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Christopher Lee (Graaf Dracula) en Peter Cushing (Dr. Van 
Helsing) hebben een pauze tijdens de opnamen van Dracula AD 

in 1971 in een park niet ver van de Elstree studio’s.  

 

http://www.thysockersenfilms.com/
http://www.thysockersenfilms.com/
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KONING VAN DE FANTASIE FILMS 

 

Op 27 mei a.s. hoopt Christopher Lee 93 jaar te worden. Een 

rijpe leeftijd die hem er niet van weerhoudt om nog steeds in 

films op te treden. De laatste jaren zijn goed geweest voor de 

oude acteur. Hij kreeg de mooie films die hij verdiende The 

Lord of the rings  trilogie en The star wars  films. Hij speelde 

onder regie van Martin Scorsese in Hugo en hij zat regelmatig 

in films van Tim Burton. Hij werd geridderd door Prins 

Charles , kreeg een onderscheiding in Frankrijk en een ere 

BAFTA in eigen land. Het is wel eens anders geweest. 

 

Christopher Lee in zijn huis in Londen 

in 1971. Foto Thys Ockersen 
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DE BESTE DRACULA 

Als de balans van Christopher 

Lee’s carriere wordt opgemaakt 

dan zal altijd weer naar voren 

komen dat hij de beste vertolker 

van Graaf Dracula was. En dat 

terwijl de acteur liever herinnerd 

wordt aan The wicker man, The 

devil rides out en Rasputin the 

mad monk. Of zelfs aan zijn 

incidentele werk als opera 

zanger. Hij heeft van alles 

gespeeld. Behalve Dracula ook 

het monster van Frankenstein, 

de broer van Sherlock Holmes, 

Mycroft, Sherlock Holmes, een 

Russische politiecommissaris, 

een Duitse officier, een hippie, 

de Franse beul, een piraat , 

Graaf Rochefort ( in de 

Musketiers verfilmingen) en de 

Mummie. 

 

 

 

 

 

 

 

Maar Dracula stijgt overal 

bovenuit ondanks de 

vertolkingen van o.a.Frank 

Langella, Gary Oldman, David 

Niven, Jack Palance, Klaus 

Kinski en Ferdy Mayne. Hij was 

het gewoon .Hij had de statuur, 

de stem, de griezeligheid  

waardoor bij de eerste film The 

horror of Dracula de spanning 

zo goed was opgebouwd door 

Hammer regisseur Terence 

Fisher in 1957 dat de mensen 

de zenuwen kregen toen hij 

boven aan de trap verscheen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb zelf in mijn jeugd 

meegemaakt dat bij de 

Hammerfilms The hound of the 

Baskervilles en The Mummy      

(beiden met Lee) in Zandvoort 

het publiek zo opgefokt was  dat 

er een run op de toiletten vooraf 

aan de hoofdfilm was. 

Het had ook zijn nadelen die 

bekendheid als Dracula. Veel 

jaren nadat hij de rol had 

gespeeld  zat ik met Christopher 

en zijn vrouw Gitte in een 

Indisch restaurant  in de  

Utrechtse straat in Amsterdam. 

Dicht bij ons zat een Engels 

echtpaar, waarbij de man in de 

garderobe tegen mij zei: “Dat is 

toch eh  Vincent Price? “  “Nee” 

corrigeerde ik hem dat is 

Christopher Lee. Blij dat de 

 

 

Terence Fisher 
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acteur niet in de buurt was en 

de fout hoorde. Een paar 

minuten later toen de Engelsen 

het restaurant verlieten kon de 

man het niet nalaten om de 

onvermijdelijke flauwe grap te 

plaatsen: “Ik hoop dat u mijn 

vrouw niet bijt.”  Hoeveel keer 

zou Christopher Lee zoiets niet 

al meegemaakt hebben ,maar 

op en top en gentleman die hij 

was antwoordde hij beleefd dat 

hij dit niet van plan was. 

In de oorlog- hij was begin 

twintig- werkte hij voor de 

geheime dienst en was 

ingedeeld bij de troepen van 

Maarschalk Tito in Joegoslavië 

tegen de Duitse bezetters. Lee 

heeft er een zaak van gemaakt 

om nooit te vertellen wat hij 

daar heeft uitgevoerd, het was 

ten slotte geheim werk. Na de 

oorlog wist hij niet wat hij 

moest doen .Een oom in Italië 

(Lee is ook van Italiaanse 

afkomst en zijn adelijke familie 

gaat terug tot Karel de grote) 

suggereerde dat hij misschien 

acteur zou kunnen worden. Het 

lukte hem om bij de 

trainingsschool van de Rank 

organisatie te komen, maar hij 

merkte al gauw dat hij met  

lengte van zo`n twee meter 

heel moeilijk te casten was. Hij 

was niet de typische Engelsman 

, dus werd hij uitgekozen voor 

uitheemse typen zoals een 

Spaanse kapitein tegenover Burt 

Lancaster in The Crimson Pirate, 

een Zuid-Amerikaanse café 

houder in Battle of the River 

Plate en een Franse graaf in A 

tale of two cities. 

 

 

 

 

 

Ik kreeg ooit een set foto`s van 

de Rankopleiding in mijn bezit 

uit 1947 met daarop  

Christopher Lee ,Dirk Bogarde 

en die prachtige jonge dame 

Zena Marshall  waarmee  Sean 

Connery als Bond naar bed gaat 

in Dr.No en haar daarna wegens  

haar medewerking aan Dr.No  

laat arresteren. Ik heb haar 

daarna nooit meer in een film 

gezien. Ik vond dat Lee die set 

moest hebben en ik stuurde 

hem op. Enige tijd later belde 

hij me op om me te 

bedanken.De telefoon gaat en 

een sonore stem zegt: “Hello 

Thys this is Christopher Lee”. Hij 

 
 

The Crimson Pirate 
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kon zich niet herinneren die 

foto’s ooit gezien te hebben en 

constateerde dat alleen hij en 

Dirk Bogarde nog acteerden .  

“En Zena Marshall dan ?” vroeg 

ik nieuwsgierig. “Ah, daar heb ik 

een paar avonden terug nog 

mee gegeten, met haar en haar 

echtgenoot producent Ivan 

Foxwell zij acteert allang niet 

meer.” 

 

 

 

 

 

HAMMER FILM PRODUCTIES 

Die ondergeschikte rollen gingen 

zo´ n tien jaar door tot een 

kleine filmmaatschappij 

Hammer het besluit nam om 

oude griezelromans-die rechten 

vrij waren, lekker goedkoop 

dus- van stal te halen en voor 

weinig geld en voor het eerst in 

kleur- te verfilmen. De eerste 

film was in 1957 The curse of 

Frankenstein ,waarin  Peter 

Cushing de Baron speelde die 

het monster tot leven wekt. Er 

werd gezocht naar een acteur 

die voornamelijk groot moest 

zijn en dat was Christopher Lee. 

 

 

 

 

 

 

 

In de oude films was dat Boris 

Karloff  geweest die overigens 

jarenr later op Cadogan Square 

in Chelsea Lee´s buurman werd.  

Lee bleef echter tamelijk 

onbekend omdat hij de hele film 

als `levend lijk` in verband was 

gewikkeld. Maar toen Hammer 

merkte dat ze met die oude 

horror goud in handen hadden 

gingen ze snel over tot een 

andere klassieker, Dracula, en 

onder het mom van never 

change a winning team werden 

Cushing en Lee als 

respectievelijk Dr.Van Helsing 

en Graaf Dracula  tegen over 

elkaar gezet onder de bezielde  

regie van Terence Fischer die 

met de vorige film bewezen had 

het gotische griezelgenre goed 

te beheersen. 

 

 

 

 

 

 
Zena Marshall met Sean 

Connery in Dr. No 

 

 



7 
 

Het werd een eclatant succes 

voor alle betrokkenen. Maar Lee 

kwam er al snel achter dat er 

ook nadelige kanten aan zijn 

succesvolle vertolking zaten. Hij 

bracht voor het eerst  met Peter 

Cushing een bezoek aan New 

York . Toen ze op Times Square 

arriveerden zagen ze naast de 

bioscoop een huizenhoge 

afbeelding waarop hij als de 

Graaf  een  dame in zijn armen 

houdt. Lee wist toen dat zijn 

dagen als onbenullige bijrol 

speler voorgoed voorbij waren.  

Maar hij wist ook wat schrijver 

Kurt Vonnegut  had gezegd: 

“Pas op je fantasieën, want ze 

zouden wel eens bewaarheid 

kunnen worden.” 

Van af 1958 zou Christopher 

Lee’s  carrière beheerst worden 

door de vampier ook  al  vocht 

hij nog zo hard om niet met 

hem geïdentificeerd te worden. 

Tegelijkertijd startte zijn 

onvrede met Hammer. Lee had 

in Amerika gehoord dat Dracula 

de redding van Hammer was 

geworden.Met de betrekkelijke 

goedkope film had de 

filmmaatschappij waarmee het 

voorheen niet zo goed ging  zo’n 

twintig miljoen dollars gescoord. 

En dat terwijl Lee slechts 

zevenhonderd en vijftig pond 

had gekregen voor zijn hoofdrol. 

Dat ergerde hem vreselijk. Het 

zou vanaf dat moment vaak 

bonje zijn tussen  Hammer en 

de nieuwe ster. Alleen voor veel 

geld was Lee nog over te halen  

lm de cape aan te trekken en de 

valse tanden in te doen. Hij 

weigerde in 1960 The Brides of 

Dracula te doen en men zette er 

een onbekende acteur David 

Peel in van wie we nooit meer 

iets gehoord hebben. 

Hij deed wel andere Hammer 

producties, zoals The Mummy, 

waarvoor hij geheel in verband 

gewikkeld was, op een paar 

scenes na waarin je hem als de 

Priester Kharis ziet. 

Terugkijkend zegt hij over die 

rol: “Dat was allesbehalve 

eenvoudig. Probeer bijvoorbeeld 

maar eens volledig in verband 

gewikkeld met een dame in je 

armen door een modderpoel te 

lopen…” En hij was ook Henry 

Baskerville in The Hound of the 

Baskervilles  met Peter Cushing 

als Sherlock Holmes, een rol die 

Lee zelf ambieerde  en die hij 

later ook zou spelen. Lee en 

Cushing werden de trouwe 

hoofdrolspelers in de 

Hammerfilms en met het duo 

was succes gegarandeerd. Het 

waren betrekkelijk goedkope 

films, maar ze waren kwalitatief 

hoog vanwege regisseurs 

Terence Fisher en Freddie 

Francis. En voor die tijd waren 

ze behoorlijk spannend.  

 

 

 

 
Peter Cushing en Christopher 

Lee in The Mummy 
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Christopher Lee   was inmiddels 

een bekend gezicht dat garant 

stond voor goede horror. Hij 

vloog van land naar land om dat 

te gelde te maken. 

Naar Italië voor  Hercules tegen 

de Vampieren, naar Duitsland  

voor Sherlock Holmes und das 

Halsband des Todes en naar 

Hong Kong voor Fu Manchu. Zo 

leerde hij veel talen spreken, 

maar ook leerde hij zich aan te 

passen aan de 

productieomstandigheden van 

deze lowbudgetfilms. Lee 

droomde van duurdere films die 

hem een betere gage, een 

mooiere kleedkamer en 

beroemdere tegenspelers zou 

opleveren. 

 

 

 

 

 

 

In 1966 liet hij zich-

waarschijnlijk voor een beter 

salaris- verleiden om weer graaf 

Dracula te spelen in Dracula 

prince of darkness. Maar was 

Dracula niet verpulverd in de 

eerste film toen Van Helsing 

(Cushing) de gordijnen 

openrukte in het kasteel, het 

zonlicht liet binnenvallen en een 

groot kruis tegen hem 

aandrukte? Geen nood wat 

bloed bij de as gegoten door 

een trouwe vazal en Dracula 

herrees. Lee:” Ik wist dat het 

een heel andere film zou worden 

dan het eerste deel. Ik had het 

script gelezen en vond het 

zonder de mooie dialogen van  

Bram Stoker onnodig om nog 

iets te zeggen. Ik siste, 

spuugde, snauwde maar zei 

niets.” 

Ik ontmoette Christopher Lee in 

Londen op een avond in een 

park waar hij een lezing hield. 

In 1971.Na afloop was het heel 

gemakkelijk om met hem te 

praten en toen ik terug in 

Nederland was en film les gaf op 

de Academie van beeldende 

Kunsten in Rotterdam ontstond 

het idee om hem uit te nodigen 

voor een gastles in Rotterdam. 

Ik maakte contact met 

Christopher Lee en hij vond het 

een goed idee. Ik ging opnieuw 

naar Londen  om de opnamen 

bij te wonen van Dracula AD 

1972. Er werd in een park niet 

ver van de Elstree Studio`s 

gedraaid onder regie van een 

jonge regisseur  Alan Gibson. De 

film had als nieuwigheid dat hij 

in het heden- het huidige 

swingende Londen- speelde en 

in het verleden. Peter Cushing 

was ook op de set  opnieuw 

voor Dr. Van Helsing. 

 

 

 
The Brides of Fu Manchu 
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Er was ook een jonge acteur, 

Christopher Neame ( neef van 

regisseur Ronald Neame) die 

een jonge vampier speelde. 

Hammer had inmiddels duidelijk 

ook een jonge publiek voor 

ogen. Lee: “Ik ben voor tien 

dagen ingehuurd en de rest 

doen ze met mijn dubbelganger 

Eddie Powell.” Ik hoorde later 

dat hij 10.000 pond per dag 

kreeg, dus voor een ton hadden 

ze hun hoofdrolspeler waarop de 

film werd verkocht. Heel slim. 

En in die tien dagen werd het 

onderste uit de kan gehaald om 

zoveel mogelijk opnamen van 

Lee te maken. Die werden over 

de film uitgesmeerd, waarbij het 

toch opviel dat Graaf Dracula 

niet erg veel in de film 

voorkwam. 

 

 

 

 

 

 

Lee keek wat meewarig naar 

zijn oude vriend Peter 

Cushing.:”Hij heeft onlangs zijn 

vrouw verloren en hij is niet 

meer dezelfde. ”Maar Cushing 

gaf alles wat hij ha om  een 

goede prestatie te leveren als 

een echte professional. 

Het weer zat niet mee en het 

duurde lang voordat er wat 

opnamen met en koets konden 

worden gemaakt. 

Helaas moest ik terug naar 

Londen en miste het hoogtepunt 

van de dag wanneer Van 

Helsing  Dracula met een stuk 

van het wiel van de 

omgekieperd koets doorboort. 

CHRISTOPHER LEE  IN 

NEDERLAND 

Er werd met de Academie van 

Beeldende Kunsten afgesproken 

dat de leerlingen Christopher 

Lee zouden uitnodigen. Aldus 

geschiedde. Hij zou een paar 

dagen in Amsterdam logeren en 

op een avond zijn ontmoeting 

hebben met de leerlingen. 

 

 

 

 
Twee Dracula’s: Christopher Lee in 

gesprek met zijn stunt man Eddie 

Powell bij Dracula AD 1972. 
Foto Thys Ockersen 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

Christopher belde me op dat hij 

met zijn vrouw, de Deens 

Birgit(Gitte)  Kroencke en 

dochtertje Christina wilde 

komen. Hij wilde de eerste klas 

vliegticket om zetten naar drie 

gewone tickets en zelf 

bijbetalen.  Ik merkte al gauw 

dat  Lee  een echte gentleman 

was en dat je alleen een goede 

verstandhouding met hem kon 

hebben als je je ook zo gedroeg.  

Hij kon op mij bouwen en dat 

leverde door de jaren heen  een  

niet hechte ,maar toch  aardige 

vriendschap op. Ik begreep ook 

met alle verhalen dat het in de 

filmwereld voor hem grote 

ergernis was met alle oplichters 

en fantasten die hun woord niet 

hielden. Toen ik hem uit de gate 

zag komen en hij naar mij 

zwaaide liet ik snel de academie 

bellen dat hij was aangekomen 

en dat alles kon doorgaan. Ik 

woonde destijds op een 

kamertje op het Thorbeckeplein 

en ik plaatste het gezin om de 

hoek op het Rembrandtplein in 

het Caransa hotel. Die middag 

ging hij snel op zoek naar de 

American Book Shop in de 

Kalverstraat op zoek naar 

Amerikaanse  boeken die niet in 

Engeland werden verkocht. Ik 

had een vriend ingeschakeld om 

ons ‘s avonds naar de academie 

te rijden. Gitte en Christina 

gingen zich zelf vermaken ,want 

die hadden al genoeg van deze 

seances meegemaakt. Volgens 

mij gingen ze bowlen in 

Germain des Pres. Christopher 

Lee was in een goede stemming 

en ik hoopte maar dat de avond 

goed zou verlopen. Maar toen ik 

de hal van de academie met 

hem betrad zag ik niemand. Ik 

schrok, wat eren blamage, geen 

hond. Gelukkig bleken de 

leerlingen in klaslokalen te 

zitten waar films van Lee 

werden gedraaid. In een lokaal 

was zelfs een 35 mm draagbare 

projector van een man die uit 

zijn  eigen verzameling een copy 

van The man who could cheat 

death  had meegebracht. Ik 

ging het lokaal binnen en zag 

tot mijn verwondering dat er 

een film werd gedraaid die ik 

nooit had besteld. De show kon 

beginnen en er waren misschien 

wel 100 a 150 leerlingen die 

ademloos naar Lee luisterden 

die met mijn vragen enthousiast 

antwoord gaf en vervolgens 

discussieerde met de leerlingen. 

 
Christopher, Gitte en Christina in 
Amsterdam. Foto Thys Ockersen 
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Ik kan me na al die jaren niet  

meer herinneren wat er allemaal 

gevraagd werd, maar ik weet 

wel dat Christopher Lee een 

geanimeerde gast was die met 

veel enthousiasme met de 

leerlingen praatte. Hij ging niets 

uit de weg en was duidelijk 

vereerd dat hij zo veel aandacht 

kreeg van zoveel jonge mensen 

die respect hadden voor zijn  

werk. Die bijeenkomst in dat 

donkere park in Londen stond 

daar in schril contrast 

tegenover.  

 

 

 

 

 

Na afloop zei hij tegen me dat 

hij zich wel even ongemakkelijk 

voelde toen hi een Chinese 

leerling zag waarvan hij bang 

was dat die een opmerking zou 

maken over het feit dat hij als 

Westerling Fu Manchu had 

gespeeld. Hij voegde er aan toe: 

“Maar in Hong Kong liep ik in 

make-up op straat en veel 

Chinezen waren diep onder de 

indruk.” 

Na afloop gingen we nog met 

een handjevol leerlingen die ik 

les gaf naar een Rotterdams 

café om verder te praten. Ik 

bewonderde de inzet van Lee. 

Hij gaf ze het volle pond en ging 

geen vraag uit de weg.  

Gebrek aan erkenning 

Het uitblijven van erkenning 

vrat aan Chrstipher Lee. Meestal 

werkte hij met matige 

regisseurs aan B films.Hij 

creëerde een nieuwe filmschurk 

Fu Manchu maar na de eerste 

Film met een redelijk budget 

zakte het genre in vijf delen af 

naar benedenmaats werk. Lee 

was opnieuw teleurgesteld. 

Toen Billy Wilder naar Engeland 

kwam om  The Private life of 

Sherlock Holmes te maken met 

Robert Stephens (destijds de 

man van Maggie Smith ) als 

Sherlock Holmes koos hij Lee uit 

voor een kleine maar 

interessante bijrol als Holmes` 

broer Mycroft.  

 

 

 

 

 

 

 
The Private life of Sherlock 
Holmes met Genevieve Page. 
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De gefrustreerde acteur kon na 

lange tijd weer eens meemaken 

hoe het was om in een 

eersteklas film met een 

topregisseur te werken. Hi zou 

ook altijd naar de regisseur en 

zijn  film refereren als een 

prachtige ervaring, waarbij hij 

prima op zijn plaats was. Hij 

ging begin jaren zeventig zelf 

een film produceren, een 

thriller, Nothing but the Night 

met een goede regisseur Roy 

Ward Baker en zijn oude vriend 

Peter Cushing als co-star. Ze 

speelden inspecteurs. Zijn 

filmmaatschappij noemde hij 

Charlemagne producties ( naar 

zijn voor vader Karel de Grote). 

De bedoeling was om meer films 

te maken waar hij veel invloed 

op kon hebben, maar het eerste 

product was geen succes. Dus 

daar bleef het bij. 

 

 

 

 

 

CADOGAN SQUARE 

Niet lang na zijn bezoek op de 

kustacademie bezocht ik de Lee 

Familie in hun huis op Cadogan 

Square in Chelsea. Een rustieke 

plek waar niet alleen Boris 

Karloff had gewoond, maar ook 

horror  schrijver Dennis 

Wheatley  aan de overkant. 

Hij vertelde me daar nog 

enthousiast over zijn eigen film 

en het moet een teleurstelling 

zijn geweest dat die mislukte. 

Hij poseerde relaxed en gewillig 

voor mijn fotocamera en ik 

schoot een paar fraaie 

portretten. 

 

 

 

 

 

 

 

DE DRIE MUSKETIERS 

Zijn grote wens kwam uit; hij 

kwam in een eerste klass 

product te staan met The Three 

Musketeers die in Spanje in 

1973 werd opgenomen onder de 

regie van Richard Lester met 

een all-star cast: Michael York, 

Richard Chamberlain, Raquel 

Welch, Jean-Pierre Cassel, 

Geraldine Chaplin, Oliver Reed 

en vooral Charlton Heston als 

Kardinaal Richelieu en Faye 

Dunaway als de gemene Milady 

de Winter. Met die twee laatsten 

had hij zijn meeste scenes . Ik  

kreeg een enthousiaste brief 

van hem uit Spanje waarin hij 

 

 

 

Foto’s Thys Ockersen 
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vol lof over de productie was 

maar met zijn vijftig jaren vond 

hij het- in de rol van Rochefort – 

een heel gedoe om op een 

bevroren rivier  zwaard te 

vechten met Michael York en 

Oliver Reed die de Musketiers 

speelden. 

 

 

 

 

 

 

Het was zo`n lange film dat hij 

opgedeeld werd in twee delen. 

(het vervolg werd dus The Four 

Musketeers)De agenten van de 

acteurs kwamen toen in actie 

om producer Alexander Salkind 

te dwingen om extra  te 

betalen. 

SCARAMANGA 

Geen gelukkiger man dan 

Christopher lee die ik in het 

restaurant van de Pinewood 

studio´ s in 1974  aantref. Het 

is lunchpauze voor The man 

with the golden gun en ik ben--

als journalist van het Parool- 

met wat collega´s    uitgenodigd 

om naar Engeland te komen om 

wat opnamen van deze nieuwe 

James Bond film mee te maken 

en te lunchen met Christopher 

Lee die de boef Scaramanga 

speelt tegenover Roger Moore 

als 007. Roger Moore is niet 

beschikbaar om in de pauze te 

praten .Als Lee me ziet zegt hij : 

“Je had me moeten laten weten 

dat je kwam. Leuk je te zien!” 

Ik ben vereerd en nog meer als 

hij tegen mijn collega`s zegt: 

“Ik heb bij Thys een lezing op 

de Universiteit van Rotterdam 

gedaan een paar jaar terug.” Het 

is  natuurlijk niet de Universiteit, 

maar ik laat het maar zo. Klinkt 

goed. Lee is opgetogen dat hij 

eindelijk de Big Time heeft gehaald 

met de tweede  hoofdrol  in de 

Bondproductie, de grootste film die 

je maar kan indenken.  

 

 

 

 

 

 

 

Hij speelt de internationale killer 

met drie tepels, een engerd, maar 

hij mag hem ook charmant 

neerzetten, net zo charmant als 

Roger Moore. “Ik heb zelfs scenes 

met mooie dames “ roept hij 

vrolijk. Een daarvan is Maud 

Adams die we later een 

liefdesscène met Roger Moore zien 

spelen. Maar als ze Scaramanga 

verraadt moet ze het met de dood 

bekopen. Zo charmant is hij nauw 

ook weer niet. 
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THE MAN WITH THE GOLDEN GUN 

Helaas is ondanks de goede rol van 

Christopher Lee de film geen beste 

Bond film; niet erg spannend. 

Maar het helpt de carrière van 

Christopher Lee enorm. Hij wordt 

alom geprezen voor zijn rol van de 

vileine Scaramanga die zijn  

vijanden doodt met een gouden 

pistool waar een gouden kogel uit 

komt. De poort naar Hollywood 

naar duurdere films en een 

diversiteit aan rollen ging voor hem 

open. Hij hoopte in Hollywood ook 

meer respect te krijgen dan de 

ouwe jongens krentenbrood 

mentaliteit in de Britse studio`s 

waar hij toch beschouwd werd als 

een acteur die in goedkope films 

werkte. Rond 1975 verruilde hij 

zijn Londens bestaan voor 

Hollywood. De verhuizing viel 

samen met het einde van Hammer. 

Producer Michael Carreras had nog 

een samenwerkingsverband met 

Seven Arts en Warner Bros. 

opgezet, maar daarin had hij als 

Hammer producer steeds minder te 

vertellen. Dus stopte hij. In 1975 

was ook het jaar dat ik voor het 

eerst naar Hollywood ging en dat 

gebeurde elk jaar een of twee keer. 

Maar ik had daar nooit contact met 

de Lee familie en ik zag en sprak 

ze dus jaren niet meer. Ik volgde 

nog wel zijn carrière en hij scheen 

het daar heel goed te doen. Met de 

Britse filmindustrie ging het niet 

best en er was een uittocht van 

regisseurs en acteurs naar 

Hollywood. 

 

 

AIRPORT 77  EN DE REST 

Een  van die Hollywood 

hoogtepunten was in 1977 Airport 

77, de derde Airportfilm in de serie. 

Ze werden er niet beter op en deze 

film had de ongeloofwaardige plot 

dat het vliegtuig in zee neerstortte 

en dat de passagiers in een soort 

luchtbel zaten waardoor ze het een 

tijdje konden volhouden tot ze 

gered werden; nou niet allemaal 

natuurlijk. Lee was een van de 

slachtoffers die inmiddels midden 

vijftig iets heldhaftigs moest doen 

en verdronk. Tot groot verdriet van 

zijn vrouw, gespeeld door Lee 

Grant.  

 

 

 

 

 

 

 

Hij had een mooi dramatisch 

moment dat hij langs dood drijft. 

Hij zou me later vertellen: ”Je gaat 

door het water verstijfd, want je 

bent dood, en je mag vooral geen 

bubbels uit je mond laten komen. 

Geen leuke klus als je niet zo jong   

meer bent . Toch doe je het, want 

het is een essentieel moment in de 

film. Maar als er dan na afloop van 

de opname geen bedankje afkan, 

dan  moet je toch even slikken. 

Ach, aan de andere kant is het toch 

een ervaring.” 
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Het was duidelijk  dat er wel een 

paar hoogtepunten waren in die 

tien jaar, maar toch ook weer veel 

goedkope films waarin hij de boef 

speelde. In de grotere films had hij 

een bijrol. Zo mooi als de Bond film 

werd het niet meer. Hij maakte 

kennis met de keiharde 

Amerikaanse mentaliteit en vooral 

die van Hollywood. Hij weigerde 

echter af te dalen naar het niveau 

van sommige celebrities:” I refused 

to lower my standards.” Hij kwam 

er natuurlijk ook Britse regisseurs 

tegen op de set met wie hij had 

gewerkt  in Engeland en nu in 

Hollywood zaten: John Hough, 

J.Lee Thompson en Don Sharp. Hij 

werkte met de grote actrice Bette 

Davis in The return from Witch 

Mountain. Hij zei over haar: “De 

acteurs en actrices van vandaag 

zijn niet te vergelijken met hun 

voorgangers. De laatste film 

gigante was Bette Davis. Het was 

een genot om met haar te 

werken,” 

 

 

 

 

 

 

THE RETURN OF THE MUSKETEERS 

Christopher Lee kwam in zijn rol 

van Rochefort terug uit de dood- 

hij was alleen maar zwaar gewond 

geweest- voor The return of the 

Musketeers. Rochefort blijkt 

zowaar ook nog een dochter ten 

hebben uit zijn relatie met Milady 

de Winer (Faye Dunaway) en die is 

net zo gemeen als haar moeder. 

Een rol van Kim Cattrall. De film 

met oude musketiers was geen 

succes en er hing een drama over 

heen. De komische acteur Roy 

Kinnear in de rol van een hulp van 

een van de musketiers was van 

zijn paard gevallen paard en na 

dagen van hevige pijnen was hij 

overleden.  

 

 

 

 

 

 

Christopher Lee had geen goed 

woord over voor regisseur Richard 

Lester die Kinnear op een paard 

had gezet, terwijl de man 

nauwelijks kon paardrijden. Dat 

paard moest ook nog eens een 

helling af waarbij de stenen nat 

waren van de regen. “Dit had niet 

mogen  gebeuren, dit was werk 

voor een stuntman, maar Richard 

Lester wilde niet luisteren en gaf 

de opdracht. De arme Roy lag 

verkreukeld op de grond en 

overleed later. Ik was woedend 

toen ik het hoorde.” 

Richard Lester zou nooit meer een 

speelfilm maken. 

CHRISTOPHER EN GITTE IN 

NEDERLAND 

Ze kwamen nog een paar keer in 

Nederland. In 1989 draaide  hij in 
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Amsterdam Murder Story. Ik kreeg 

weer contact met de familie Lee en 

het bleek dat ze terug waren op 

Cadogan Square. Het 

telefoonnummer was ook nog 

precies hetzelfde. Ik probeerde 

hem in zijn hotel te bereiken, maar 

men hield de boot af. “Wij kunnen  

u niet vertellen of Christopher Lee 

hier logeert.” “Nou” antwoordde ik 

tegen de receptionist vraagt u dan 

maar aan Christopher Lee die niet 

in uw hotel verblijft of hij mij wil 

bellen. En dat gebeurde ook. Het 

was een hartelijk gesprek ,maar 

door de drukke werkzaamheden 

aan de film had hij geen tijd om 

met me af te spreken. 

Twee jaar later lukte het me om 

hem uit te nodigen voor een 

filmprogramma Hollywood 

Connection  dat gepresenteerd 

werd door Carl Huybrechts. Gitte 

en Christopher zaten in het hotel  

Jan Tabak en daar trof ik ze. Een 

hartelijk weerzien na vele jaren. 

Lee was nu 69 jaar oud, precies 

twintig jaar na ons eerste treffen in 

het Londense  park. 

 

 

 

 

 

 

Na zijn terugkeer in Engeland is er 

weer veel gebeurd. Collega acteurs 

in het fantasie genre John 

Carradine, Peter Cushing en 

Vincent Price waren overleden. Hij 

had zijn autobiografie Tall dark and 

gruesome  geschreven. Hij werkte 

op de internationale markt, maar 

de jaren zijn gaan tellen. Hij heeft 

wel een grotere reputatie. Toch 

blijft hij de wereld afreizen om  

zo`n vijf, zes films per jaar te 

maken. Rollen voor acteurs boven 

de zestig zijn schaars. Dus moet hij 

vaak afdalen naar bijrollen. Toch 

zijn de rollen afwisselend. Hij 

speelde een Russische 

politiecommissaris  in Moskou voor 

Police Academy 7: Mission to 

Moscow  op het moment  dat het 

Parlement werd bestormd en 

Jeltsin op een tank ging staan. 

“Een bijzondere ervaring en we 

wisten niet of we door konden 

filmen.”  

 

 

 

 

 

 

 

Hij was een wetenschapper in 

Gremlins 2  en de Franse beul aan 

de guillotine in La Revolution 

Francaise. “ Het is een onzeker 

bestaan geworden nu films niet 

langer door Studio`s alleen worden 

geproduceerd. Vroeger kon ik altijd 

op Hammer rekenen, maar nu 

word je altijd door een onbekende 

producer gecontracteerd. Ik heb in 

een jaar meegemaakt dat vier films 

niet doorgingen.” 

 
Christopher Lee en Carl 

Huybrechts. Foto Thys Ockersen. 
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LORD OF THE RINGS 

In de jaren negentig en de nieuwe 

eeuw waarin hij in de tachtig is 

komen  de eerbetuigingen van een 

nieuwe generatie regisseurs  die 

hem graag een rol geven in hun 

films. Bij Russell Mulcahy zit hij in 

1998 in Tale of the Mummy. In 

1999 zit hij in Sleepy Hollow van 

Tim Burton en zal in bijna alle 

volgende films van Burton 

optreden. Martin Scorsese geeft 

hem een substantiële rol in Hugo in 

2011. 

 

 

 

 

 

 

George Lucas die hem ooit plaatste 

in een Young Indiana Jones episode 

geeft hem de rol van Graaf Dooku 

in de nieuwe Star Wars serie. En 

dan is er de rol van Saruman in 

The Lord of the Rings serie van 

Peter Jackson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LORD OF THE RINGS CONCERT 

De laatste keer dat ik Christopher  

en Gitte zie is tijdens het Lord of 

the Rings Concert op 27 augustus 

2004 in het Amsterdamse Concert 

Gebouw. Het optreden is muziek 

met een voordacht van Lee uit de 

boeken. Het is een zware klus 

,maar die prachtige stem is er nog 

altijd en voor een volle zaal draagt  

hij met veel overtuiging de teksten 

van Tolkien naar voren. Na afloop 

ontwaar ik Gitte en zij brengt mij 

en mijn vrouw Alyona naar 

achteren om Christopher te 

ontmoeten. 

 

 

 

 

 

 

 

Ik stel Alyona aan Christopher 

voor, maar die lijkt nog helemaal 

met het concert bezig te zijn en hij 

vraagt zich af of hij geen fouten 

heeft gemaakt. Ik stel hem gerust 

dat het een prachtige avond was. 

Hij kijkt wat onthutst als hij ziet 

dat er in de gang zo`n honderd 

mensen staan te wachten op een 

handtekening. Hij zal achter een 

tafel moeten gaan zitten om aan 

die wens te voldoen, maar het 

vooruitzicht van een  lange sessie 

trekt hem niet aan. Hij kijkt wat 

wanhopig naar mij, maar ik heb 

niets te maken met de organisatie 

 

 

Hugo 

 

Star Wars 
The Lord of the 

Rings 

 

Gitte en Christopher Lee. 
Foto Thys Ockersen. 
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van dit evenement. Het is de 

laatste keer dat ik het echtpaar Lee 

zie. Ik heb hem voor zijn bezoek 

nog aan de telefoon gehad en hij 

was bijzonder teleurgesteld dat 

belangrijke scenes met hem uit het 

tweede deel van Lord of the Rings 

waren verwijderd . Contractueel 

mocht hij er niets over zeggen, 

maar hij was ontdaan. En dat was 

nu net het deel dat in de Oscars 

viel. Natuurlijk kwamen die scenes 

weer terug in de DVD uitgave, 

maar het leed was geschied. 

 

 

 

 

 

 

Dit was onze laatste contact. Ik zag 

hem terug op tv toen hij een BAFA 

fellowship award kreeg voor zijn 

gehele oeuvre in 2011. Een frêle 

oude man die met behulp van een 

stok het podium beklom en zijn 

“peers” (collega’s ) bedankte. Hij 

was negen en tachtig. Gitte en 

Christopher hebben Cadogan 

Square verlaten want er was een 

heel hoge trap naar hun woning. Ik 

kan ze dus niet meer bereiken. 

Maar het werk en de prijzen gaan 

door. Ik ben wel verontrust, want 

zijn laatste film was in 2014  

Angels in Notting Hill die nog moet 

uitkomen en meestal staan er wel 

drie of vier projecten aangekondigd 

die Christopher Lee zal gaan doen.   

Deze keer in april 2015  niet. 

 

  

 

 

 

Franse Commandeur in de 

Kunst en Letteren. 

 

Christopher Lee bewonderaar 

van Johnny Depp. 

Christopher Lee ontmoet 

Koningin Elizabeth. 

 

Christopher Lee geridderd 

door Prins Charles. 

DE GROTE ERKENNING 
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1 Ik stopte met Dracula te spelen in 1972 

omdat volgens mij de presentatie van  het 

karakter zo achteruit was gegaan, 

voornamelijk door hem in de 

tegenwoordige tijd te plaatsen. Het had 

absoluut geen betekenis meer. 

2 Lon Chaney en Boris Karloff hielden niet 

van het woord  “griezelfilm”, zij, net als ik 

hadden liever de Franse omschrijving: “ Het 

theater van  het fantastische “. 

 

 

 

 

3 Er zijn veel vampiers inde wereld vandaag 

de dag. Denk alleen maar aan de 

filmindustrie. 

4 In Engeland wordt elke vorm van succes 

bejegent met jaloezie en afgunst. 

5  ( over zijn vriendschap met Peter 

Cushing): Op een zeker moment realiseert 

iedereen zich in zijn leven  dat je een vriend 

hebt om wie je geeft. Die persoon staat zo 

dichtbij dat je in staat bent om sommige 

dingen mee te delen. Je kan hem bv 

opbellen en vanaf  de eerste lach en de 

eerste grap  weet je wie aan  de andere 

kant van de lijn is. We hadden dat vaak 

samen.En als die persoon er niet meer is 

dan komt zoiets nooit meer in je leven voor. 

 

 

 

 

 

 

6 (Over het werk van Geheim Agent in de 

Tweede Wereld Oorlog): Als mensen tegen 

me zeggen was je in dit  of in dat Heb je 

daaraan gewerkt of aan dat. Dan zei ik altijd 

“ Kan je een geheim bewaren? En dan 

zeiden ze Ja en ik zei dan ” Ik ook .” 

7  Ik heb spijt van sommige films die ik heb 

gemaakt. Ik kwam in films terecht  door 

mensen die tegen me logen. Een paar jaar 

geleden kreeg ik een telefoontje van 

producers die zeiden dat ze me een script 

wilden sturen  waar  prominenten acteurs 

aan zouden meedoen. Acteurs als Jose 

Ferrer, Dean Jagger en John Carradine. Dat 

veronderstelde ik. Goed voor mij ,maar het 

was een complete leugen. Geheel in lijn 

heette die film  End of the world. 

 

 

 

 

 

 

8 Ik heb veel mensen gezien in de oorlog die 

vlak voor mij stierven- zo veel mensen  dat 

ik er door gehard raakte. Ik heb het ergste 

gezien dat mensen elkaar kunnen aandoen.  

Het resultaat van martelingen, 

verminkingen en iemand tot stukken 

opgeblazen zien worden. Je ontwikkelt een 

afweermechanisme daarvoor. Je moest wel,  

anders hadden we  nooit gewonnen. 

 
 

 

 



20 
 

9 Als je betrokken raakt bij een oorlog dan 

gaat het oude gezegde op: “Als je naam op 

de kogel staat dan kan je er verder niets aan 

doen.” Dus je denkt daar niet meer aan. 

Natuurlijk was ik soms bang en een ieder 

die zegt dat ze dat niet waren gedurende 

een actie vertelt vermoedelijk niet de 

waarheid. Ik kende maar zes mensen die 

niet bang waren. Helemaal niet, maar of 

dan kwam omdat ze geen fantasie hadden 

of de angst hadden overwonnen, ik weet 

het niet. In feite ,een van  hen  was Iain 

Duncan Smith`s vader die een van mijn 

beste vrienden was. Maar tijdens een 

oorlog leren mensen om te doden. En ze 

hebben  de toestemming van  de 

autoriteiten. Dus het is jouw leven of dat 

van  een ander. Je wilt er absoluut zeker van 

zijn  dat het niet  van jou is. 

10 ( Over de Rhapsody DVD documentaire, 

de speciale editie van The Dark Secret):  Je 

moet alles proberen te doen in je leven , 

behalve volksdansen en incest. 

11  ( Kritiek op Hollywood`s obsessie met de 

jeugd): Het probleem van vandaag – en ik 

vind dat heel gevaarlijk voor de mensen- is  

dat er een groot aantal jonge mensen 

tussen de achttien en dertig zijn. En ze 

spelen hele grote rollen in dure films. En het 

is niet hun schuld dat ze niet de 

achtergrond en de ervaring hebben om het 

waar te maken. Dat is gevaarlijk voor ze 

omdat als ze de ene mislukking na de ander 

hebben men vroeg of laat gaat zeggen Wel , 

hij( of zij)mag er dan wel leuk uitzien, maar 

hij krijgt geen mensen naar de bioscopen. 

Zo veel van die goed uitziende jongens en 

meisjes  krijgen die mooie rollen, en dat is 

niet eerlijk. Op een zeker moment  komt de 

terugslag. 

12  Sean Connery en ik hebben het geluk 

gehad dat we een rol vonden die ons 

beroemd maakte. Anders waren we langer 

bezig geweest om iets te bereiken. 

 

 

 

 

 

13  Naar mijn mening- en ik denk dat ik veel 

meer weet over James Bond dan wie dan 

ook, vooral over de karakters waarop  Ian 

Fleming ( die een  familielid van me was) 

zijn Bond baseerde. Pierce Brosnan  kwam 

het beste in de buurt van die 

beschrijvingen.  

 

 

 

 

 

14  Ik heb altijd mijn schuld aan Hammer 

erkend. Ik heb altijd gezegd ik ben ze zeer  

dankbaar. Ze gaven me die grote kans , ze 

gaven me de mogelijkheid over de hele 

wereld beroemd te worden en daar ben ik 

ze heel erg dankbaar voor· 

15  ( over de technologie gebruikt bij Star 

Wars 3,Revenge of the Sith): De 

vooruitganggang is fenomenaal. Er is een 

monitor op de camera die statisch is, een 

monitor op de kraan en allemaal monitoren 

die overal staan. Wat hij ziet is wat je ziet 

op de film. 

16 Acteren is als een sneeuwstorm of 

misschien en groot vacuüm. Ik  raak niet van 

de wijs door al die aanbiedingen van werk. 

Ik ben er erg blij om, maar ik weet er is ook  
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een andere kant en wie weet krijg ik 

volgend jaar niets aangeboden.  Je weet 

maar nooit. 

17 Ik denk dat acteren een mix is van 

instinct, verbeelding en  fantasie. Je kan 

alleen maar de basis technieken leren. 

18  Anthony Hopkins heeft gezegd: “ Ik 

speel geen boeven. Ik speel mensen.” En 

dat is een uitspraak die ik altijd aanhaal. Er 

is echter niets aantrekkelijks aan Hannibal 

Lector, hoewel hij beslist charmant kan zijn 

en er is een kant aan hem die op 

Scaramanga ( Lee in The man with the 

golden gun) lijkt. Alleen veel erger. Je maag 

draaide er van om. 

 

 

 

 

19  Een echte acteur moet veel fantasie 

hebben en dat heb ik heel erg. 

20 Ik was veel liever opera zanger 

geworden. 

21  Ik denk dat los van wetenschap en 

medicijnen we in een wereld van verval zijn 

geraakt.  Kijk maar, een teruggang in zeden, 

idealen, manieren, respect, waarheid. 

Eigenlijk alles. 

22 ( Over Johnny Depp die wilde stoppen 

met acteren) : Johnny is een ster en dat is 

niet een term die ik licht gebruik. Er lopen 

niet veel sterren rond. Het is jammer dat hij 

overweegt om te stoppen met acteren. 

 

 

 

23 ( over hoe hij gekozen werd voor het 

monster van Frankenstein) Ik werd 

voornamelijk gekozen vanwege mijn lengte 

( 1 meter 95) waardoor ik de voorgaande 

jaren veel rollen heb gemist. Veel  Britse 

acteurs wensten niet regen mij te spelen 

omdat ik zo lang ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Ik geef de voorkeur aan de oude films te 

kijken. De film sterren van vandaag zijn naar 

mijn mening, niet te vergelijken met hun 

voorgangers. De beste zijn erg goed, maar 

de laatste reus van cinema, denk ik, was 

Bette Davis. 
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1 1946-1947  Kaleidoscope  tv serie     

2 1948            Corridor of mirrors                          Charles 

3 1948            One night with you                          Pirelli`s assistent 

4 1948            Hamelet                                             Speer drager 

5 1948            A song for tomorrow                       Auguste 

6 1948            Penny and the Pownall Case          Jonathan Blair 

7 1948            My brother`s keeper                       Tweede agent ( scenes verwijderd) 

8 1948            Saraband for dead lovers                Hertog van Wolfenbuttel  ( scenes verwijderd) 

9 1948            Scott and the Ant Arctic                  Bernard Day 

10 1949            Trottie True                                        Bongo Icklesham 

11 1950            They were not divided                     Chris Lewis 

12 1950            Prelude to Fame                                Reporter 

13 1951            Captain Horatio Hornblower           Spaanse Kapitein 

14 1951            Valley of the eagles                           Rechercheur Holt 

15 1952            The Crimson Pirate                            Joseph, militaire attache 

16 1952            Top secret                                           Russische geheime agent 

17 1952            Paul Temple returns                         Sir Felix Raybourne 

18 1952            Babes in Bagdad                                Slavenhandelaar 

19 1952            Moulin Rouge                                    Georges Seurat 

20 1952            Hans Christian Anderson  Fairy Tales 

21 1953            Innocents in paris                              Lt. Whitlock 

22 1954            The mirror and Markheim               Bezoeker 

23 1954            Colonel  March of Scotland Yard  tvserie  Monsieur Jean -Pierre   

24 1954            Destination Milan                              Svenson 

25 1955            Crossroads                                          Harry Cooper 

26 1955            That Lady                                             Kapitein 

27 1955            The Dark Avenger                              Franse Patrouille Kapitein 

28 1955             Police dog                                           Agent Johnny 

29 1955             The vise  tv serie                               diverse rollen 

30 1954/1955   Tales of Hans Anderson  tvserie    diverse rollen 

31 1955             The Cockleshell  Heroes                   Onderzeeboot Commandant Alan Grieves 

32 1955             Alias John Preston                            John Preston  

33 1955             Storm over the Nile                          Karaga Pasha 

34 1955              Moby Dick Rehearsed  TV              Toneelmeester 

35 1956             Chevron Hall of Stars  Tv serie       Gouverneur 

36 1956             Private`s Progress                             Majoor Schultz 

37 1956             Alexander the Great                         Nectenabus ( stem) 

38 1956             The Scarlet Pimpernel   TV serie     Louis 

39 1956              Port Afrique                                      Franz Vermes 

40 1956              The Battle of the River Plate          Manolo 

41 1956              Beyond Mombassa                          Gil Rossi 

42 1953/1956   Douglas Fairbanjks jr presents  Tv serie   diverse rollen 

43 1956             The adventurers of Aggie  Tv serie  diverse rollen 
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44 1956            Sailor of Fortune  Tv serie                diverse rollen 

45 1956/1957  The Errol Flynn Theater  Tv serie   diverse rollen 

46 1957            I´ll met by Moonlight                        Duits officier 

47 1956/1957  Assignment foreign legion tv serie  diverse rollen 

48 1957             The Traitor                                         Dokter Neumann 

49 1957             Fortune is a woman                         Charles Highbury 

50 1957             Frankenstein                                      Het Monster 

51 1957             Manuela                                             stem 

52 1957             The Gay Cavalier  TV serie               Kolonel Jeffries 

53 1957             Bitter Victory                                     Sergeant Barney     

54 1957             The Truth about women                 Francois Thiers 

55 1958             O.S.S  Tv serie                                    Dessinger 

56 1958             Ivanhoe  TV serie                               Duitse Ridder 

57 1958             A Tale of two cities                            Markies St. Evremonde 

58 1958             White Hunter  TV serie                     Mark Calwdwell 

59 1958             Dracula                                                Graaf Dracula 

60 1958             Battle of the V-I                                  Brunner 

61 1958             Corridors of Blood                              Joe 

62 1959             William tell TV  serie                         Prins  Erik 

63 1959             The Hound of the Baskervilles         Sir Henry 

64 1959             The man who could cheat Death    Dr. Pierre Gerrard 

65 1959             The Mummy                                        De Mummie 

66 1959             Tales of the Vikings TV serie             Lord Roderick 

67 1959             Tempi  duri per i Vampiri                  Baron Roderico de Frankurten 

68 1959             The treasure of San Teresa               Jaeger 

69 1960             Too hot too handle                             Novak, Londense gangster 

70 1960             The City of the Dead                          Alan Driscoll 

71 1960             Beat Girl                                                Kenny King 

72 1960             Two faces of Dr. Jekyll                        Paul Allen 

73 1960             The hands of Orlac                              Nero de Goochelaar 

74 1961             The terror of the Tongs                       Ling Chu 

75 1961              Alcoa presents: One step Beyond TV serie   Wilhelm Reitlinger 

76 1961              Taste of Fear                                        Dokter Pierre Gerrard 

77 1961              Das Geheimnis der gelben Narzissen   Ling Chu 

78 1961              Ercole al centro   della terra              Koning Licos 

79 1962              Das Ratsel der roten Orchidee          Kapitein Allerman 

80 1962              The Pirates of Blood River                 Kapitein LaRoche 

81 1962              The devil`s agent                                 Baron Ferdi von Staub 

82 1962              Sherlock Homes und das Halsband des Todes  Sherlock Holmes3 

83 1962              Stranglehold 

84 1963              Katarsis                                                  Mefisto 

85 1963              La Vergine di Norimberga                   Erich 

86 1963              La frusta il corpo                                  Kurt Menliff 

87 1964             The devil-ship pirates                           Kapitein Robeles 

88 1964              The Alfred Hitchcock Hour  TV serie  Karl Jorla 
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89 1964             La cripta en l’Incubo                              Graaf Ludwig Karnstein 

90 1964             Il castello del  morti vivi                        Graaf Drago 

91 1964             The Gorgon                                              Prof. Karl Meister   

92 1965             Dr.Terror`s House of Horrors               Franklyn Marsh 

93 1965             She                                                            Billali 

94 1965             Ten little Indians                                     De stem van Mr.U.N.Owen 

95 1965             The skull                                                   Sir Matthew Philips 

96 1965             The Face of Fu Manchu                         Fu Manchu 

97 1966             Dracula Prince of Darkness                   Dracula 

98 1966             Rasputin The Mad Monk                       Grigory Rasputin 

99 1966             Circus of Fear                                          Gregor 

100  1966            The brides of Fu Manchu                      Fu  Manchu 

101  1967            Night of the big heat                              Geoffrey  Hanson 

102  1967            The revenge of Fu Manchu                   Fu Manchu 

103  1967            Theatre of Death                                    Philippe Darvas 

104  1967             Five golden Dragons                              Dragon 4 

105  1967            Die Schlangengrube und das Pendel   Graaf Frederic Regula/ Graaf Von Andomai 

106  1968            The devil rides out                                  Duc de Richleau 

107  1968            The face of Eve                                        Colonel Stuart 

108  1968            The blood of Fu manchu                        Fu manchu 

109  1968            Dracula has risen from the grave         Dracula 

110  1968            Curse of the crimson altar                     Morley 

111  1967-1969  The Avengers TV serie                            diverse rollen 

112  1969            The castle of Fu  Manchu                       Fu manchu 

113  1969            The Oblong Box                                       Dr. Newhartt 

114  1969            The Magic Christian                                Vampier op schip 

115  1970            Scream and scream again                      Fremont 

116  1970            Il trono di fuoco                                       Rechter Jeffries 

117  1970            Eugenie                                                     Dolmance 

118  1970            Count Dracula                                          Dracula 

119  1970            One more time                                        Dracula 

120  1970            Taste the blood of Dracula                    Dracula 

121  1970            Julius Caesar                                            Artemidoros 

122  1970            The private life of Sherlock Holmes     Mycroft Holmes 

123  1970            Scars of Dracula                                       Dracula 

124  1970            Umbracle                                                  De Man  

125  1971            The house that dripped  blood             John Reid 

126  1971            I Monster                                                 Marlowe/ Blake 

127  1971            Hannie Caulder                                        Gunsmith 

128  1972            Dracula AD 1972                                     Dracula 

129  1972            Horror Express                                         Professor  Sir Alexander Saxton 

130  1973            Nothing but the Night                            Kolonel Charles Bingham 

131  1973            Dark Places                                               Dr. Ian Mandeville 

132  1973            The creeping flesh                                  James Hildern 

133  1973            Poor devil tvfilm                                      Lucifer 
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134   1973           Great Mysteries  TV serie                       Arnaud 

135   1973           The satanic rites of Dracula                   Dracula 

136   1973           The Wicker Man                                      Lord Summerisle 

137   1973           The Three Musketeers                            Rochefort 

138   1973           Death Line                                                Stratton- Villiers, MI5 

139   1974           The Four Musketeers                              Rochefort      

140   1974           The Man with the Golden Gun              Scaramanga 

141   1975           Le boucher, la star et L`orpheline         Satanus/ Van Krig 

142   1975           Space: 1999   TV serie                              Kapitein Zandor 

143   1975           Diagnosis Murder                                     Stephen Hayward 

144   1976           Killer force                                                 Majoor Chilton 

145   1976           To the devil a daughter                           Vader Michael 

146   1976           Albino                                                         Bill 

147   1976           Dracula pere et films                               Le prince de Tenebres 

148   1976           The Keeper                                                De toezichthouder  

149   1977           Meatcleaver massacre                            Verteller 

150   1977           Airport 77                                                  Martin Wallace 

151   1977           End of the world                                       Father Pergado/ Zindar 

152   1977           Starship Invasions                                    Kapitein Rameses 

153   1978           How the West was won TV serie          The Grand Duke 

154   1978           Return from Witch Mountain                Victor 

155   1978           Circle of Iron                                              Zetan    

156   1978           Caravans                                                     Sandar Khan 

157   1978           The Pirate TV film                                     Samir Al Fay 

158   1979           The Passage                                               Zigeuner. 

159   1979           Arabian Adventure                                   Kalief  Alquazar 

160   1979           Nutcracker Fantasy                                  diverse rollen 

161   1979           Jaguar lives !                                              Adam Caine 

162   1979           Captain America 2: Death too soon      Miguel 

163   1979           Bear island                                                 Lechinski 

164   1979           1941                                                            Kapitein Wolfgang von Kleinschmidt 

165   1980           Serial                                                           Luckman Skull 

166   1980          Once upon a spy  TV film                          Marcus  Valorium 

167   1980          Charlie`s Angels   TV serie                         Dale Woodman 

168   1981          The Salamander                                          Prins Baldasar, hoofd Geheime Dienst 

169   1981          Evil stalks this house   TV film                   Gast 

170   1981          An eye fora n eye                                        Morgan Canfield     

171   1981          Goliath Awaits   TV film                              John Mckenzie 

172   1981          Desperate moves                                        Dr. Carl Boxer 

173   1982          Safari 3000                                                   Graaf Borgia 

174   1982          Massarati  and the Brain  TV film             Victor Leopold   

175   1982          Charles and Diana: A Royal Love Story TV film  Prins Philip 

176   1982          The last unicorn                                           stem 

177   1983          House of the long shadows                        Corigan 

178   1983          The Return of Captain invincible               Mr. Midnight 
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  179   1983          New magic ( korte film)                            Mr. Kellar 

180   1984          The Far Pavillions  TV serie                      Kaka/ji Rao 

181   1984          Faerie Tale Theatre  TV serie                   Koning Vladimir V 

182   1984          The Rosebud Beach Hotel                        Mr. Clifford King 

183   1985          Howling 2  Stirba Werewolf bitch           Stefan Crosscoe 

184   1986          Jocks                                                            President White 

185   1986          Shaka Zulu  TV serie                                  Lord Bathurst 

186   1986          Un metier du seigneur                              Fog 

187   1986          The disputation  TV film                           Koning James of Aragon 

188   1987          Mio Min Mio                                               Kato  

189   1987          The Girl                                                        Peter Storm 

190   1988          Dark Mission Flowers of evil                    Luis Morel Stuart 

191   1988          Mask of Murder                                         Hoofd inspecteur   Jonathan Rich  

192   1988          Olympus Force The Key                            Filly 

193   1989          Around the world in 80 Days  TV serie   Start 

194   1989          The return of the Musketeers                 Rochefort 

195   1989          La revolution francaise                             De beul Sanson 

196   1989          La chute des aigles                                    Walter Strauss 

197   1989          Murder story                                              Willard Hope 

198   1989          Honeymoon Academy   video                 Lazus  

199   1990          Treasure island                                          Blinde Pew 

200   1990          L´ avaro                                                       Kardinaal Spinosi 

201   1990          Gremlins 2 The new batch                       Dr. Catheter 

202   1990          The care of time                                         Karlis Zander 

203   1990          The rainbow thief                                      Oom Rudolf 

204   1991          Kabuto                                                         Koning Philip 

205   1991          Curse 3  Blood sacrfice                             Dr. Pearson 

206   1991          Sherlock Holmes and the leading lady  TV  film  Sherlock Holmes 

207   1992          Beauty and the beast                               Stem Monsieur Renard 

208   1992          Incident at Victoria Falls                          Sherlock Holmes 

209   1992          The Young Indiana Jones chronicles  TV serie  Graaf Zerlin 

210   1992          Double Vision     TV  film                         Mr. Bernard 

211   1992          Jackpot                                                       Cedric 

212   1993          Death train   TV film                                 Generaal Konstantin Benin 

213   1993          Ghosts   video spel                                    Dr. Marcus Grimalkin- zelf 

214   1994          Funny Man                                                 Callum Chance 

215   1994          Police Academy: Mission to Moscow    Kommandant Rakov 

216   1994          A feast at Midnight                                   Raptor 

217   1995          The tomorrow people TV serie               Sam rees 

218   1995          Street Gear                                                 Nick Dupont 

219   1995          Moses                                                          Ramses 

220   1995          Tales of Mysery and imagination            Prins Prospero/ De Gast 

221   1996          Sorellina e il principe  del sogno  TVfilm  Azaret 

222   1996          The stupids                                                  Evil Sender 

223   1996          Welcome to the Discworld (korte film)  De dood 
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  224   1997       Ivanhoe   TV serie                                            Lucas de Beaumanoir 

225   1997       Soul Music  TV serie                                        De dood (stem) 

226   1997       Wyrd Sisters  TV serie                                     De dood ( stem) 

227   1997       The Odyssey    TV serie                                   Tiresias 

228   1998       Tale of the Mummy                                         Sir Richard Turkel 

229   1998       Jonnah                                                                Mohammed Ali Jinnah 

230   1997-1998  The new adventures of Robin Hood   TV serie   Olwyn 

231   1999       Sleepy Hollow                                                   Burgemeester 

232   1999       The Rocky Interactive Horror Show  video spel   Verteller 

233   2000       Gormenghast  TV serie                                    Flay 

234   2000        In the beginning                                               Rameses 1      

235   2000        Ghost stories for Christmas  TV serie           M.R.James  stem 

236   2001        Les redoutables            TV serie                      De dood 

237   2001        Conquest video wars  videao spel                Anvil  stem 

238   2001        The lord of the rings: The fellowship of the ring   Saruman 

239   2002        Star Wars: Episode 2 Attack of the Clones    Graaf Dooku 

240   2002        The lord of the Rings: The two towers        Saruman 

241   2003        Freelancer    videospel                                    stem 

242   2003        The lord of the rings: The return of the King   video spel  Saruman 

243   2003        The lord of the rings: The return of the King (lange versie)  Saruman 

244   2004        Les rivieres  pourpres2: Les anges de L`apocalypse    Heinrich von garten 

245   2004       The lord of the rings: The third age videospel   Saruman  stem 

246   2004       Everquest 2    videospel                                    Lucan D`Lere  stem 

247   2004       Golden Eye  : Rogue Agent  video spel          Scaramanga  stem 

248   2004       The lord of the rings: The battle for middle earth  video spel    Saruman stem 

249   2005       Star Wars episode 3: Revenge of the Sith     Graaf Dooku 

250   2005       Greyfriars Bobby                                                Lord Provost 

251   2005        Charlie and the Chocolate factory                 Dr. Wonka 

252   2005        Corpse  bride                                                     Pastoor Galswells  stem 

253   2005        Pope John Paul 2   TV film                               Kardinaal Stefan  Wyszynski 

254   2005       Kingdom Hearts 2   video spel                         Ansem de Wijze  stem 

255   2005       The lord of the rings: The battle for Middle Earth  2   video spel   Saruman stem 

256   2006       The lord of the rings: The battle for Middle Earth  2  Rise of the witch king  Saruman  

257   2007       Kingdom Hearts 2  : Final Mix  video spel      Ansem de Wijze   stem 

258   2007       The Golden Compass                                         Hoge Raad lid 

259   2008        The colour of Magic      TV film                        De dood stem  

260   2008        Star Wars: The Clone Wars  TV film               Graaf  Doku  stem 

261   2009        Kingdom hearts :  358/ 2 Days  video spel    DiZ  stem 

262   2009       Boogiewoogie                                                     Alfred Rheingold 

263   2009       Triage                                                                    Joaquin Morales 

264   2009       Glorious 39                                                          Walter 

265   2010        Alice in Wonderland                                          Jabberwocky stem 

266   2010       The heavy                                                             Mr. Mason 

267   2010       Burke and Hare                                                   Oude Joseph 

268   2011       Season of the witch                                            Kardinaal d`Ambroise 
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269   2011         The resident                                                     August 

270   2011         The wicker tree                                                Oude Man 

271   2011         Hugo                                                                  Monsieur Labisse 

272   2012         The hunting of the snark                                verteller 

273   2012         Dark Shadows                                                   Clarney 

274   2012         The Hobbit   : an unexpected journey          Saruman 

275   2013         Night train to Lisbon                                        Vader Bartholomeu 

276   2013         The girl from Nagasaki                                    Oude Pinkerton officier    

277   2014         LEGO the Hobbit: The Video game               Saruman/ Verteller    

278   2014         The Hobbit: the battle of the five armies    Saruman 

279   2014         Extraordinary Tales                                          stem 

280   2014         Angels in Notting Hill                                       De Baas- Mr President  
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FOTO’S VAN THYS OCKERSEN OP DE SET VAN DRACULA AD 1972 

Hammer Producer 
Aida Young. 

Regisseur Alan Gibson en 
cameraman Dick Bush 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christopher Neam, Alan Gibson en 
George Whitear. 

 

Christopher Lee’s 
stuntman Eddie Powell 

Regisseur Alan Gibson 

 

 

Thys tussen Graaf Dracula en Dr. Van Helsing. 
Foto: George Whitear (fotograaf van de film). 

 

Christopher Neame 
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DE VELE GEZICHTEN VAN CHRISTOPHER LEE 
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DE FILMS VAN CHRISTOPHER LEE 
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DE FILMS VAN CHRISTOPHER LEE 
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DE FILMS VAN CHRISTOPHER LEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

The two faces of Dr. Jekyll 
Bitter victory Beat girl Beyond Mombassa 

Corridors of blood 
Das Ratsel des roten 

Orchidees 

Dr. Terror’s House of 

Horror Goliath awaits 

Hannie Caulder 
Scott of the Antarctic 

She 

The House that dripped 
Blood 

The creeping flesh The Curse of 
Frankenstein 

The gorgon The Mummy 

 

 
Dracula AD 1972 

 

Arabian adventure 

 

The Horror of Dracula 

The House of long 
shadows 
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DE FILMS VAN CHRISTOPHER LEE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

Five golden dragons 

An eye for an eye 

Dracula AD 1972 
The face of Eve 

Gremlins 2 
The horror of Dracula 

Killer force 

Lord of the rings 

Star Wars 
The man with the golden 

gun 
The Outer Limits 

The brides of Fu Manchu 
The four Musketeers 

Starship invasion Dracula has risen from 

the grave 

 

 

Horror express 

 
The passage 

 
The pirates of Blood River 

The House of long 
shadows 
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Door Jan Meng 

Acteren heb ik altijd al gedaan. 

Na een gedegen opleiding in de 

boekhandel en privé had ik 

mijzelf voorgenomen elke kans 

die ik kreeg aan te pakken. Het 

toneel en de film lokten.  Het is 

er helaas nooit echt van 

gekomen. Een keer lag 

Hollywood bijna aan mijn 

voeten. Maar Twee vrouwen van  

 

Harry Mulisch zette een streep 

door mijn  plannen. 

Het is een zonnige dag in juli 

1975. Ik sta in de Atheneum 

Boekwinkel en staar naar het 

Spui. Acteur-regisseur Richard 

Attenborough loopt samen met 

producer Joseph Levine  het 

pleintje op. Ze zijn in 

Amsterdam om voorbereidingen 

te treffen voor de opnamen van           

A bridge too far die een jaar 

GOODBYE AMSTERDAM, 

HOLLYWOOD HERE I COME ! 
 

 

JAN MENG 

Jan Meng was ooit bedrijfsleider van Atheneum 

Nieuwscentrum en de Boekhandel. Hij was medeoprichter 

van het filmtijdschrift Film Fan en hij schreef in Het Parool in 

de jaren negentig een kolom over film en literatuur. Hij  

presenteert nog steeds een programma op Radio Noord 

Holland. Een selectie van die kolommen met betrekking tot 

films en filmsterren  plaatsen we nu de komen de maanden 

in Film Fun. 
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later gemaakt gaat worden. Dit 

is mijn kans !  Maar hoe kan ik 

ze laten zien dat ik kan acteren?  

Nederlanders spelen altijd 

Duitsers in Amerikaanse films , 

dus ik moert wat dialoog 

verzinnen  met accent. Vat ken I 

do ? 

 

 

 

 

 

 

 

Ik herinner mij een Engelse 

documentaire over de 

onderzeeboot oorlog in de 

Atlantische Oceaan. Een oude 

U-boot Kapitein sprak toen de 

magische woorden: “Und zen 

came ze idea of ze Wulfpack!” 

Deze woorden voor mij uit 

mompelend loop ik naar het 

gezelschap toe. Trillend van de 

zenuwen sta ik voo Richard 

Attenborouugh. Ik zet mijn bril 

af en knipperend tegen het 

zonlicht zeg ik: “Can I play a 

role in your movie ? I can do a 

German .”Ik klik mijn hakken 

tegen elkaar ebn zeg de 

woorden: “Und zen came ze 

idea of the Wulfpack!” 

Attenborough kjjkt mij 

bevreemd aan en zegt zachtjes: 

“This is a movie about Arnhem, 

a land war.It has nothing to do 

with U-boats.” Ik geef niet 

op.Danny Kaye gooi ik in de 

strijd “Mein Himmel iets Walter 

Mitty ! “roep ik, mijn 

Messerschmid optrekkend. 

Misschien zit er wel en 

pilotenrolletje in. Alles uit de 

kast halend doe ik de Adolf 

Hinkel- speach  uit The Great 

Dictator van Charlie Chaplin.  

“Give the jerk a chance”zegt 

Joseph Levine tegen 

Attenborough. Die kijkt wat 

bedenkelijk en vraagt: “Are you 

an actor? “Ik lieg hard: “Yes”. 

“Professional? ”vraagt hij 

verder. Nu ben ik in de 

problemen. Ik kan geen ja 

zeggen want dan krijg ik de 

acteursbond op mijn dak.”No. 

no, not professional ,just for 

fun, you know.”antwoord ik. Hij 

knippert zijn blauwe ogen half 

dicht ebn krabt wat in zijn  

ruime sideburns. Even blijft hij 

mijn strak aankijken., maar dan  

trekt een lach zijn gezicht open 

en zegt hij: “Verry well then, 

we`ll see what we can do.” De 

regisseur trekt een kaartje uit 

zijn zak en krabbelt er een 

telefoonnummer bij. Op het 

kaartje staat de naam van de 

casting-director. “If there`s any 

problem just contact me. That is 

my personal number.”zegt 

Attenborough, wijzend op het 

gekrabbelde nummer. Als ik 

 

Richard Attenborough en  

Joseph Levine 
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mijn naam en adres heb 

gegeven en afscheid van ze heb 

genomen, hoor ik Levine tegen 

Attenborough zeggen “You 

never know what a jerk can do 

Richard.” 

Geloven kan ik  het nog niet, 

het ging te gemakkelijk . In 

trance loop ik terug naar de 

winkel. Het lukte echt !  

Hollywood here I come!  

In april 1976 zouden de 

opnamen  beginnen. Zo´ n zes 

weken van te voren moest ik 

me ergens melden mijn acteurs 

carrière zou beginnen. Ik, 

acteren in A bridge too far !  

In februari 1976 zit ik op een 

vrije middag het nieuwe boek 

van Harry Mulisch, Twee 

vrouwen, te lezen. Ik sip wat 

whisky en geniet .Opeens meldt 

zich een stekende hoofdpijn, zo 

erg dat de tranen over mijn 

wangen  lopen. Mijn  huisarts 

denkt het ergste en stuur me 

naar de Valerius kliniek met een 

ambulance .Daar besluit men 

om te zien of ik misschien een 

hersenbloedinkje heb tot een 

ruggenmerg prik. Door hen een 

LP-tje genaamd (lumbaal 

punctie). Het blijkt loos alarm. 

De dokter wil weten wat ik aan 

het doen was toen de hoofdpijn 

begon. Ik vertel over Harry 

Mulisch en de twee vrouwen. 

Waarschijnlijk lees-stress !” 

Misschien moet u wat minder 

lezen”. Zegt de neuroloog. Na 

vierentwintig uur ;lat te hebben 

gelegen mag ik naar huis. 

Ik heb kaartjes voor de 

Europacup wedstrijd van Ajax, 

twee dagen later. Een uur voor 

de wedstrijd zit ik in het 

stadion. Een snerpende pijn 

trekt van mijn nek naar mijn  

hoofd. Bukken verlicht de pijn, 

maar ik kan me niet meer 

oprichten. Als ik het probeer 

krijg ik het gevoel of Johan 

Polak ( mijn baas ) mij keihard 

net de verzamelde Boutens op 

mijn hoofd slaat. Gekromd, met 

mijn hoofd op kruishoogte 

strompel ik het stadion uit, 

terwijl zestig duizend fans 

proberen binnen te komen. Met: 

“Have you seen any midgets, 

lately ?” Monty Python ik mij 

naar buiten. 

Acht weken heb ik thuis  in de 

foetushouding op mijn bed 

gelegen. “Waarschijnlijk iets 

geraakt, een zenuwtje of zo, bij 

het LP-tje kan dat gebeuren. 

Maar het komt weer goed.” Zegt 

de dokter. 
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Op 27 april van dat jaar 

beginnen de opnamen voor A 

bridge too far. In bed liggend 

lees ik het in  de krant , 

kreunend van woede. Een goed 

boek en een slechte dokter 

waren een fatale combinatie 

voor mijn acteurs carrière . 

Vaak droom ik dat ik met een 

karabijn in de hand optrek met 

Anthony Hopkins, Sean Connery 

of Robert Redford om de 

Waalbruggen in te nemen. Maar 

af en toe heb ik een nachtmerrie 

waarbij ik zwetend in bed 

wakker wordt en mezelf in mij 

droom heb  horen roepen: Nein! 

Nein! Nein! Das iest niecht 

koet!! Tegen Maximillian Schell 

en Hardy Kruger. Het is me dan 

niet duidelijk, of ik het niet eens 

was met die Duitse verdedigers 

van de bruggen  of dat ze het 

niet goed deden. En wat me nog 

altijd bezig houdt is dat ik nooit 

te weten ben gekomen of die 

aardige Richard Attenborough 

me nu  bij de geallieerden had 

ingedeeld of bij de Duitse 

troepen voor A bridge too far.  
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FAVORIETE FOTO VAN DE MAAND 

 

In de zomer van 1969 bezochten regisseur Richard Lester en actrice Rita 

Tushingham het Film Festival van Edinburgh voor de première van hun film 

The bedsitting room. De zwarte komedie over een ontwrichte Britse 

samenleving na  een atoomoorlog was zijn  tijd ver vooruit en de Monty 

Pythonachtige humor sloeg niet aan. Thys fotografeerde het stel bij die 

première.  

 

Foto Thys Ockersen 
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MIROSLAV ONDRICEK 
(Praag ,4-11—1934---Praag,28-3-2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerde te camera werk op de Barrandov 

Film Studio buiten Praag. Maakte met 

regisseur Milos Forman  De liefde van 

een blondje en Het brandt mijn liefje 

tijdens de Praagse lente toen er een golf 

van  vernieuwde films van Tsjechische 

filmers kwamen. Toen de Russen 

Tsjecho Slowakije binnen vielen vluchtte  

hij met Forman naar Amerika waar hij 

een belangrijk cameraman werd. Hij 

deed eerst in Engeland het camerawerk 

van twee Lindsay Anderson films If en 

Oh Lucky Man. Daarna zette hij in 

Hollywood zijn samenwerking voort met 

Forman. Hun eerste film was Taking Off, 

een komische kijk op de hedendaagse 

jeugd en de niet begrijpende ouders. 

Ondricek  fotografeerde  daarnan voor 

een deel in Europa  Slaughterhouse Five, 

De boekverfilming van Kurt Vonnegut. 

Daarna draaide hij voor Forman : Hair, 

Ragtime, Amadeus ( in Praag) en 

Valmont.  Hij werkte ook veel voor 

Penny Marshall, oa Awakenings.  Hij 

kreeg Oscar nominaties voor zijn 

camerawerk voor Amadeus  (1984) en 

Ragtime ( 1981) en won voor Amadeus 

een BAFTA. 

GREGORY WALCOTT 
(Bernard Matttox, North Carolina, 13-1-
1928---LA, 20-3-2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stoere man die na zijn dienst in WO2  

acteur werd in oorlogsfilms( Battle Cry, 

The Outsider) en thrillers ( Strange lady 

in town, The steel jungle).Hij kon niet 

kieskeurig zijn in zijn keuze van films en 

daardoor zat hij in de  film Plan 9 from 

Outer Space van Hollywood`s slechtste 

filmer Ed Wood.Hin zei daarover: “Ik wil 

niet graag door die film herinnerd 

worden, maar je kan maar beter door 

iets herinnerd worden dan door niets.” 

Maar misschien juist daarom mocht hij 

meedoen in Tim Burton`s ode aan 

Wood: Ed Wood. Had in 1972 een 

opvallende boevenrol in Prime Cut  

waarbij hij in een vleesfabriek een 

In Memoriam 
 

 
 

Amadeus 
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tegenstander doodde en tot worst  

maakte. Werkte met Clint Eastwood 

(met wie hij een aantal keren in 

Rawhide had gespeeld) in Joe Kidd, 

Thunderbolt and Lightfoot, The Eiger 

Sanction en Every which way but loose. 

Werd meestal aan het einde van de film  

door Eastwood tot pulp geslagen. 

 

 
 
RIK BATTAGLIA 
( Corbola, Italie, Caterino Bertaglia,18-2-
1927---27-3-2015, Corbola) 
 

 

 

 

Held in Italiaanse films. Debuteerde in 

1954 in La Donna del fumi naast Sophia 

Loren. Hij werd geengageerd door 

Loren`s echtgenoot Carlo Ponti voor 

meerdere filmrollen. Hij zat in 1964 in 

de Karl May film Old Shatterhand  en 

bleef een bruikbaar medewerker in 

actiefilms vooral toen de Italiaanse 

western populair werd. Voor Sergio 

Leone deed hij Duck you sucker. Deed 

ook mee aan niet Italiaanse films die in 

Italië werden gedraaid zoals Treasure 

Island en Call of the wild, maar was over 

het algemeen een bekend acteur in 

eigen land. 

WALTER GRAUMAN 
(Wisconsin, 17-3-1922---20-3-2015,LA) 
 

 

 

 

 

Ver familielid van Sid Graumann , de 

oorspronkelijke eigenaar van het 

Chinese Theater en het Egyptian 

Theater in Hollywood. Vakkundig 

regisseur en producer van heel veel tv 

series: Perry Mason,The Untouchables, 

The Fugitive,The streets of San 

Francisco, Barnaby Jones en Murder she 

wrote. Had in de jaren zestig een paar 

opvallende speelfilms met A rage to live, 

een vrijmoedig boek  van John  O`Hara, 

over overspel met Suzanne Pleshette en 

Ben Gazzara  en de oorlogsfilm 633 

Squadron met Cliff Robertson en George 

Chakiris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Every which way but loose met 
 Clint Eastwood 
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SALLY FORREST 
(San Diego, 28-5—1928---15-3-
2015,Beverly Hills) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als dochter van  ballroomdansers kwam 

ze zelf als danseresje vroeg in films te 

staan. In 1946 in Till the coulds roll by en 

in 1948 in The Kissing bandit, een film 

met Frank Sinatra. In de jaren veertig en 

vijftig had ze rolletjes in low budget 

films zonder echt door te breken . 

Alleen in films die Ida Lupino met haar 

maakte ,Not wanted en Never fear , had 

ze succes. Ze trouwde met producent 

Milo O.Frank jr. en vertrok naar New 

York waar ze nog op het toneel in The 

seven year itch heeft gestaan. Ze was 

nog wel op tv te zien, o.a. in Rawhide, 

maar in 1967 hield ze het voor gezien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RALPH TAEGER 
(Queuens, NY, 30-7-1936---11-3-2015, 
CA) 
 

 

 

 

 

Was voornamelijk bekend van de TV 

serie Hondo waarin hij de titelrol 

speelde in 1967.Was van Duitse afkomst 

en had bijrollen in films en werkte voor 

de tv. Hij wist nooit door te breken  en 

kreeg een reputatie van lastig te zijn. Hij  

kreeg na 1983 geen filmrollen meer en 

begon  een handel in houtblokken voor 

haardvuren. Soms trad hij nog wel eens 

op bij kleine, lokale 

toneelgezelschappen. Hij werd in 2003 

gearresteerd  omdat hij premies  van de 

mensen die voor hem werkten niet had 

afgedragen. 

MANOEL DE OLIVEIRA 
( Porto,11-12-1908--- Lissabon, 2-4- 
2015) 
 

 

 

 

 

Als hij in het Guinness Book of records 

zou komen dan was het niet vanwege 

zijn enorme hoeveelheid films, maar 

omdat hij de oudste filmer ter wereld 

was. Hij maakte zijn laatste film in 2014, 

 

 

Son of Sinbad 
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de korte speelfilm The old man  of 

Belem . Hij was  toen 104 jaar oud. 

Omdat Portugal een fascistisch land was 

kwam zijn filmcarrière moeilijk op gang. 

Hij filmde een documentaire in 1933, 

maar hij werd vooral tijdens de oorlog 

gehinderd door censuur. Zijn eerste 

speelfilm ging niettemin in 1942 in 

première. Het was Aniki- Bobo  en  pas 

in 1963 volgde zijn  tweede: Acto da 

Primavera. 

Hij maakte regelmatig films voor de 

happy few en vooral in de jaren tachtig 

had hij veel succes. Hij won een eervolle 

Gouden Palm in Cannes en een Gouden 

Leeuw in Venetië. Zijn filmwerk was 

geïnspireerd door literatuur, kunst en 

geschiedenis. Hij kreeg beroemde 

acteurs en Marcello Mastroianni- 

waarschijnlijk voor weinig  geld- in zijn 

films. 

JAMES BEST  
(Jules Guy,Kentucky,26-7-1926---6-4-
2015, North Carolina ) 
 

 

 

 

 

 

Neef van de Everly Brothers. Diende in 

het Amerikaanse leger aan het einde 

van de oorlog, maar zag geen actie. Had 

zijn eerste toneelrol in een Europese 

tournee van My sister Eileen onder regie 

van Arthur Penn. Werd ontdekt door 

een scout van Universal en ging in films 

en op tv spelen. Zijn plattelands accent 

maakte het hem onmogelijk om echt tot 

de leidende rollen door te dringen, maar 

hij werd een bekend gezicht. Hij zat af 

en toe in goede films als Seminole, The 

left handed gunn, The naked and the 

dead, Shock Coridor en Merrill`s 

Marauders. Na 16 jaar gespeeld te 

hebben kreeg hij een Introducing credit 

van Jerry Lewis in Three on a couch  

hoewel hij al dertig films had gemaakt. 

Dit leidde wel tot meer komediewerk  

en in de jaren zeventig zat hij in films 

van Burt Reynolds. In 1979 werd hij pas 

echt bekend door de tvserie The Dukes 

of Hazzard  met zijn rol van Sheriff  

Roscoe Coltrane. 

GEOFFREY LEWIS  
(New Jersey,31-7-1935---7-4-2015, LA) 
 

 

 

 

 

Markante karakter acteur die zowel gek 

als gevaarlijk kon overkomen, of beide 

kwaliteiten combineerde. Hield er van 

op school liever solo toneel te spelen 

 

 
Three on a couch met Jerry Lewis 
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dan in een stuk met anderen. Zat veel 

op tv en in prominente films in de  jaren 

zeventig : oa The Culpepper Cattle Co., 

Bad Company, Dillinger, Macon County 

Line en The Great Waldo Pepper. Maar 

ook in veel films van Clint Eastwood met 

wie hij bevriend was. Had tien kinderen 

waarvan er een paar zijn gaan acteren. 

Zijn dochter Juliette  is de bekendste 

daarvan. 

 

 

 

 

RICHARD DYSART 
(Boston, 30-2-1929---5-4-2015, Santa 
Monica) 
 

 

 

 

 

Betrouwbaar karakter acteur, maar 

meer een bekend gezicht dan een 

bekende naam. Begon na zijn diensttijd 

in Korea te acteren in 1953.Veel 

theaterwerk en tenslotte een tv rol in de 

serie You are there. Eerste filmrol in 

1963 in de Tony Curtis-Natalie Wood 

film Love with the proper stranger als 

accountant on gecrediteerd). Zou een 

expert worden in rollen van 

boekhouders, rechters, magistraten, 

dokters. Brak na voornamelijk veel tv 

werk door met de tv-serie LA Law 

waarin hij advocaat Leland Mckenzie 

speelde van 1986-1994.Hij was de enige 

acteur die in alle afleveringen  

meedeed. Zijn laatste film was een tv 

film special in 2002 van LA Law waarin 

hij opnieuw  McKenzie speelde. 

GUNTHER GRASS 
(Danzig,16-10-1927---13-4-2015,Lubeck) 
 

 

 

 

Prominent Duits schrijver  die in 1999 de 

Nobel prijs voor literatuur kreeg. Van 

1983-1986 President van de Berlijnse 

Academie van Kunsten. Lid van de jury 

van het Film Festival in  Venetië in 

1984.Schreef een aantal tv films Die 

bosen Koche , Davor, Die Rattin  en Die 

Plebejer proben die Aufstand. Een paar 

van zijn romans werden verfilmd Katz 

und Maus  en Unkenrufe, maar vooral  

Die Blechtrommel, waarbij hij voor het 

scenario extra dialogen schreef  was een 

groot succes. De verfilming was in 

handen van Volkert Schlondorff. Grass 

was een kritische Duitser ten aanzien 

van politiek en politici in binnen en 

buitenland, maar hij kwam zelf in 

opspraak toen hij in 2006 op biechtte 

dat hij in 1945 zich bij de Waffen SS had 

aangemeld en gevochten had. Dat wierp 

een smet op zijn reputatie. 

 

 

 

 

 
Every which way but loose 
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1 DE TERUGKEER VAN DE X FILES 

De kans is groot dat er een nieuwe X 

files film gaat komen. David Duchovny 

die FBI agent Mulder vertolkte zegt 

hierover: “Je moet er niet te lang mee 

wachten want dan is er geen 

belangstelling meer. Het heeft geen 

lange looptijd zoals  Star Trek. Overigens 

is agent Mulder de slechtste FBI agent 

ooit, hij lost nooit een zaak op”. 

 

 

 

 

 

2 MARK STRONG  

De 51 jarige acteur van Oostenrijkse-

Italiaanse afkomst  (echte naam: Marco  

Salussolia) gaat al 25 jaar voor een Brits 

acteur door en is pas de laatste jaren  

bekend geworden met   spionage films 

als  Tinker Tailor Soldier Spy, The 

imitation Game en Kingsman the secret 

Service. Maar een hoofdrol en een echte 

hit heeft hij in Londen in een productie 

van The National Theater  A view from 

the bridge van Arthur Miller. Hij vertolkt 

de rol van de ongelukkig getrouwde 

Eddie Carbone die verliefd wordt op zijn 

nichtje die inwoont. Als er in zijn huis 

twee broers, illegale immigranten, 

komen waarvan er een ook verliefd 

wordt op de nicht dan 

wordt Carbone`s jaloezie 

zo groot dat hij  de 

jongens aan geeft. Het 

stuk heeft alles te maken 

met  mensen die destijds 

vermeende 

communisten in Amerika 

aangaven. Dit kan 

definitieve doorbraak 

voor Mark Strong naar 

hoofdrollen in films  

betekenen. 

 

3  SPOOKS 

Spooks was een succesvolle spionage 

serie over  de britse geheime dienst die 

terrorisme bestreed. Erf waren tien 

seizoenen en vrijwel niemand van de 

geheimagenten overleefden de serie. 

Behalve Harry de chef (Peter Firth) die 

alleen achter bleef. Aa het inde van deel 

NIEUWS VAN HET 

HOLLYWOOD FILM FRONT 
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tien zag je wel in een shot Matthew  

McFadyan het gebouw van MI5 (Thames 

House) binnengaan. Hij was in het begin 

van de serie en geheimagent die 

tenslotte ontslagen werd. Het was een 

gimmick, want McFadyan heeft zijn  

eigen succesvolle serie Ripper street. 

Er  is geen deel elf ,maar wel een 

speelfilm Spooks , the greater good. 

Harry is weer van de partij en een 

nieuwkomer is Kit Harington als MI5 

agent  Will Crombie. 

 

 

 

 

 

4 THE MAGNIFICENT 7 

De legendarische western krijgt eindelijk 

een remake; er is al jaren over gepraat. 

Denzel Washington zal de leider van de 

scherpschutters, Chris, spelen. De eerste 

kandidaat destijds was Anthony Quinn 

die tot zij woede en teleurstelling 

gepasseerd werd. De rol ging naar Yul 

Brynner die ook in het vervolg The 

return of the 7  zat. Toen George 

Kennedy in Guns of the magnificent 7 en 

tenslotte Lee van Cleef in The 

Magnificent ride !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De drie sequels konden echter niet 

tippen aan het origineel en die film  is 

nog steeds de moeite waard. Wie waren 

die 7: Yul Brynner, Steve McQueen , 

Charles Bronson, James Coburn, Horst 

Buchholz, Brad Dexter, Robert Vaughn ( 

de enige overlevende).  En dan was er 

nog de Mexicaanse bandiet van Eli 

Wallach. Overigens was The Magnificent 

7 al weer een remake van de Japanse 

klassieker De zevende Samourai van 

Akira Kurosawa. Andere acteurs die 

genoemd worden zijn  Chris Pratt en 

Ethan Hawke. Vincent d `Onofrio zal een 

van de bandieten spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Will Crombie 
Peter Firth 

 

 

 

De originele Magnificent seven: Yul Brynner, Steve 

McQueen , Horst Buchholz, Charles Bronson, Robert 

Vaughn, Brad Dexter, James Coburn. 
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5 INDIANA JONES 

Er gaat een rumour rond in Hollywood 

dat de populaire Chris Pratt  die in 

Gardians of the Glaxy heeft gespeeld en  

bezig is met Jurassic World de nieuwe 

Indiana Jones gaat worden. Dat zou 

dand e vijfde film worden voor George 

Lucas en of Harrison Ford nog meedoet 

in een belangrijke rol staat nog open. 

 

 

 

 

 

 

 

6 WOLVERINE VOOR DE ACHTSTE KEER 

Hugh Jackman zal voor de achtste keer 

Wolverine gaan spelen en naar hij zegt 

voor de laatste keer. Behalve natuurlijk 

als hij nog meer geld krijgt dan nu ( 

gemiddeld 20  miljoen dollars per  

Wolverine performance).De talentvolle 

acteur heeft zich wel erg aan het grote 

geld verslingerd want hij heeft al lange 

tijd geen fatsoenlijke film meer 

gemaakt. Zjin laastte film is de sf film 

Chappie over een te intelligente robot, 

niet echt een succes. Misschien dat de 

rol van de legendarische circus directeur 

PT Barnum in The Greatest show on 

earth  artistieke voldoening gaat geven 

.Hij mag in ieder geval weer zingen 

,maar gezien het matige zingen in Les 

Miserables  kan je daar ook je twijfels 

over hebben. 

 

 

 

 

 

 

7 DE COMEBACK VAN PAUL VERHOEVEN 

Paul Verhoeven maakte zijn laatste film 

Zwartboek in 2006 en het lukte hem niet 

een nieuwe film van de grond te krijgen. 

Er waren veel projecten maar het 

werden geen films. Maar nu is hij dan 

toch in Parijs bezig met  Elle gebaseerd 

op het boek Oh.. van Philippe Dijan die 

ooit het boek  37o 2 Le Matin schreef 

wat Betty Blue werd. Het gaat over en 

vrouw die lastig gevallen wordt door 

een stalker en besluit achter hem aan te 

gaan.  Isablle Huppert speelt die vrouw. 
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VOLGENDE MAAND IN FILM FUN 17: 

TALENT IS TE KOOP 

 


