Palance , Rod Steiger en 

Telly Savalas  gevallen , maar  dat waren 

opvallende bruten.  

 

 

 

 

 

 

 

Bij Robert Mitchum was het meer 

ingehouden, onderdrukt geweld. Dat liet 

hij zien in  de scene waarin hij Peck`s 

vrouw Polly Bergen bedriegt en 

wanneer hij Barrie Chase aanrandt.  

Geweld dat niet meer onder controle is 

te krijgen. En bij het jonge meisje, de 

dochter van het echtpaar, komt daar 

nog een ziekelijke seksueel element bij. 

In 1991 zit hij ook met Peck in kleine 

rollen in de remake van Martin 

Scorsese. Robert De Niro speelt daarin 

de aanrander. Het verschil?  De Niro 

speelt het geweld, Mitchum is het. 

Scorsese als echte cinefiel deelde hem 

mee dat hij al diens 107 films  had 

gezien. “Da`s meer dan ik” antwoordde 

Mitchum laconiek, “Ik heb  er zelf maar 

zeven gezien”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cape Fear met Polly Bergen 
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Er zijn  ook een aantal goede westerns 

in die zeventiger jaren: El Dorado, The 

good guys and the bad guys, 5 Card 

stud, The Way West en The Wrath of 

God. En in 1970 speelt hij- tegen zijn  

karakter in -een zwakke leraar in Ryans 

Daughter, die gelaten toeziet hoe zijn 

vrouw, Sarah Miles , vreemd gaat.  

Je kunt veel van Robert Mitchum 

zeggen, maar niet dat hij in de herfst 

van zijn loopbaan met zijn tijd is 

meegegaan. Hij vond gewoon dat hij alle 

gekke dingen al had gedaan in de jaren 

veertig en vijftig. Toen hij ooit Robert De 

Niro volgens de Stanislavksy methode 

zag worstelen met zijn rol van 

filmproducer in The Last Tycoon en 

hoorde hoe regisseur Elia Kazan  tegen 

hem riep “Denk aan iets anders als je je 

teksten zegt! “, gromde Mitch: “Shit, dat 

doe ik al jaren .” 

Eind juni 1997, midden in de nacht, toen 

Robert Mitchum het einde voelde naderen, 

stak hij nog een sigaret op. En om vijf uur sliep 

hij vredig naast zijn Dorothy in. De kolos was 

eindelijk geveld. ”Ik ben zo sterk als een os” 

had zijn eveneens aan kanker gestorven 

kameraad John Wayne gezegd  in diens 

laatste film The Shootist tegen dokter James 

Stewart. Waarop deze filosofisch antwoordde: 

” Zelfs een os moet een keer doodgaan.”  

  

 

 

 

El Dorado  
met 

 John Wayne 

 

The good guys & the bad guys 
met George Kennedy 

5 Card Stud 

 

The Way West 

The Wrath of God 
met 

Frank Langella 
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The Amsterdam Kill 

Out of the past met Jane Greer 

 

  

Night of the Hunter 

 
River of no return  

met Marylin Monroe 

 

Farewell my lovely met Sylvia Miles 

Cape Fear met Gregory Peck 
 

 

Crossfire met Steve Brodie 

 

Rampage met Elsa Martinelli 
 

Ryan’s daughter met Sarah Miles 
 

2 For the Seasaw met Shirley 

MacLaine 
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Going Home met Brenda Vaccaro 

  
The Yakuza 

 
The Angry Hills met 
 Elisabeth Mueller 

 
The Friends of Eddie Coyle 

5 Card Stud 

 
The Grass is Greener met Deborah Kerr 

 

The Wrath of God 
 

The Ambassador met Ellen Burstyn 

 

 
The Good Guys and the Bad Guys 

met George Kennedy 

 

Young Billie Young met Angie 

Dickinson 



12 
 

 

  

UITSPRAKEN VAN  EN TEGEN ROBERT MITCHUM

1 Ik begon als boef in Hopalong Cassidy westerns. Ik verdiende $100.- per 
week  en alle paardenstront die ik maar naar huis kon meenemen. 
 

2 Ik hoorde ooit een producer over Howard Hughes zeggen: Hij kan zijn  
eigen mening er op nahouden---en nog net zoveel meningen als hij kan 
kopen. 

 
3 Vraag: Wat zoek je in een script? Mitchum: de pagina`s waarop mijn 

karakter niet voorkomt, dat zijn mijn vrije dagen. 
 

4 Charles Laughton belde me en zei: “ik heb hier een boek dat ik ga 
verfilmen( Night of the hunter) en ik zoek een absolute hufter.” Ik 
antwoordde : “Present.” 

 
5 Luister ik heb drie gezichtsuitdrukkingen: Links kijken, rechts kijken en 

vooruit kijken. 
 

6 De mensen denken dat ik een interessant loopje heb, ik probeer alleen maar 
mijn buik in te houden. 

 
7 Vraag: Bent u Robert Mitchum ? Mitchum: Wel ,iemand moet hem zijn. 
 
8 Typische Mitchum fans: Vol met wratten, dikke brillenglazen en heel veel 

roos. 
 
9 Als iemand in Hollywood een pakje sigaretten met zaagsel kan vullen  dan 

zal hij hem zeker niet met tabak vullen. 
 
10  Er komen drie momenten in je leven voor dat iemand zich aan zijn woord 

houdt. Als hij waanzinnig verliefd is, dronken is of een politiek ambt 
ambieert. 

 
11  Als ze me vertellen dat ik mijn neus moet laten veranderen dan zeg ik 

hoepel op, ik kan goed ruiken met de neus die ik heb. 
 
12  Trouw met me en je zult scheten laten door zijde de rest van je leven. 
 
13  Humprey Bogart tegen Mitchum  Wat het ook is , zorg dat je er altijd tegen 

bent. 
 
14  Gevangenis .Dat is gewoon Palm Springs zonder het gajes. 
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6-8-1917---1-7-1997 
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Hoe ben je in het filmbedrijf  
terecht gekomen en bij wie? 

 
Ik behoor tot de generatie die al 

meteen na de HBS op zijn 
zestiende ging werken. 

Aanvankelijk had ik een paar 
baantjes in de grafische 

industrie.  
Dat viel toch tegen en ik ging 

werken bij het toenmalige  
 

 
 

reclamebureau Palm als 
studiocalculator. 

Ik was altijd al gefascineerd in 
films en bioscopen. Samen met 

een vriend gingen we minimaal 
twee avonden per week films 

bekijken en het liefst twee op 
een avond. Freaks dus. Rond 

mijn twee en twintigste  zag ik 
een advertentie voor 

boekhouder bij het toenmalige 
Hafbo filmbedrijf  dat onder 

ERNEST BENEDER  
PUBLICITEITMAN VAN SPEELFILMS 

Een interview: 
 

 

Ernest Beneder aan het werk bij 

Warner-Columbia 
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leiding van Henk de Haan ook 
MGMfilms  in Nederland 

distribueerde. Van boekhouden 
wist ik geen zak, maar op de 

sollicitatie dag blufte ik me 
overal doorheen en werd 

aangenomen. In het weekend 
belde Henk de Haan me. Hij had 

om mijn CV gezien dat ik bij een 
reclamebureau werkte. Toevallig 

had het hoofd Publiciteit haar 
baan bij Hafbo opgezegd. Of ik 

dat niet wilde gaan doen. Je 
begrijpt, ik sprong een gat in de 

lucht.  
Een paar maanden later werkte 

ik bij Hafbo aan de release van 
een van de grootste films: 

Doctor Zhivago. 
Nog een paar maanden later 

nam ik samen met een collega 
een dorpsbioscoop in Lisse over. 

Een weekend exploitatie, waar 
we van vrijdag tot 

zondagmiddag 5 verschillende 
films vertoonden. Geweldig. Een 

zaal met 300 stoelen. Ik zat dus 
zowel aan de distributiekant als 

aan de exploitantenkant. Dat 
zou me wat later opbreken. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Henk de Haan was een 

eigenwijze man, die zo'n 
dubbelfunctie niet pikte. Ontslag 

hing in de lucht. De echte reden 
was dat hij de rechten van MGM 

had verspeeld en opeens een 
heel klein kantoortje was 

geworden, dat wat art films 
uitbracht. Er moesten mensen 

uit en het liefst op staande voet 
zonder geld. 

Welaan, dat lukte hem bij mij 
vanwege het "conflict of 

interest". In oktober kreeg ik de 
zak, in januari daarop begon ik 

als Hoofd Publiciteit bij Warner 
Bros en won ik een kort geding 

dat ik tegen Hafbo had 
aangespannen wegens 

onterecht ontslag. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bij Warner Bros. (onder leiding 
van de in filmkringen 

legendarische  Piet Ooms) had 
het publiciteitswerk al maanden 

stil gelegen, want mijn 
voorganger -die uit de 

overhemdenindustrie kwam - 
was onder druk van Ooms 

ingestort. 
Mijn eerste film was : Bonnie & 

Clyde. 

 

Waarom was Piet Ooms zo 

legendarisch? 

 
Piet Ooms was familie van een 

olympische kampioen met 
dezelfde naam.  

Hij was zelf - ondanks zijn 
gezetheid - heel sportief. Deed 

veel aan zwemmen en skiën. 
Zakelijk was hij opgegroeid 

onder Max Groen. Daar had hij 
kennelijk ook geleerd op welke 

manier je je personeel zo hard 

 

 

Ernest 

met Piet 

Ooms 
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mogelijk moest laten werken 
voor zo weinig mogelijk geld. 

In zijn tijd moest er gewerkt 
worden op Tweede Paasdag, 

Tweede Kerstdag en eigenlijk op 
alle feestdagen die op een 

maandag vielen. Want..."het 
zou wel eens kunnen dat er iets 

op de prolongatie dag zou 
kunnen gebeuren." Dat is in 

mijn tijd dus nooit gebeurd. 
Toen Ooms zijn 40 jarig 

jubileum in "het vak" vierde in 
het Amstel Hotel sprak een 

collega onder andere de zin: 
"Als je met Piet zaken deed 

wist-ie je altijd een poot uit 
trekken, maar het gekke was 

dat je wist dat dat gebeurde en 
toch deed het geen pijn." 

Interessant was ook hoe hij met 
de declaraties en met name de 

gereden kilometers omging. 
De attributen had hij van zijn 

vorige baas - Max Groen - 
geërfd: een oude kaart van 

Nederland en een soort wieltje 
waarmee hij de weg over de 

kaart "bereed" en vervolgens de 
gedeclareerde kilometers met 

het apparaatje controleerde. Dat 
scheelde wel eens een paar 

kilometer en die werden dan 
ook subiet van de declaratie 

afgetrokken. Gelukkig was dat 
hij een hele oude kaart van 

Nederland gebruikte, waarop 
een boel autowegen nog niet 

waren ingetekend. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Al met al was hij het middelpunt 
tussen de directeuren van de 

Majors en de Bioscoopbond. 
Het gerucht gaat dat hij tijdens 

een persvoorstelling de 
eveneens legendarische Simon 

van Collem letterlijk bij kop en 
kont uit het gebouw heeft gezet, 

naar aanleiding van een slechte 
recensie. 

Iets dergelijks heb ik zelf 
meegemaakt. Warner had een 

internationale persbijeenkomst 
op de Bahama's gearrangeerd. 

Dat gebeurde in die tijd nog 
weinig. Een week lang zat de 

internationale pers - met hapjes 
en drankjes -naar het komende 

Warner product te kijken.  
Maanden later schreef Henk ten 

Berge een minder fraaie kritiek 
over een Warner film in De 

Telegraaf. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Terstond greep Ooms de 
telefoon en blafte Ten Berge 

toe: "Wat krijgen we nou, 
hebben we jou daarvoor op een 

snoepreisje naar de Bahama's 
gestuurd."  

Ten Berge belde me de dag er 
na op en vertelde me dit 

verhaal. Hij begreep dat ik er 
niets mee te maken had, maar 

het heeft lang geduurd voordat 
er weer een kritiek over een 

Warner film in De Telegraaf 
stond. 

 

Simon van Collem  

Foto Thys Ockersen 

 

Henk ten Berge 
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Hoe was jouw relatie met 
Piet Ooms? 

 
Mijn binnenkomst bij Warner 

Bros. was uiterst vreemd.  
Na de door mij gewonnen 

"veldslag" met Henk de Haan en 
mijn maanden zonder baan 

(behalve de bioscoop) hoorde ik 
dat de baan van Publicity 

Manager bij Warner Bros. 
vacant was (nota bene getipt 

door een van de filmplaksters) 
Het sollicitatiegesprek was 

curieus. Maar ik wilde graag en 
daar maakte Ooms graag 

gebruik van. Laag salaris dus. 
Ik ging wel op 2 januari aan de 

slag, maar zonder een echt 
arbeidscontract. Dat duurde 

enkele maanden. 
Op een bepaalde ochtend 

fluisterde Ooms dat ik even op 
het toilet moest gaan zitten. 

Ik had geen idee. Een half 
uurtje later mocht ik weer naar 

buiten komen. 
Wat bleek? Mijn flauwgevallen 

voorganger was bij binnenkomst 
nog niet op een correcte manier 

ontslagen. 
 

De man had zich die ochtend - 
zonder te weten dat ik er ook 

zat - weer voor het werk 
gemeld. 

In het WC-halfuurtje had Ooms 
de  man eruit geschopt. Hij had 

hem een ontslagbrief laten 
tekenen en de zaak was 

geregeld. En ik tekende mijn 
aanstelling. 

Mijn relatie met Ooms was 
wisselend. Hij was een 

werkgever van de oude stempel. 
Hij was de baas en de rest van 

het personeel was voetvolk. En 

we lieten het allemaal gebeuren. 
Het kon jaren duren voordat je 

opslag kreeg en dat ging dan 
altijd gepaard met een hoop 

herrie. Daarbij was het - waar 
het ook over ging - altijd “de 

schuld van Amerika". 
Toen ik na lang jeremiëren en 

na jaren 500 gulden opslag 
vroeg, gaf hij toe dat dat moest. 

Maar hij moest het wel aan 
"Amerika" vragen. Enkele dagen 

later liet hij mij de kopie zien 
van een brief die hij aan zijn 

baas had geschreven. De tekst 
was prima: "Beneder verdiende 

nu echt wel die 500 gulden" etc.  
 

Ik had een goede relatie met 
zijn secretaresse. Die liet me de 

brief zien, zoals hij in 
werkelijkheid was verzonden. 

Met de hand had Piet Ooms de 
aantekening gemaakt "But 300 

is enough..." Enige weken later 
vertelde me Ooms dat het 

Amerika had behaagd om me 
geen 500 maar 300 gulden 

opslag te geven. 
Tja, dat was de man. Ik kon 

redelijk met hem opschieten als 
je bovenstaande zaken snel 

vergat. De liefde voor het 
filmvak zorgde daarvoor. Maar 

achteraf bezien is hij in mijn 
beroepsleven de enige meerdere 

geweest van wie ik totaal niets 
geleerd heb.  

Bij Warner was er altijd een 
"Showman of the Year" Award 

voor de beste 
publiciteitscampagne met 

navenant financieel resultaat. 
Na het succesvol uitbrengen van 

Woodstock werd ik uitgeroepen 
als Runner Up Warner Showman 

of the Year. 
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Leuk, Ooms vertelde me dat en 
daarmee was de kous af. 

Jaren later (toen ik bij Elsevier 
werkte) zocht ik mijn oude 

Warner collega's (toen aan het 
Achter Oosteinde) onverwachts 

op. 
Ook even bij Piet Ooms 

binnengewipt. Alles ok. Aan de 
foto wand hing ook een 

interessant messing WB logo 
met daarop 

gegraveerd: "Woodstock. 
Runner Up Showman of the 

Year: Piet Ooms-The 
Netherlands" 

Dat had die stinkerd dus nooit 
laten zien (allicht) en dat had-ie 

pas na mijn vertrek bij Warner 
aan de wand gespijkerd. 

 

Kan je me uitleggen wat je 
allemaal moest doen om de 

films te promoten en hoe je 
je relatie met de pers zag. 

 

Het uitbrengen van films in de 

jaren dat ik voor Warner en 

Warner-Columbia werkte 

(tussen 1965 en 1979) ging 

volslagen anders dan nu. Wij 

brachten gemiddeld zo’n 40 

titels per jaar uit. Relatief veel 

Amerikaanse B-films en een 

paar blockbusters. Zo’n 

blockbuster ging in maximaal 10 

steden (de key-cities) uit in een 

gelijk aantal grote bioscopen 

(de first-run houses). 

Afhankelijk van het succes in 

deze bioscopen (lees: het aantal 

weken dat de film werd 

geprolongeerd) moesten de 

bioscopen in de rest van het 

land wachten. Dat duurde soms 

heel lang . Zo kregen we in onze 

weekend bioscoop in Lisse The 

Sound of Music pas 3 jaar na de 

eerste release op het doek. 

Tegenwoordig gaan de 

potentiele blockbusters in wel 

100 of meer theaters tegelijk 

uit, om op die manier optimaal 

gebruik te maken van de 

marketing en publiciteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het publiciteitsplan in mijn 

periode was deels gebaseerd op 

de advertenties op de 

bioscooppagina’s van de grote 

kranten en voor het grootste 

deel aan free publicity 

activiteiten. Telkens werd er 

gezocht naar zogenaamde tie-in 

mogelijkheden die met de film 

te maken konden hebben: een 

première van Towering Inferno 

in samenwerking met de 

brandweer, een grote campagne 

met diverse platenlabels in 

combinatie met Woodstock, enz. 
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Alles moest kunnen, zolang het 

maar geen, of weinig geld 

kostte. 

De advertenties op de 

bioscooppagina werden in die 

tijd mede betaald door de 

bioscoopconcerns. Bij elke film 

werd een flink robbertje 

gevochten over het financiële 

aandeel van distributeur en 

bioscoop en de grootte van de 

advertentie kwam aan de orde. 

Ook werd er over de slagzinnen 

onderhandeld en zelfs over de 

te hanteren Nederlandse titel. 

Een groot deel van de films 

verloor bij de uitbreng zijn 

Amerikaanse titel en kreeg een 

nieuwe Nederlandse titel. Dat 

gebeurde overigens bij alle 

maatschappijen. Een greep uit 

1972: Nova bracht de film The 

Adventures of Gerard uit onder 

de titel De Dolle Huzaar. Bij 

Paramount ging The Deserter 

(een Western met Burt 

Kennedy) als De Bezwering van 

de Duivelspas de bioscopen in. 

En wat te denken van Carnal 

Knowledge van Fox. Dat werd 

Zinnelijke Gemeenschap. Ook 

meende Fox dat Straw  Dogs 

van Sam Peckinpah een echte 

Nederlandse titel moest krijgen. 

Dat werd: Genadeloze 

Afrekening.  Bij Fox heerste 

bijzonder veel creativiteit. 

Lovers and Other Strangers 

werd Zij die vreemd gaan 

volgens ons. Bij Warner-

Columbia werd The Love 

Machine  , De Liefdesmachine, 

Puppet on a Chain werd Poppen 

aan een Touwtje en Buck and 

The Preacher (van Sidney 

Poitier) werd voor de zekerheid 

Buck, de duivel en de Priester. 

Een mooie is ook (en dat was 

een typische Piet Ooms titel) 

Skin Game (met James Garner) 

die werd omgedoopt tot Twee 

Linke Spitsboeven. Het 

brainstormen over een juiste 

Nederlandse titel was dikwijls 

hilarisch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is maar een keer 

voorgekomen dat het andersom 

ging en dat was nota bene met 

A Clockwork Orange. Stanley 

Kubrick stond er persoonlijk op 

dat de film Uurwerk Sinaasappel 

zou gaan heten. Daar heb ik me 

met hand en tand tegen verzet 

en het was uiteindelijk het enige 

vechtpartijtje dat ik van Kubrick 

heb gewonnen rond de uitbreng 

van die film. 
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Een belangrijk onderdeel van 

het uitbrengen van een film was 

de persvoorstelling. Bij Warner 

Bros. aan de Keizersgracht 778 

hadden we een redelijk 

filmzaaltje, bij Warner-Columbia 

(aan het Achter Oosteinde) was 

het allemaal wat ruimer. 

Er was een vaste kern van 

filmcritici, die elkaar uiteraard 

allemaal kenden en die ik 

dikwijls mocht ontvangen. Mijn 

relatie met de toenmalige 

filmpers was eerlijk en open. Ik 

kon zonder problemen tegen de 

mensen zeggen dat ik een of 

andere film vond tegenvallen. 

Niemand heeft me ooit in zijn of 

haar krant geciteerd. We 

dialogeerden over de films als 

kenners en liefhebbers. 

Soms werd het spannend (in elk 

geval voor mij) als de discussie 

kwam op de invloed van het 

stuk in de krant en het succes 

van een bepaalde film. 

Dan werd er door mij flink wat 

weggekeken. Op een enkele 

uitzondering na was er namelijk 

geen echte invloed te bemerken 

aan de bioscoopkassa na het 

verschijnen van een kritiek, in 

welke krant dan ook. Niet 

positief en niet negatief. Ik 

herinner me nog een lastige 

discussie met een vijftal 

topcritici in Stockholm, waar 

Warren Beatty geïnterviewd kon 

worden over de film Shampoo. 

In de bar wilden de heren wel 

eens – onder het genot van een 

stevige borrel – met mij praten 

over de invloed van hun 

artikelen. Welaan, ik heb me er 

schuimend uit gered, waarbij ik 

allerlei onzin moet hebben 

uitgekraamd om maar niet te 

hoeven zeggen: “Het maakt 

allemaal geen flikker uit wat 

jullie schrijven”. Terzijde: de 

volgende dag was Henk ten 

Berge van De Telegraaf als 

eerste die met Beatty mocht 

praten. Henk kwam na een uur 

redelijk pissig de kamer 

uitstuiven. Tijdens het interview 

was Warren Beatty ( geteisterd 

door een jet-lag) spontaan in 

slaap gevallen. 

 

 

 

 

 

 

 

Een andere publiciteitspoot was 

televisie, maar zeker niet zoals 

nu. Met een beetje geluk 

besteedde Simon van Collem 

aandacht aan de film en kwam 

er een item in de fameuze film 

quiz Voor een briefkaart op de 

eerste rang. Voor de rest was 

het peuteren in televisieland, 

waar Mies en Willem Duys de 

kijkcijferkanonnen waren. Om 

 
Warren Beatty met Julie 

Christie in Shampoo 
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daar een item in de krijgen was 

zeer lastig. Het is me wel een 

paar gelukt. Bijvoorbeeld bij 

Puppet on a Chain. Barbara 

Parkins speelde een hoofdrol en  

was zeer bekend uit de TV-serie 

Peyton Place, dat door de AVRO 

werd uitgezonden. Parkins zou 

naar Nederland komen en na 

enige onderhandelingen wilde 

Duys haar hebben (uiteraard 

vanwege Peyton Place) in Voor 

de vuist weg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de voorwaarden werden 

we het eens. Parkins zou op 

vrijdagavond (de dag na de 

première) in de uitzending 

komen, 50% van de tijd zou er 

over de film worden gesproken 

en niet over Peyton Place en het 

geheel zou gelardeerd worden 

met beelden van de speedboot 

Chase door de Amsterdamse 

grachten. Alles klopte, maar 

toch niet. 

Parkins zegde haar bezoek af 

wegens verkoudheid en zou een 

week later komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De film ging uiteraard wel uit op 

de geplande donderdag en 

flopte vanaf de eerste dag. We 

hadden een contract van twee 

weken verplichte speelduur. Als 

dat niet het geval was geweest, 

was de film geheid na een week 

uit de theaters verdwenen. We 

hadden dus een tweede kans. 

Het oorspronkelijke scenario 

werd de volgende vrijdag 

uitgevoerd: Willem Duys hield 

zich in het live-programma niet 

aan de eerder gemaakte 

afspraak en had het 

voornamelijk over de rol van 

Parkins in Peyton Place, maar 

het fragment van de speedboot 

Chase werd in zijn geheel 

uitgezonden. 

 

 

 

Barbara Parkins en Willem Duys. 

Foto Thys Ockersen. 

 

Barbara Parkins. 

Foto Thys Ockersen. 
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En zo leek een slappe film op 

een grandioze actiethriller. Met 

als gevolg dat de tweede 

avondvoorstelling spontaan vol 

zat en dat de film nog vele 

weken succesvol werd vertoond. 

De beste publiciteit rond een 

film was toch altijd een bezoek 

van een acteur, actrice of 

regisseur aan Amsterdam. 

Persoonlijke interviews in het 

Amstel Hotel deden hun werk. 

Dat ondervond ik in mijn eerste 

deel van mijn carrière bij 

Hafbo/MGM en Warner Bros-

Columbia Pictures. Daarna – 

tussen 1979 en 1986 – bij de 

boekendivisie van Elsevier 

Nederland en daarna – vanaf 

1988 tot 2008 bij Warner Home 

Video. 

Die bezoeken verliepen niet 

altijd even leuk. De al eerder 

genoemde Barbara Parkins was 

een verwend loeder. Bij Dicker 

en Thijs bestelde ze midden in  

de winter een portie aardbijen. 

De hele toko werd op zijn kop 

gezet om aan dat malle verzoek 

te voldoen. Toen die 

vermaledijde aardbijen er 

eindelijk kwamen, schoof ze ze 

zonder reden terzijde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens een bezoek van Judith 

Krantz (Princess Daisy) meldde 

ze me dat ze het mij kwalijk 

nam dat het weer in Amsterdam 

zo rot was. Ik heb haar toen 

naar God verwezen. Zij had 

haar echtgenoot – Steve Krantz 

(van Fritz the Cat) 

meegenomen. Door bemiddeling 

van Thys Ockersen kon de man 

een referaat geven op de 

Filmacademie. 

Maar meestal verliepen de 

bezoeken prima. Richard Lester 

(naar aanleiding van de film 

Petulia) was een geweldige man 

om mee te werken, Kubrick’s 

zwager – Jan Harlan – evenzeer. 

En zo kan ik een heel rijtje 

acteurs en auteurs opnoemen.  

 

 

Steve & Judith Krantz. 

Foto Ernest Beneder. 
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Zelfs Steven Seagal was bij zijn 

eerste bezoek aan Nederland 

prima. Van mijn collega’s heb ik 

gehoord dat hij een paar jaar 

later onuitstaanbaar was, maar 

zeker niet tijdens die eerste 

keer. 

Samen met zijn toenmalige 

vrouw Kelly LeBrock (bekend 

van The Lady in Red ) hebben 

we gezellig gegeten en wilde hij 

in het centrum een joint roken. 

Ging allemaal goed. De 

promotietour die we met James 

Michael Tyler (de barman 

Gunther uit de tv-serie Friends) 

was gewoon genieten en 

eindigde met een goed glas bij 

mij thuis. Ook Gordon Kaye 

(Allo, Allo) was geweldig en 

meer dan professioneel. 

Tja, dat was nog het 

ouderwetse handwerk. Niks 

geen vluchtige rode loper 

interviews in de vorm van vage 

kreten, maar stevige one-to-one 

interviews met als resultaat: 

goede verhalen in kranten en 

tijdschriften. 

Een leuke tijd met leuke 

mensen. Dat lijkt met het 

verdwijnen van de “ouderwetse” 

35 mm. prints in de digitale 

wereld ook te zijn verdwenen. 

 

Waarom ben je bij Warner -

Columbia weggegaan  en 
wanneer? 

 

Destijds was werken bij een 

filmmaatschappij net zoiets als 

werken in Artis. Je hield van het 

werk, maakte veel uren en 

verdiende magertjes. 

In 1979 brachten we dus Puppet 

on a Chain uit. De publiciteit 

rond de film werd gekoppeld 

aan het gelijknamige boek van 

Alistair MacLean dat werd 

uitgegeven door Elsevier. Die 

uitgeverij had net een periode 

van enorme groei gehad. Er 

waren talloze imprints en 

uitgeefhuizen opgekocht. Onder 

de verzamelnaam Elsevier 

 

 
Richard Lester 
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Nederland werd er minimaal 1 

titel per dag in de markt gezet. 

En dat allemaal zonder 

publiciteits- of marketing 

afdeling. 

 

Door de succesvolle 

samenwerking rond Puppet on a 

Chain was men bij Elsevier 

enthousiast geworden over de 

verkoopeffecten die veroorzaakt 

leken te zijn door onze 

publiciteitscampagne. 

Een paar maanden later werd ik 

benaderd om Hoofd Publiciteit te 

worden en een 

publiciteitsafdeling op te richten. 

Ik aarzelde enorm. Het 

ontbreken van echte dynamiek 

bij de uitgeverij was enorm. 

Veel rustig lezende mensen. Ik 

vond het allemaal maar niks. 

Aan de andere kant: het budget 

was geweldig en het salaris en 

aanverwanten nog meer. Het 

uitgeefhuis was bereid om veel 

geld in publiciteit te steken. 

Kortom The sky was the limit. 

Na nog een maand of vier te 

hebben onderhandeld  nam ik 

afscheid van Warner-Columbia. 

Het feest bij Elsevier, dat een 

enorme toko was ten opzichte 

van Warner-Columbia in 

Nederland, kon beginnen. Na 

een paar maanden wennen ging 

de afdeling (toen een man of 

10) stevig los. 

Maar je kwam weer in de 

filmwereld terecht. 

Samenwerking rond films, 

muziek en boeken brachten mij 

altijd weer bij een nieuwe baan. 

In de Warner-Columbia tijd had  

ik de film The Deep uitgebracht. 

Een slap aftreksel van Jaws. De 

titelsong werd gezongen door 

Donna Summer en in Nederland 

uitgebracht door Vip Records, 

geleid door Ruud Lamers. Het 

was voor het eerst dat er voor 

een film een persvoorstelling 

voor de muziekpers werd 

gegeven. Vip Records scoorde 

als een beest met de muziek 

van The Deep en zeker met de 

titelsong. 

 

 

 

 

 

 

 

The Deep met Jacqueline Bisset 

en Nick Nolte 
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Dat was in 1987 aanleiding voor 

Ruud Lamers om me te 

benaderen voor het recent 

opgerichte Warner Home Video 

te gaan werken. Daar heb ik als 

adjunct directeur en later 

General Manager de 

ontwikkelingen van de 

videohuur- en koopmarkt 

meegemaakt, de introductie van 

de DVD, et cetera.  

Toen ik bij Warner Home Video 

begon, waren de videoafdeling 

en de bioscoopafdeling nog 

geheel gescheiden. Video zat in 

Heemstede en Warner Bros in 

Amsterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

Ik was bij Video mede 

binnengehaald vanwege mijn 

historische kennis van het 

product. Er werkten veel 

jongeren die de  “oude” films 

niet kenden.( veel films van de 

jaren zeventig) 

Veel van die oudere films  

werden in de begintijd van video 

als “nieuw” uitgebracht. 

Ik stuitte al gauw op een 

onverwacht probleem. De 

filmafdeling had een vreselijke 

hekel aan het nieuwe video-

gebeuren. Mijn voormalige 

Engelse supervisor – Julian 

Senior – maakte in Cannes een 

smalend opmerking naar mij. 

Zoiets als: “Now you are selling 

second-hand films.”  En dat 

bedoelde hij echt vals. 

Nadat de beide toko’s naar de 

Boelenlaan waren verkast heeft 

het toch nog lang geduurd 

voordat de twee divisies 

behoorlijk met elkaar om 

gingen. 

Uiteindelijk is dat allemaal in 

orde gekomen en werd er 

behoorlijk samen gewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernest Beneder en Wim Wagenaar die 

de stunts verzorgde met de boten in 

Puppet on a chain 
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NEDERLANDSE FILM ADVERTENTIES 

In het verleden was het heel normaal 

dat buitenlandse films een Nederlandse 

titel kregen. Hierbij een kleine selectie 

van Nederlandse advertenties. 
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FAVORIETE FOTO VAN DE MAAND 

 

Een peinzende Telly Savalas overdenkt in 1972 zijn leven en 

carrière in een Londense flat waar hij praat met Thys Ockersen.  

Dit is de stille periode voor zijn grote succes in de TV serie Kojak. 
 

Foto Thys Ockersen 
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1 ALL  ABOUT  EVE (1950) 

Een feestelijk samenzijn  van 

intellectuelen en kunstenaars  is 

op komst in het huis van Margo 

Channing ( Bette Davis)een 

beroemde toneel actrice . Margo 

is klaar voor de party waarvan 

ze verwacht  dat er de nodige 

vileine opmerkingen zullen 

worden gemaakt: “Fasten your 

seatbelts, it`s going to be a 

bumpy night.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEKENDE UITSPRAKEN  UIT FILMS 

Een korte zin  of een woord  heeft vaak  een enorme impact  op 

een film , meer dan een spectaculaire auto-achtervolging, een 

grote vechtpartij of een fantastische liefdesscène. Die korte zin 

is een kenmerk van die film en wordt jarenlang aangehaald. 

Om de smaak van de uitspraak niet tekort te doen hebben we  

de uitspraak in de  oorspronkelijk taal gehandhaafd. 

 

 
 

2 APOCALYPSE NOW ( 1976) 

Lt. Kolonel Bill Killgore (Robert 

Duvall) heeft net een 

bombardement  uitgevoerd in 

Vietnam en kijkt tevreden over het 

terrein vol rook : “I love the smell 

of napalm in the morning.” 

 

 

3 WALLSTREET (1987) 

Wallstreet makelaar Gordon Gekko 

(Michael Douglas) houdt een 

toespraak in een volle zaal  voor 

collega´s en belangstellenden van de  

beurs. “The point is, ladies and 

gentlemen, that greed- for lack of a 

better word- is good.  Greed is right. 

Greed works.”  
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4 CASABLANCA   ( 1942) 

Humphrey Bogart neemt op het 

vliegveld met bloedend hart 

afscheid van zijn  geliefde Ingrid 

Bergman die met haar man Paul 

Henreid belangrijke dingen  in 

de oorlog in het verzet moeten 

verrichten.”I`m no good at 

being noble.But  it doens`t take 

much to see that the problems 

of three little people don`t 

amiujnt to a hill of beans in this 

crazy world. Some day you`ll 

undeedtand that ….Here´s 

looking at you kid” 

 

 

 

 

Jerry: “Oh no, you don`t, I`m gonna level with you. We can`t get 

married at all.” 

Osgood:”Why not ?” 

Jerry: “Well in the first place, I`m not a natural blonde.”. 

Osgood : “ Doesn`t matter.” 

Jerry: ” I smoke!. I smoke all the time! “ 

Osgood: “ I don`t care.” 

Jerry: “ I have a terrible past. For three years now, I`ve been living 

with a saxophone player.” 

Osgood: “ I forgive you.” 

Jerry : “I can never have children! “ 

Osgood: “We can adopt some.” 

Jerry: “ But you don`t understand,Osgood. Ohhh..” ( Jerry  trekt 

zijn pruik af) Ik ben een man ! “ 

Osgood : “Well ,nobody is perfect…” 

 

5 SOME LIKE IT HOT (1958) 

De laatste scene in de mororboot. Marilyn 

en Tony Curtis kussen achterin en 

miljonair Osgood (Joe E.Brown) is 

tevreden met zijn verovering  Jerry (Jack 

Lemmon),maar hij denkt dat ze een 

vrouw is. 
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6 DELIVERANCE (1972) 

Ned Beatty wordt door een 

“mountain man”, Bill McKinney, 

verkracht terwijl de aanrander 

roept : ”Piggy! Piggy !” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 JAWS ( 1975) 

Het is dat bepalende moment 

als Roy Scheider  voor het eerst 

Bruce de reuze witte haai ziet 

en zegt: “We need a bigger 

boat.” 

 

 

 

 

 

 

 

7 GONE WITH THE WIND (1939). 

Vivien Leigh als  southern belle 

Scarlett O`Hara heeft het helemaal 

verbruid bij Rhett Butler (Clark 

Gable). Hij verlaat haar en 

wanhopig roept ze : “ Rhett, 

Rehett….Rhett, if you go where  

shall I go? What shall I do? ”. Rhett 

draait zich nog een keer om en 

zegt: “Frankly my dear, I don`t 

give a damn.” 

 
 

 

9 SUNSET BOULEVARD ( 1950) 

Joe Gilles :   You´re Norma Desmond.You 

used tob e in silent pictures. You used to 

be big. 

Norma Desmond:    I AM big. It´s the 

pictures that got small. 
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10 ANNIE HALL ( 1979) 

Woody Allen nadat hij seks 

heeft gehad met Diane Keaton: 

“That`s the most fun I`ve ever 

had without laughing.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 TARZAN, THE APEMAN 

(1932) 

Tarzan (Johnny Weismuller) 

ontmoet Jane (Maureen 

O`Sullivan) en zegt in gebroken 

Engels: “Me Tarzan, you Jane.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  THE JAZZ SINGER ( 1927) 

Al Jolson als de cantor die de 

eerste tekst in de 

filmgeschiedenis uitspreekt: 

“Wait a minute,wait a minute.I 

tell ya. You ain`t heard nothin` 

. You wanna hear Toot Toot 

Tootsie? All right hold,hold on.” 

 

 

 

 

12 WHITE HEAT (1949) 

James Cagney als 

psychopatische gangster die op 

het punt staat de lucht in te 

vliegen en schreeuwt: “Made it,  

ma. Top of the world!” 

 
 

 



33 
 

14 PLANET OF THE APES 

    (1968  ) 

Astronaut Charlton Heston op 

een vreemde planeet in handen 

van ontwikkelde apen die 

mensen gevangen 

houden:”Take your stinking 

paws off me, you damned dirty 

ape! “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 THE GRADUATE  ( 1967) 

Dustin Hoffman wordt verleid 

door de `oudere` vrouw Anne 

Bancroft : “Mrs Robinson, are 

you seducing me ? “  

 

 

 

 

 

 

 

17  TAXI  DRIVER ( 1976) 

Robert de Niro als de 

gefrustreerde taxi chauffeur die 

zichzelf uitdaagt in de spegel: 

“Are you talking to me, are you 

talking to me? “ 

 

 

 

 

 

 

 

16  THE SHINING (1980) 

Jack Nicholson is in een luxueus 

hotel goed gek geworden en 

achtervolgt zijn vrouw (Shelly 

Duvall) met een bijl die hij door 

de deur slaat: ”Here`s Johnny!” 

  

 

18  THE GODFATHER  (1972) 

Marlon Brando als de Peetvader: 

“I made him an offer he couldn`t 

refuse.” 
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LASSE BRAUN 

(Algiers, 1936---16-2-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijver, regisseur en producer van een 

groot aantal pornofilms  waaronder  Seks 

Maniacs, Love inferno, Body Love, American 

desire en een fragment The happy 

Necrophilliacs in  Wet dreams  uit 1974 die 

in Amsterdam werd opgenomen en 

waaraan ook prominente regisseurs als 

Dusan Makevejev, Max Fischer en Nicholas 

Ray meewerkten. Hij maakte zijn  laatste 

film Intrique  in 1999.Twee van zijn films  

Sensations (1975)en Body Love (1977)  

werden op het filmgfestival van  Cannes 

gedraaid. Hij raakteb teleurgesteld in de 

porno  films toen ze op video werden 

gemaakt  wat volgens hem een slechte 

kwaliteit opleverde en vanwege de  louter 

commerciële benadering van Amerikaanse 

distributeurs. Hij ging over tot schrijven van  

wetenschappelijke werken over 

seksuologie, antropologie en hij schreef  

historische romans als Lady Caligula, 

erotische thrillers en zijn autobiografie. Hij 

veranderde nog al vaal van nationaliteit en  

 

 

van naam (Stuart Falcon, Alberto Ferro, 

Charles de Rossi, Miguel Dospassos). Zijn 

vader waas diplomaat en hij gebruikte diens 

auto om zijn  pornomateriaal van land naar 

land te verplaatsen. Hij had ook een paar 

jaar in Breda een oude vleesfabriek 

omgetoverd tot filmstudio. Zijn favoriete 

actrices waren Brigitte Maier, Nathalie 

Morin en  Catherine Ringer. Overleden ten 

gevolge van diabetisch. 

LOUIS JOURDAN 

(Marseille,Louis Robert Genrdre,19-6-1921--

-14-2015,Berverly Hills) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans acteur met een grote Hollywood 

carrière.  Debuteerde in 1939 in Le Corsaire, 

maar kwam via The Paradine Case van 

Alfred Hitchcock in Hollywood terecht. Hij 

weigerde in de oorlog propaganda films te 

maken en nadat zijn vader door de Nazi´ s 

was gearresteerd ging hij met zijn twee 

broers bij het ondergrond verzet. In 

Hollywood had je na de oorlog drie Franse 

acteurs. Charles Boyer voor het serieuze 

genre, Maurice Chevalier voor de opa rollen 

en Louis Jordan als de gladde, charmante 

In Memoriam 
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jonge Fransman die door de jaren heen niet 

echt ouder werd en door ging met  het 

cliché van wat de Amerikanen 

veronderstelden een Fransman te zijn. Het 

leverde slechts weinig interessante films en 

rollen op, maar hij was de tegenspeler  van 

Grace Kelly in The Swan en zat met 

landgenoot Chevalier in  twee grote 

succesvolle musicalverfilmingen Gigi  1958 

en  Can-Can  1960. Hij was in ieder geval 

een beroemde filmster die goed verdiende, 

maar hij was niet tevreden over zijn 

filmcarrière. In het begin van de jaren 

veertig was hij verloofd met  Micheline 

Presle, maar daar kwam een eind aan. 

Ondanks  het imago van de Franse vrijbuiter 

was hij getrouwd met zijn jeugdliefde  

Berthe  `Quique` Frederique Takar van 1946  

tot en met haar dood in 2014. Ok zijn image 

niet te beschadigen werd daar door 

Hollywood nooit aandacht aan besteed. De 

grote  tragedie in hun  leven was dat hun 

zoon  Louis Henry, 29 jaar oud, door een 

overdose  aan drugs in hun Beverly Hills 

huis overleed. Pas laat in zijn  loopbaan  

kreeg hij interessantere rollen. In 1982 , 61 

jaar oud, maar nog steeds jong ogend, was 

hij de wetenschapper die verantwoordelijk 

was voor het moeras monster in  The 

swamp thing  en een  jaar later kreeg hij van 

zijn  goede vriend Bond producer Cubby 

Broccoli de rol van de Indiase crimineel 

Kamal in Octopussy. De charme was deze 

keer alleen maar bestemd voor 

Bondvertolker Roger Moore, hij was 

gewoon gemeen. 

 

 

 

 

 

Zijn laatste film was in 1992  Year of the 

Comet  en in 2010 kreeg hij in Californië 

door de Franse ambassadeur het Franse 

Legioen van Eer uitgereikt. Niet slecht voor 

een Franse acteur die voornamelijk in 

Hollywood had gewerkt. 

JUNE FAIRCHILD 

June Wilson,Manhattan Beach,Ca, 3-9-

1946---17-2-2105-LA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijks komen duizenden  jonge meisjes 

naar Hollywood om ontdekt te worden en 

als ze er leuk uitzien en een beetje 

fotogeniek zijn dan vinden ze wel hun weg 

naar ene rolletje in een paar films. Maar 

dan worden ze ouder en als niet 

omschakelen naar karakter rollen dan blijft 

over dat ze een  man vinden   met wie zie 

verder een goed leven leiden, een goede  

baan vinden  in een ander metier of het 

ergste blijven hangen in de glitter stad en 

afzakken naar en troosteloos bestaan. Zo is 

het gegaan met June Fairchild. Ze maakte  

een film die Jack Nicholson voor de Monkies 

had geschreven Head. Ze was een van de 

vele  leuke  meisje in Pretty Maida all-in a 

row  en  Jack Nicholson die haar dus kende 

gaf haar een rol in zijn regie-debuut  Drive 

he said. En ze had nog een grote film  met 

Clint Eastwood Thunderbolt and Lightfoot. 

Ongetwijfeld  was ze niet onopgemerkt 

voorbijgegaan aan die grote sterren ,maar 

het is geen garantie voor een filmcarrière. 

Niemand kende haar.Haar laatste film was 

in 1978 Up in Smoke met Cheech en Chong.  
Met Leslie Caron in Gigi 
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In twaalf jaar had ze in een tv serie twee 

keer gespeeld en dertien films gemaakt. Na 

de films werd het een leven van danseres in 

obscure nachtclubs en van drank en drugs. 

Op het laatst sliep ze in een kartonnen doos  

op een straat in LA en stierf ze aan 

leverkanker. 

 

 

 

 

 

 

BEN WOOLF 

( Colorado,15-9—1980---23-2-2015,LA) 

 

 

 

 

 

Op jonge leeftijd kwam uit dat hij het 

lichaam van een dwerg had  waarbij zijn 

beenderen gekrompen waren. Zijn uiterlijk 

maakte hem geschikt voor horror rollen, 

maar hij was ook leraar op een 

kleuterschool.  Acteren was een hobby. Hij 

zat in een paar onbekende  films  als  Dead 

Kansas, Unlucky Charms  en  Woggie ,maar  

kreeg enige bekendheid  door de tv serie  

American horror Story waarin hij Meep 

speelde. Terwijl  hij slenterde door 

Hollywood  werd hij door een passerende 

auto geraakt  door  diens  buitenspiegel. Hij 

kwam met een zware hoofdwond in het 

ziekenhuis en  en  hij overleed twee dagen 

later . 

 

LEONARD NIMOY 

(Boston , 26-3-1931---27-2-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerikaanse acteur van Oekraïense 

afkomst  die al vanaf jonge leeftijd  toneel 

speelde en op zijn twintigste zijn  

filmdebuut maakte  in 1951 in Queen for a 

day. Hij bleef toneelspelen ,maar had ook 

rollen in tv series als The Virginian, Wagon 

Train, Combat en  Sea Hunt. Bekendheid 

kreeg hij pas  toen hij de Vulkaanman 

speelde in  de tv serie Star trek in 1966, 

maar in eerste instantie  was de serie geen 

succes en werd gestopt. Het tv publiek 

dacht er anders over en “by populair 

demand”  werd de serie teruggehaald en 

had een langdurig leven waarin Nimoy bleef 

verschijnen . De roem was groot, het geld 

veel, maar Leonard Nimoy  vond toch dat 

het ander rollen inde weg stond. Men zag 

hem altijd als die man met punt oren, 

Spock. Toen de speelfilms kwamen was hij 

ook van de partij, maar hij begon ook te 

regisseren. 

 

 

 

 

 

 
June Fairchild verpauperd 

op straat 

 

 

Ben in American Horror 
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 Zijn speelfilmregie debuut – na wat tvfilms-

was een Startrekfilm: The search for Spock 

in 1984 en The voyage home in 1986. Hij liet 

zien een vaardig regisseur te zijn. Daarna 

had hij de succesvolle komedie  Three men 

and a baby in 1987. Nimoy bleef op toneel 

interessante rollen vervullen o.a. in A 

streetcar named desire, Fiddler on the roof, 

Sherlock Holmes en Equus. 

 Hij was voor de tweede keer getrouwd met 

actrice Susan Bay die een nicht is van 

regisseur Michael Bay. 

 

TAYLOR NEGRON 

(Glendale, Ca, 1-8-1957---10-1-2015,LA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studeerde acteren en comedy op een privé 

seminar van Lucille Ball. Trad op in 

komische films al;s Fast times at Ridgemont 

High en Young doctors in love. Maar was in 

1991 ook effectief als zeikerige gangster in 

The Last boyscout   tegenover  Bruce Willis. 

Bleef   gestadig in film s optreden en had de 

grote eer om comedy te onderwijzen op 

UCLA. Overleed aan leverkanker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCE  PERCIVAL 

(Kent, 26-7-1933---6-1-2015,Londen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acteur en soms schrijver van komische 

rollen. Hij had er het gezicht voor. Zat in o.a. 

Darling Lilie, Carry on cruising, Our Miss 

Fred, Up the Front, Confessions from a 

holiday camp. Meer een bekend gezicht dan 

een bekende naam. 

RICHARD BAKALYAN 

( Watertown,29-1-1929-27-2-2015,NY)  

 

 

 

 

 

 

Begon als juvenile delinquent in goedkope 

teenager films en was later komische 

gangster in Walt Disney Producties. Zat in 

wat duurdere films met Frank Sinatra  ( Von  

Ryans Express, Robin & The 7 Hoods en 

None but the brave). Werkte veel voor de 

tv.  Was voornamelijk gecast in  gangster 

achtige typen. Zijn laatste rol was in 2008 in 

een aflevering van My name is Earl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chinatown 

 

Striking Distance met Bruce Willis 
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ALBERT MAYSLES  

(Brookline, 26-11-1926---5-03-2015,NYC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmmaker die met zijn broer David (1931-

1987) opzienbarende documentaires  

maakte. Vooral inde jaren zestig/ zeventig 

met  de doc. over de Rolling Stones  Gimme 

Shelter ( 1970) waarin tijdens een concert 

iemand omkwam en de Stones de Hell`s 

Angels hadden ingehuurd om de orde te 

handhaven, hetgeen verkeerd uitpakte. 

Salesman in 1968 over  een deur aan deur 

verkoper die wanhopig zijn  quotum 

probeert te halen  met het verkopen van 

bijbels en  Grey Gardens (1975) over een 

excentrieke vrouw en haar dochter die in   

East Hampton in een  vervallen villa wonen. 

Ze waren familie van Jackie Kennedy. De  

Maysles broers  maakten realistische 

documentaires in de traditie van tijdgenoot 

Frederick Wiseman. 

SAM SIMON  

(LA. 6-6-1955---8-3- 2015 LA) 

 

Schrijver/producer  van veel tv series. Werkte mee 

aan Taxi , Cheers en The Gary Shandling show. 

Uiteindelijk  ontwikkelde hij met James L.Brooks  

de tekenfilm serie The Simpsons in 1989 en werkte 

er aan mee tot 1993.Zijn naam beef op de credits 

vermeld staan en hij verdiende er nog steeds zo`n 

tien miljoen dollar per jaar mee. Hij is getrouwd  

geweest met actrice Jennifer Tilly  en met  

Playmate Jami Ferrell. Overleden aan kanker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimme Shelter 
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VOLGENDE MAAND IN FILM FUN 16: 

KONING VAN DE FANTASIE FILMS 

 


