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DE VERGETEN MAN 

 

In de jaren zeventig en tachtig was 

niemand zo populair als Burt 

Reynolds. Een roem die hij te 

danken had aan een aantal vrolijke 

actiefilms  met snelle auto’s zoals 

Smokey and the bandit, Hooper en 

The Cannon Ball run. En daar was 

die ijzersterke film Deliverance  

waarin hij vaardig  de handboog 

hanteerde. Burt kon geen kwaad 

doen en genoot van de grote roem 

waar hij lang op had moeten 

wachten. Hij en zijn vriend Clint 

Eastwood werden de Hollywood 

Honchos  genoemd en ze stonden 

aan de top van  de filmladder. Clint 

consolideerde zijn ster status met  

interessante films en werd een 

topregisseur, Burt  was minder 

gelukkig met de keuze van zijn  

films en kon de overschakeling van 

populaire ster naar  goede acteur 

niet maken. 
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Burt Reynolds werd in 1936 

geboren. Zijn vader, een 

voormalige cowboy, was 

brandweer commandant in palm 

Beach, Florida. Burt wilde atleet 

worden en kreeg een 

footballbeurs aan de 

Universiteit. Hij werd een 

halfback in de All-Star Southern 

Conference, maar omdat hij een 

auto-ongeluk kreeg  en een 

blessure aan zijn knie opliep, 

veranderde hij zijn hoofdvak 

van sport naar acteren. Maar hij 

had een fysieke achtergrond die 

altijd een belangrijk onderdeel 

van zijn rollen en spel bleef 

uitmaken. Bij zijn  films deed hij 

ook veel  stuntwerk zelf en 

raakte hij bevriend met 

stuntmannen die later-toen jij 

beroemd was- deel bleven 

uitmaken van zijn 

vriendenkring. Een van hen, Hal 

Needham, promoveerde zelfs tot 

regisseur van een aantal van 

zijn populairste films. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGAHITS 

Gestaag wist hij zich een plaats 

in de filmwereld te veroveren. 

Reynolds verdiende de opstap 

naar het witte doek in kleine 

films en diverse tv series, 

waarbij hij vooral in Gunsmoke 

opviel. Omdat men In Italië in 

de jaren zestig graag  acteurs 

uit westerns wilde hebben voor 

de spaghetti westerns werrd 

Burt uitgekozen door Sergio 

Corbuccio voor Navaja Joe ( 

1966), maar in tegenstelling tot 

Clint Eastwood die de drie Leone 

westerns deed was zijn uittap 

naar Italië weinig succesvol , 

omdat de film beneden de 

middelmaat was. 

 

 

 

 

 

 

Hij had al enige mate van 

bekendheid bereikt omdat hij in 

1959 en 1960 de hoofdrol in de 

tv serie River Boat had.Maar het 

bleef bij meer tv rollen en een 

paar lowbudget films als  

Operation CIA en Armored 

Command. Na tien jaar 

ploeteren had hij eindelijk een 

wat betere film met 100 Rifles, 

maar Jim Brown was de 

hoofdrolspeler die de mooie  
Gunsmoke 

Navajo Joe 
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Raquel Welch in de armen 

mocht sluiten en Burt was de 

derde op de titels. Toch was het 

een doorbraak naar  het grotere 

werk. In datzelfde jaar 1969  

mocht hij met een vrijwel 

naakte Angie Dickinson in bed 

liggen in Sam Whiskey en het 

begon op te vallen dat hij een 

wat laconieke houding had met 

humor.  

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel die jaren zestig een wat 

vrijere moraal in Hollywood 

films liet zien was het toch 

ongewoon dat een ster zich 

helemaal uitkleedde. Angie had 

daar geen moeite mee. Burt wel 

en hij wist niet hoe hij zich 

moest gedragen naast de 

voluptueuze naakte Angie. Hij 

kreeg het advies om zich zo 

normaal mogelijk te gedragen 

en dan zou alles goed komen. 

Het was de enige opzienbarende 

scene  uit deze comedy western 

en het was een begin naar de 

rollen die hij daarna zou gaan 

spelen. Er waren eigenlijk geen 

acteurs die op hem leken. Er 

was ruimte voor een happy-go-

lucky vrijbuiter . Bovendien 

manifesteerde hij zich op tv ook 

als een graag geziene , grappen 

makende gast. Het hielp dat hij 

in een relatie zat met de 

lievelingszangeres van de 

Amerikaanse tv, Dina Shore. Die 

was wel een stuk ouder dan hij 

maar ze straalden als gelukkig 

stel en Burt schoof maar graag 

aan bij talk shows. Vooral bij de 

nummer een show van Johnny 

Carson: The Tonight Show. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE KILLE DODER 

Hij werd dan wel erkend als de 

grapjas op tv en de lieve vriend 

van Dinah Shore ,maar het 

ontbrak hem nog wel aan die 

ene beslissende film die van 

hem een ster zou maken. 

Maar eerste gebeurde er iets 

anders in 1972. Burt poseerde 

bijna naakt op de centerfold van 

de april editie van 

Cosmopolitan. Het behaarde 

lichaam met die ondeugende 

lach sloeg aan bij vrouwen en 
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mannen. Burt was opeens een 

sekssymbool op zijn 

zesendertigste. Wat die 

actiefilms en tv rollen niet 

hadden bewerkstelligd deed 

Cosmo in een keer voor hem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen kreeg hij die rol van kille 

doder in Deliverance. Het was 

een verhaal van vier mannen 

die nog een keer de 

Cahulawassee rivier in kano`s 

willen afvaren voordat er een 

groot meer wordt gemaakt. De 

tocht krijgt een dramatische 

wending als twee berg bewoners 

het viertal aanvallen en een van 

het viertal (Ned Beatty) wordt 

verkracht.  

 

 

 

 

 

De weinig spraakzame Lewis 

(Burt) treedt krachtdadig op en 

dood de Hillbillies met zijn pijlen 

en boog. Jon Voight die eigenlijk 

de hoofdrol had  zag 

ogenblikkelijk dat met deze film  

Burt zou doorbreken als grote 

filmster. En dat gebeurde. Burt 

Reynolds had zijn film 

binnengehaald die hem een 

voetnoot in de filmgeschiedenis 

gaf. Het had voor de hand 

gelegen dat Burt door zou gaan 

met het soort films die Clint 

populair hadden gemaakt, de 

harde actie films, maar het liep 

anders. De komische race films 

kwamen op zijn weg.  

 

 

 

 

 

 

 

Smokey and the Bandit  (1977) 

en The cannon ball run (1981) 

behoorden tot de films die het 

meeste opbrachten en van Burt 

een nog grotere ster maakten 

die 5 miljoen dollar per film kon 

opstrijken. In  die tijd een 

ongehoord bedrag dat alleen 

Steve McQueen vroeg ( maar 

bijna nooit kreeg) . Uitstapjes 

naar andere soorten films 

hadden minder succes. Hij 

 

 

 

Smokey and the Bandit met Sally Field 
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probeerde een relatie komedie 

met Goldie Hawn Best Friends 

en een serieuze film over een 

kapot huwelijk met Candice 

Bergen Starting Over. Hij  was 

trots op die films, naar het 

publiek accepteerde hem 

gewoon niet als  een serieus 

acteur. Hij was Burt Reynolds en 

moest in snelle auto`s rijden of 

achter de boeven aangaan. 

 

 

 

 

 

 

BURT ALS REGISSEUR  

Intussen was hij –in navolging 

van zijn  vriend Clint Eastwood- 

ook gaan regisseren. Eerst 

Gator ( 1976) een vervolg op 

White Lightning (1973) dat qua 

actie en humor precies 

beantwoordde aan wat de fans 

van hem wilden. Daarna -

gewaagder-een zwarte komedie. 

Zwarte komedies worden zelden 

gemaakt en er zijn maar een 

paar regisseurs die dat met 

succes kunnen. Mel Brooks met  

The producers en Carl Reiner 

met  Where`s Poppa? .Burt 

Reynolds begaf zich op glad ijs 

met een verhaal over een man 

die ongeneeslijk ziek is en 

iemand inhuurt om hem te 

vermoorden. The End was best 

een goed gemaakt komedie, 

maar geen succes. Zijn derde 

regie was een keiharde 

politiefilm Sharky`s Machine  

die hij John Boorman  (van 

Deliverance) wilde laten 

regisseren ,maar die haakte af 

en Reynolds zat zelf weer in de 

regiestoel. Hij bewees opnieuw 

dat hij een goed regisseur was. 

 

 

 

 

 

 

Toch leek het er op dat Burt 

nooit helemaal door had 

wanneer en goed script op zijn 

weg kwam. Te lang bleef hij 

hangen in de race films. In 1983 

presenteerde James  L. Brooks 

hem het script van Terms of 

Endearment , waarin Shirley 

Maclaine een dame zou spelen 

die op betrekkelijke late leeftijd 

een mooie romance met haar 

buurman, een voormalige 

astronaut , beleeft. Burt leek 

uitermate geschikt voor die rol, 

maar uit solidariteit voor zijn 

vriend Hal Needham die weer 

een race film had koos Burt voor 

de veilige weg en koos voor 

Stroker Ace. Daar ontmoette hij 

in ieder geval – na een relatie 

 
Best friends met Goldie Hawn 

 
Sharky`s Machine  met Rachel Ward 
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Stroker Ace met Loni Anderson 

met Sally Field- een nieuwe 

liefde de tv ster Loni Anderson. 

Het was het begin van het einde 

van de auto films. Bovendien 

kreeg Jack Nicholson die wel de 

astronaut wilde spelen een 

Oscar voor zijn rol. Die had voor 

Burt Reynolds kunnen zijn. 

Hij betreurde zijn foute keuze 

voor altijd en moest constateren 

dat hij in die tien jaar geen 

fatsoenlijke film meer had 

gemaakt die kon wedijveren 

met Deliverance.  

Alles wat volgde ruikt naar 

mislukking. Een uiteindelijke 

samenwerking met vriend Clint 

in City Heat  leverde een matige 

film op. Thrillers die volgden 

waren met kleinere budgetten 

en geen kaskrakers.  Zijn vierde 

filmregie- en laatste -was Stick, 

waarvan de release werd 

uitgesteld omdat er scenes 

moesten worden bijgedraaid. 

Universal was niet gecharmeerd 

van de humor die Reynolds in 

de film had gestopt, ze wilden 

een serieuzere film. Stick flopte 

en Burt Reynolds begon last te 

krijgen van de geruchten dat hij 

aids zou hebben. 

Andere rollen die hij om 

onduidelijke redenen weigerde 

waren die van Han Solo in Star 

wars, a new hope in 1977 ( die 

ging naar Harrison Ford) en die 

van John McClane in  Die Hard 

in 1988 ( die ging naar Bruce 

Willis). 

Burt zou het moeilijk krijgen 

met een carrière waar 

middelmaat steeds aanwezig 

was. Ook al die verbouwingen 

aan zijn gezicht maakten zijn 

uiterlijk er niet beter op. Zijn 

huwelijk met Loni Anderson 

strandde na zes jaar en een 

hard gevecht begon over de 

alimentatie en over hun  

geadopteerde zoon Quentin. 

 

Stick 
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Burt sprak denigrerend  over 

zijn ex-vrouw wat hem bij het 

publiek ook niet sympathiek 

maakte. Een klein succesje dat 

wel hij binnenhaalde was de tv 

serie Evening Shade van 1990-

19984, maar een terugkeer voor 

een filmster naar de tv werd 

over het algemeen gezien als 

stap terug.  

BOOGIE NIGHTS 

 

 

 

 

 

 

 

In 1997 zat hij in een film – 

Boogie Nights - waar hij niet 

gelukkig mee was. Hij speelde 

een producent van porno films 

die lijdelijk toeziet hoe een 

aankomend “ acteur “ (Marc 

Wahlberg) auditie doet op zijn 

vrouw (Julianne Moore). De 

stoïcijnse blik van Burt bij deze 

copulatie scene is hilarisch en 

dit was dan ook de 

doorslaggevende factor dat hij 

een Oscar nominatie kreeg. Plus 

een BAFTA en een Golden Globe 

voor beste bijrol. Maar Burt had 

al lang besloten dat hij een 

verkeerde keuze had gemaakt 

en hij had zijn manager 

ontslagen. Foutje. Hij moest 

erkennen dat hij voor de 

zoveelste keer een brevet van 

onkunde had vertoond toen hij 

in de prijzen viel. Een hart 

onder de riem kreeg hij in de 

Tonight Show van Jay Leno die 

tegen hem zei: ” Onder alle 

omstandigheden blijf je toch 

Burt Reynolds de grote ster.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar dat nam niet weg dat er 

mooie grote rollen uitbleven. Hij 

was te lang blijven steken in zijn 

imago en durfde nooit een echt 

oude man neer te zetten zoals 

Clint Eastwood in Gran Torino, 

Jack Nicholson in  About 

Schmidt  of   Bruce Dern in 

Nebraska. Hij had bewezen dat 

hij dat niet aankon en dus kreeg 

hij die rollen ook niet 

aangeboden. En daardoor was 

hij de vergeten man. 

 

 

 
 Julianne Moore en Marc Walhlberg 

in Boogie Nights 
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BURT REYNOLDS DOOR DE JAREN HEEN 
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FILMS EN TV SERIES VAN BURT 

REYNOLDS 

River Boat 

 

100 Rifles 

 

Shark 
 

 

 

Hawk 

 
Gunsmoke 

 
The man who loved 

Catdancing 

 

Impasse 

 
Deliverance 

WW and the Dixie Dancekings 

 

Everything you always 

wanted to know but 

were afraid to ask 

 

Sam Whiskey 

 

Armored Command 

 

The Cannon ball run  

 

City Heat 

 
The Longest Yard  

Nickleodeon 
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FILMS EN TV SERIES VAN BURT 

REYNOLDS 

 

The Cannon ball run 2 
 

Hooper 

 

 
  

Starting over Rough cut 

 

 

 

Physical evidence 

 

Hustle 
The best little 

whorehouse 

in Texas 

 

Bean 

 

 

 

Switching channels 

 

The man who loved women 

 
Shamus 
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UITSPRAKEN VAN BURT REYNOLDS 

 

 

1 ( Over regisseur Paul 

Thomas Anderson): de meeste 

filmmakers hebben geen gevoel 

voor de film geschiedenis. Maar 

hij kent elk shot dat John Ford 

heeft gemaakt. En hij is heel 

zelf verzekerd. Hij wist echt 

welke shots hij wilde maken. Ik 

herinner me de eerste opname 

van Boogie Nights  wat een van 

de langste shots is in de 

geschiedenis van de film. En 

omdat ik soms gewoon een 

lastpak ben zei ik: ” Heb je het 

getimed ? Is het langer dan in 

Citizen Kane ? “ En hij zei: “O  

ja, het is drie seconden langer.” 

 

 

 

 

 

 

2  ( over Sally Field): Ik 

heb haar al meer dan tien jaar 

niet meer gezien en dat vind ik 

jammer. Omdat ik haar zou 

willen vertellen wat ik toen niet 

wist. Dat is, dat ze ongelofelijk 

onzelfzuchtig  was wat betreft 

de tijd die we samen 

doorbrachten. Weet je, in dat 

kleine lichaam van haar zit een 

van de sterkste personen die ik 

ooit ben tegengekomen. Wat ik 

toen niet genoeg apprecieerde 

was-tot ik mijn zoon Quinton 

had- wat het betekent om een 

kind te hebben en tegen iemand 

te zeggen : Ik ben bij je. En ik 

weet nu wat een groot geschenk 

dat was. 

 

 

 

 

 

3 ( over jonge filmmakers) 

Ik heb 300 tv films gedaan en 

zo`n 60 speelfilms. Ik ben moe 

van die gozers die jonger zijn 

dan de sandwiches die ik eet. 

Die me vertellen dat ik links om 

de bank moet lopen. Er is geen 

appreciatie voor acteurs en geen 

gevoel van filmhistorie. 
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4 (Na zijn Oscar nominatie 

voor Boogie Nights) Dat ik 

genomineerd ben is geen come-

back verhaal. Omdat ik gewoon 

weg weigerde te verdwijnen. 

 

 

 

 

 

5 ( Over Dinah Shore) Een 

van de geweldigste dames die ik 

kende was Dinah en ze leerde 

me  meteen dat als je niet om 

jezelf kan lachen dan  hoor je 

niet in de showbusiness te zijn. 

Aks ik ook maar enige klasse 

heb-en dat kan je je afvragen- 

dan heb ik dat aan Dinah te 

danken. 

 

 

 

 

 

6 (Over zijn 

kracht en 

zwakheden) Ik 

betreur het dat ik 

niet de 

waardigheid van 

Ricardo Montalban 

heb, de stijl van 

Dean Martin, of de 

humor van Bill Cosby. Maar ik 

heb het hart van een leeuw. 

7 ( over zijn succes in 

Hollywood) De enige manier 

waarop je iemand kan kwetsen 

in  dit vak is door succes te 

hebben en een aanslag op hun 

portefeuille te plegen; of 

misschien gewoon te glimlachen 

en nooit op te geven.  

 

 

 

 

8 ( over de mislukkingen 

in zijn carrière) Alle jonge 

acteurs komen naar me toe en 

vragen me waar de landmijnen 

liggen, want ik ben overal op ze 

gestapt. 

 

 

 

 

9 ( Nadat hij hoorde dat 

Smokey and the Bandit een 

favoriete film van Alfred 

Hitchcock was) Er 

waren intellectuele 

mensen die mijn  

helden waren  die 

stilletjes tegen me 

zeiden: “Ik vond 

Smokey and the 

bandit  geweldig” 
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en ik zei “ Dat is o.k. 150 

miljoen mensen vonden dat 

ook.” 

10 Er zijn drie perioden in 

de carrière van een acteur: 

Jong, oud en je ziet er goed uit. 

 

 

 

 

 

11 Ik ga graag met 

pensioen zoals Cary Grant. Ik 

sta op het toneel en vertel een 

verhaal. Iedereen 

applaudisseert en lacht en dan 

val ik als een rots neer. 

 

 

 

 

 

 

12 ( Over Peter 

Bogdanovich) Je praat over een 

man die iets bijzonders deed. 

Hij was 

filmcriticus en 

toen maakte 

hij The last 

picture show  

die veel 

Oscars kreeg. 

Dat nam men hem kwalijk. Niet 

in het openbaar, maar diep van 

binnen en de critici zeiden: 

Maak hem af. 

13 (over zijn spaghetti 

western Navajo Joe) Ze vonden 

een oude pruik en plakten die 

op mijn hoofd. Ik zag er uit als 

Natalie Wood. 

 

 

 

 

 

14 ( over zijn scheiding 

met Loni Anderson) Ik betaal de 

twee na hoogste alimentatie en 

kindersteun in de wereld. De 

enige twee die 

meer betalen 

zijn twee 

Sheiks. 

 

 

 

15 (Over de dood van zijn 

vriend Dom DeLuise) Mis ik 

hem? Ja, elke keer als ik lach, 

als ik glimlach en als ik denk  

hoe aardig hij was. 
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Op een paar jaar na zestig jaar 

geleden verscheen de eerste 

filmrubriek op de vaderlandse 

televisie: Uit de Oude 

Draaidoos. Samensteller en 

presentator was een man die 

qua uiterlijk eigenlijk alles tegen 

had: klein van stuk, corpulent, 

kaal, moeizaam sprekend en 

wat ongemakkelijk kijkend in de 

camera. Het publiek mocht deze  

 

 

'underdog' wel, uit jalousie de 

métier werd hij daarentegen 

door de filmjournalistieke elite 

doodgezwegen. Onterecht. In 

een tijd ver vóór de 

videocassette, dvd en YouTube 

was het Simon van Collem die 

het publiek liet kennismaken 

met filmklassieken uit het prille 

begin van de cinematografie. 

SIMON VAN COLLEM 
 

 

Door Thomas Leeflang 

 

Van links naar rechts: Simon van Collem, presentator en samensteller van 

het tv-programma 'Uit de Oude Draaidoos', VPRO-tv-omroepster Verti 

Dixon en haar echtgenoot VPRO-regisseur Jack Dixon. De opname is 

gemaakt op 12 juni 1960 in studio Irene te Bussum. 
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Niemand deed en doet hem dat, 

tot op de dag van vandaag, na.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon van Collem mocht op 14 

februari 1958, op voordracht 

van Jack Dixon, bij de tv 

beginnen met Uit de Oude 

Draaidoos. Mocht, want intern is 

er bij de VPRO onder leiding van 

dominee Van Nieuwenhuyzen 

nog lang over vergaderd. De 

eerste aflevering wijdde Van 

Collem aan de Nederlandse film 

Trijntje en Mijntje naar 

Zandvoort uit 1917, met Annie 

Bos en Christine van Meeteren. 

Christine was in studio Irene in 

Bussum aanwezig en werd door 

Simon geïnterviewd. Drama-

regisseur Dixon kwam op het 

idee hem bij de VPRO binnen te 

halen omdat hij altijd met 

zoveel plezier Van Collems 

degelijke filmartikelen in de 

Volkskrant las.  

De eerste vijf jaar vormden 

Dixon, diens vrouw de 

omroepster Verti Dixon en 

Simon een hecht trio dat om de 

haverklap in opperbeste 

stemming kon worden 

aangetroffen in het Bussumse 

tv-café 't Brinkie van kastelein 

Cees Duller. 

  

Jack Dixon regisseerde Van 

Collem en Verti Dixon kondigde 

De Draaidoos aan. Ruim tien 

jaar bleef Van Collem bij de 

VPRO, daarna begint hij bij de 

Avro met Avroskoop en 

vervolgens bij de Tros met 

Simonskoop. Simon van Collem 

hield zich niet bezig met het 

bespreken van het actuele 

aanbod in de bioscoop, hij 

besprak juist wat er lang, heel 

lang geleden in de cinema zoal 

te zien was geweest. Vandaar 

dat in het vinden van de juiste 

fragmenten voor hem veel tijd 

ging zitten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Thys Ockersen. 
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Dikwijls gebruikte hij zeldzaam 

en uiterst brandbaar nitraat 

filmmateriaal van particuliere 

verzamelaars en putte hij uit 

archieven van zelfstandige 

filmverhuurders als dat van Dick 

van Leen van Centra Film in 

Dordrecht en Andries Dresscher 

van Express Film in Amstelveen. 

Ook van conservator Jan de 

Vaal van het Filmmuseum in het 

Amsterdamse Vondelpark betrok 

Van Collem historisch 

belangrijk, maar kwetsbaar 

35mm filmmateriaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grote filmmaatschappijen, 

die alleen recente films in 

voorraad hadden, waren Van 

Collem alleen behulpzaam als hij 

aandacht besteedde aan een op 

dat moment in de bioscopen 

lopende film, zodat er in ieder 

geval via de tv wat 'free 

publicity' mee kon worden 

gegenereerd. In Het Nieuw 

Weekblad voor de 

Cinematografie adverteerde 

men er dan gauw mee: 'Simon 

van Collem heeft een interview 

gehad met topacteur Peter 

Sellers. In zijn tv-programma op 

2de Paasdag om 20.15 uur ziet 

en hoort u dit interview. Er 

worden enkele fragmenten 

getoond uit films van Peter 

Sellers, o.a. uit zijn laatste, die 

gedurende de Paasdagen haar 

première beleeft in een aantal 

steden: De Rose Panter.'  

Aldus Nova Film in maart 1964.  

 

Eind jaren zestig maakte Van 

Collem voor de VPRO een 

avondvullende documentaire 

over de Duitse film, Van 

Lubitsch tot Leander, die alleen 

al voor het gedeelte over de film 

in het Derde Rijk en een goed 

interview met Max 

Gerschtanowitz van het 

Tuschinski-concern, voor 

herhaling vatbaar zou zijn. Dick 

van Swol, publicity-manager 

van Nederland Film, sprak 

steeds met veel warmte over 

'handelsreiziger' Simon. Al in 

1959, toen Van Collem 

nauwelijks een jaar met z'n 

Draaidoos op de televisie 

aanwezig was, zei Van Swol: 'Hij 

neemt de rol van radio-

filmbespreker Leo Jordaan van 

voor de oorlog over en brengt 

op de televisie een jong publiek 

de liefde voor film bij. Simon 

van Collem moet van het 

filmbedrijf alle medewerking 

krijgen zodat hij op dat 

kijkkastje kan doen wat-ie wil.'  

Van tien jaar Uit de Oude 

Draaidoos is geen enkele 

complete aflevering bewaard 

gebleven, van z'n Avro- en Tros-

uitzendingen slechts een paar.  
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De scripts met Van Collems 

teksten zijn vernietigd, alleen 

van de filmfragmenten die hij in 

z'n programma's gebruikte is in 

het omroeparchief Beeld & 

Geluid in Hilversum nog wat 

aanwezig. Japke B. Bouma 

constateerde in NRC 

Handelsblad van 22 april 1989: 

'De publieke omroepen hebben 

de nalatenschap van Simon van 

Collem verkwanseld. Sinds zijn 

dood is er geen opvolger 

opgestaan.'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel wat filmpedagogen 

hebben, elk op hun manier, op 

de televisie een filmrubriek 

gehad. A. 'Janus' van Domburg 

(exponent van het katholieke 

denken over film), Cees van Ede 

(ambitieus, bekakt op niets af), 

Bob Bouma ('Lieve dames, 

beste heren'), en Hans van 

Wilgenburg deden dat voor de 

KRO; Hans Keller en Jac. 

Goderie ('Dikke Doei!') voor de 

Avro, Jan Blokker voor de Vara 

en de VPRO, Peter van Campen 

voor de NCRV, Charles Boost 

(altijd kort en deskundig) voor 

de Nos, Tineke Verburg voor de 

Tros en René Mioch voor 

Veronica.  

Barry Norman, de Britse Simon 

van Collem, kwam vier decennia 

lang wekelijks op de Engelse 

televisie als presentator van de 

saaiste (maar beste!) tv-

filmrubriek. Ook de Vlaamse 

Simon Collem, Jo Röpcke, hield 

het met dezelfde opzet decennia 

lang uit bij de BRT. Simon van 

Collem, die in de glitter- en 

glamourwereld qua 'uitstraling' 

nogal uit de toon viel, 

benaderde z'n gesprekspartners 

net als z'n Engelse en Belgische 

collega's met respect en zocht 

ze graag thuis op.  

 

De al op leeftijd gekomen Jessie 

Matthews in Londen, Hans 

Moser in Wenen, Fritz Lang in 

Hollywood, Lilian Harvey in 

Antibes, Harold Lloyd in Los 

Angeles, Fernandel in Parijs. Ze 

spraken allemaal graag met 

Simon van Collem, terwijl ze er 

geen enkel commercieel belang 

bij hadden omdat hun films niet 

of nauwelijks nog rouleerden. 

Iedereen vond het fantastisch 

om op de Hollandse televisie te 

komen. Fernandel gaf aan het 

eind van het interview à la Don 

Camillo de Nederlandse tv-

kijkers zelfs z'n zegen. Tot 

ongenoegen, om niet te zeggen 

tot ergernis van de tv-criticus 

van Trouw, die zich namens de 

lezers ernstig gegriefd voelde en 

dat breeduit in z'n recensie 

vermeldde. Simon zei daar later 

over: 'Maar dat was in 1961, 
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toen de oecumenische gedachte 

nog niet geboren was.' 

 

Simon van Collem, zoon van 

een Amsterdamse 

diamantslijper, voelde zich in de 

eerste plaats filmjournalist, 

hoewel het blad Smalfilm hem 

in 1963, voor zijn 'met 

cineliefde gemaakte 

filmpriogramma's' promoveerde 

tot filmhistoricus. Na zijn tv-

debuut bij de VPRO werd hij 

tegelijkertijd vertegenwoordiger 

van Nova Film en later 

redacteur van het king-size-

programmablad TeleVizier, 

waarin hij legio artikelen 

schreef, vaak over de sterren en 

de regisseurs die hij voor z'n tv-

programma's had gesproken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ontroerend essay van Van 

Collem is Het sprookje van de 

Poolse kleermaker, waarin hij de 

sympathieke megalomaan 

Abraham Tuschinski liet zeggen: 

'God vraagt niet of je in zaken 

faalt, als je dat maar niet voor 

je medemensen doet.'  

Toch kreeg Van Collem. zoals 

opgemerkt, geen erkenning van 

'echte' filmjournalisten. Voor 

Van Lierop (Utrechts 

Nieuwsblad), Waller (NRC 

Handelsblad), Hosman (de Tijd), 

De Vries (Het Vrije Volk), 

Wallagh (AD), Bertina (de 

Volkskrant) en Van Ieperen (Vrij 

Nederland) telde hij niet mee. 

Nadat de gezaghebbende 

filmhistoricus Geoffry Donaldson 

in Van Collems in 1959 bij de 

Bezige Bij verschenen boek Uit 

de Oude Draaidoos met het 

grootste genoegen kleine 

onjuistheden ontdekte, werd er 

onder de filmpers gegniffeld: 

'Zie je wel, die Van Collem kletst 

maar wat!' Het deerde hem niet.  

Simon van Collem leek 

kwetsbaar maar had een ijzeren 

incasseringsvermogen en een 

meer dan hoge 

frustratietolerantie. Over die 

merkwaardige vijandige houding 

van een groot deel van z'n 

collega's merkte hij eens op: 

'Was afgunst een schurft dan 

zag je onder filmrecensenten 

heel wat rare koppen!' Als jonge 

joodse jongeman zat Simon van 

Collem tijdens de oorlog jaren 

ondergedoken op een boerderij 

in Friesland. Hij bracht er 

jarenlang dagen en nachten 

lezend en nadenkend door, het 

vormde hem tot een wijs en 

lankmoedig man.  

 

In de studio's in Hollywood was 

Van Collem kind aan huis, daar 

kenden ze Simon van de 'Royal 

Dutch Television' van de ronde 

kaasjes in rood papier, de 

 

Abraham Tuschinski. 
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Delfstblauwe molentjes, de 

bruine kruiken oude jenever en 

de decoratief beschilderde 

wandborden waarop hij had 

laten zetten dat Robert Redford, 

Faye Dunaway of Jack Lemmon 

door de Nederlandse tv-kijkers 

waren gekozen tot 'Ster van het 

Jaar'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op die manier wist hij in het  

zonnige deel van Amerika 

iedereen voor zich te winnen. 

Met kleine geschenken 

onderhield hij er 

vriendschappen, zoals met Fritz 

Lang, voor wie hij steeds een 

kistje geurige sigaren van 

sigarenmagazijn Hajenius uit 

Amsterdam meenam. In z'n 

boeken Sterren kijken uit 1965 

en De sterren kunnen me nog 

meer vertellen uit 1988 deed hij 

beeldend verslag van de 

obstakels en weerstanden die 

hij heeft moeten overwinnen om 

een interview te kunnen maken 

met deze of gene 'grootheid van 

het witte doek'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn repertoirekennis was 

bijzonder groot, daarnaast 

kende hij het filmwezen als 

geen ander. Wie iets wilde 

weten over de Amsterdamse 

buurtbioscoop National of over 

B-filmmaker Edgar G. Ulmer 

deed nooit tevergeefs een 

beroep op Simon van Collem. In 

1984 vertelde hij over de 

moeder van Audrey Hepburn, 

die in Brussel woonde: 'Als 

iemand in Nederland of België 

weer eens wat flauwekul had 

geschreven over Audrey, dan 

kwam er van mama een brief op 

poten bij de hoofdredacteur 

waarin steevast de zin 

voorkwam: "Werd het verhaal 

over mijn dochter Audrey 

Hepburn door de werkster of 

door de loopjongen van uw blad 

geschreven?" Daar is menigeen 

al tegenop gelopen.'  

Anton Jonkers, destijds 

bedrijfsleider van Cinema 

Hollandia aan de 

Haarlemmerdijk in Amsterdam, 

het huidige The Movies, 

herinnerde zich Simon van 

 
Simon met de makers van Jaws. 
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Collem nog goed. In de jaren 

zestig van de vorige eeuw kwam 

Van Collem als 

vertegenwoordiger van Nova 

Film elke maand een ochtend bij 

hem koffiedrinken en 

zakendoen: 'Ik mocht hem 

graag, een heel charmante 

man,' aldus Jonkers. 'Simon was 

in werkelijkheid niet anders dan 

op de televisie. Hij had verstand 

van film, daar kon niemand 

tippen. En hij voorspelde je 

precies of een film wél of niet 

wat zou doen aan de kassa. 

Simon had altijd gelijk, ja.'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 21 juni 1989, na afloop van 

de première van de James 

Bond-film Licence to Kill, werd 

Simon van Collem in een bijzaal  

van het hem zo vertrouwde 

Tuschinski Theater in 

Amsterdam ineens onwel. Hij 

overleed aan de gevolgen van 

hartstilstand. Sommige 

aanwezigen dachten dat het 

weer om een gimmick ging voor 

zijn programma Simonskoop. 

Simon van Collem werd 69 jaar 

en stierf in een voor hem wel 

heel toepasselijke omgeving: op 

hoogpolig tapijt, onder art-deco-

lampen, gekleed in een 

smoking.  

 

In de landelijke dagbladen 

verschenen kleine 

rouwadvertenties: 'Wij verloren 

een zeer dierbare vriend. Door 

zijn dood verliest de 

Nederlandse filmwereld zijn 

glans. We zullen je missen. 

Renée Soutendijk & Thed 

Lenssen, Monique van de Ven & 

Edwin de Vries, Jeroen & Herma 

Krabbé, Huub Stapel & Resie 

Jansen.' En in het Amerikaanse 

vakblad Variety stond: 'In the 

little man from Holland  - Simon 

van Collem-  we lose a great 

friend. Columbia Tri-Star Films'.  

  

 

 

Simon met Alfred Hitchcock. 
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FAVORIETE FOTO VAN DE MAAND 

In  1976 was Thys aanwezig in Parijs bij de opnamen van The Tenant 

(Le Locataire) van Roman Polanski met de regisseur zelf in de hoofdrol. 

Ingmar Bergman`s cameraman Sven Nykvist maakte de opnamen   

 
Foto Thys Ockersen 
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ORGELMUZIEK EN ACTIE IN DE ROYAL

 

 

 

 

 

Even voor het begin van mij  

programma op Radio Noord-

Holland hoor ik op het ANP 

nieuws dat organist Bernard 

Drukker overleden is. Beelden 

van de jaren vijftig; de kale 

Drukker achter het orgel van de 

bioscoop de Royal op de 

Nieuwendijk in Amsterdam. De 

bioscoop waar elke week een 

andere actiefilm draaide: een 

western, oorlogsfilm of 

avonturenverhaal. Goedkoop, 

maar mooi , actiewerk dat de 

grote bioscopen niet haalde.  

 

Maar een eigen publiek had in 

de buurt bioscoop waar elke 

week trouwe filmliefhebbers een 

bezoek brachten. 

Even later stapt  de tachtig 

jarige Samuel Fuller binnen in 

mijn studio voor een interview. 

De twee vallen samen in de 

Royal: Drukker in de pauze 

achter het orgel; Sam Fuller 

erna met films als The Steel 

Helmet, Pick up on South Street 

met Richard Widmark en Forty 

guns met Barbara Stanwyck. 

Door Jan Meng 
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Ik neem Fuller op; hij is klein. 

Zijn sigaar is langer dan zijn 

hand. Met dichtgeknepen ogen 

kijkt hij mij aan. “Hello are you 

Jan Meng, haven`t we met 

before ? Yeah, I know where it 

was…” Hij laat even de stilte 

vallen, zwaait met zijn half op 

gekauwde, enorme sigaar en 

vervolgt: “ San Quentin! That`s 

where ! You were in the cell 

next to me ! Number twelve-o-

two ! And come to remember 

it….you killed the warden ! You 

bastard !!” 

Een speelfilm in een paar 

seconden. Written, produced 

and directed by Samuel Fuller !  

Sam praat en ik luister en 

onderdruk de vraag: “Did you 

know Bernard Drukker? “  De 

vrolijke tonen van het 

bioscooporgel  van de Royal  

klateren in mijn geheugen. Op 

het doek worden teksten van 

populaire wijsjes geprojecteerd. 

Een zoeklichtje huppelt met de 

tekst mee en wij zingen met de 

Selvera´ s  : “Ver over Berg en 

Dal klonk er het hoorngeschal! 

….Steeds als een blij 

signaal….voor allemaal!”  Bij “ 

allemaal “ rust het zoeklichtje  

even uit op het zeer kale 

achterhoofd van Bernard 

Drukker. De zaal lacht .  

 

 

 

 

 

 

 

Gelukzalig kijkt Drukker schuin 

de zaal in- hij heeft succes!- 

niet wetend dat zijn achterhoofd 

de lacht opwekt. Veel later 

vertelde Thomas Leeflang  

(schrijver van o.a. De 

Nederlandse bioscoop in de 

tweede Wereld Oorlog) mij  dat 

hij in zijn functie als operateur   

in de Royal  dat trucje uithaalde. 

En dat Bernard Drukker het 

nooit heeft geweten. Sam Fuller 

kijkt mij even afwachtend aan. 

De tijd is om, het interview is 

voorbij. Napratend zegt Sam : 

“Emotions, that´s what it is all 

about. Bangg! Right in the face. 

And entertainment! Together ! 

Bang bang !” 

Drukker en Fuller samen in de 

Royal ! Wat een combinatie! 

And…I was there!  

 

Jan Meng met Sam Fuller. 

 

Bernard Drukker. 
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ROY LOGGER: Roy regisseerde een paar korte 

speelfilms en produceerde in  1978 Mijnheer 

Klomp met Otto Jongerius als regisseur. 

Daarna kwam in 1981 Twee vorstinnen en 

een vorst. Hun film over de 

schilderijenvervalser Han van Meegeren 

strandde. Roy  ging voor een joods boeken 

antiquariaat  werken en nam die over. Sinds 

enige tijd heeft hij zich ook op de dichtkunst 

toegelegd en Film Fun is verheugd een van 

zijn gedichten over producent  John Rosinga 

te publiceren. 

 

JOHN ROSINGA:  Flamboyant producent van 

commercials . Maakte in 1968 een uitstapje 

naar de speelfilm en produceerde de tweede 

film van Nicolai van der Heyde To grab the 

ring. Deze internationale thriller was een 

grote flop en Rosinga keerde snel terug naar 

de commercials. Roy liep in 1967 stage bij 

Rosinga. 

 
 

EEN GEDICHT VAN ROY LOGGER 
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John teruggekeerd van de Dood 

 

Ik droomde dat John Rosinga was teruggekeerd. 

Wij waren nu samen in zaken. 

Hij was veel rustiger geworden. 

Hij lachte minder en dacht langer na, 

Misschien wel door zijn jaren met de Dood. 

Maar in sommige van zijn poses gaf hij zich nog bloot. 

Zo ging hij onbekommerd op de dinertafel liggen, 

Languit tussen de fijne spijzen en de volle glazen, 

Zijn vilten schoentjes in de restjes kreeftsalade. 

Nog steeds genoot hij enorm aanzien als in de 

Jaren zestig: niemand van het reclamebureau 

Die het hem verbood en 

Niemand die van kleur verschoot. 

Zo doende in mijn droom sleepten wij 

De ene opdracht na de andere binnen. 

Maar later op de set koos hij 

Zorgvuldig cameraposities uit. 

Heel anders dan vroeger, minder 

Op de automatische piloot. 

Vroeger wilde ik voor hem sjouwen 

En was ik zijn toegewijde jongste assistent - 

Hij was tien jaar ouder, nu waren wij even groot. 

Als toen een shot in het blik zat en de 

Actricetjes weer even in de schmink 

En ik hem vroeg: John waar gaat de camera naartoe? 

Antwoordde hij unverfroren: Staan laten Roy. 

Eager de zware camera en driepoot 

Voor hem te verplaatsen vroeg ik verrast: Waarom? 

Zei John glimmend: Geen vragen stellen. Daarom. 

Omdat hij daar al stond. 

Alsof hij het aanvoelde hè dat wij nog na zijn dood 

Als partners samen zouden werken voor ons brood. 
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In Memoriam 
 

 

ANNE MAERA 

( NYC,20-9-1929---23-5-2015, 

NYC) 

 

 

 

 

 

Comédienne die getrouwd was 

met komiek Jerry Stiller en het 

duo Stiller and Maera vormden, 

die regelmatig op tv in de Ed 

Sullivan show optraden. Ze was 

ook de moeder van acteur/ 

regisseur Ben Stiller en actrice 

Amy Stiller. Anne Maera zat ook 

regelmatig in de tv serie Rhoda  

en in Archie`s Place  het vervolg 

op All in the Family met Carrolll 

O`Connor als Archie. Ze werd in 

haar huwelijk met Jerry joods, 

maar hun comedy act ging over 

de etnische verschillen in hun 

achtergronden. In de film Fame 

was ze een lerares van de 

kunstacademie die door haar 

leerlingen werd gepest. Met 

haar man Jerry zat ze in de tv 

serie The King of Queens. Los 

van haar man die een van de 

grappigste komische acteurs in  

 

Amerika is en haar zoon die aan 

de top staat als filmacteur en 

regisseur wist ze toch eeen 

eigen carrière op te bouwen. Ze 

kreeg in 1993 een Tony 

nominatie als beste actrice voor 

het toneelstuk  Anna Christie 

van Eugene O `Neill. 

 

BETSY PALMER 

(Patricia Hrunek,Indiana , 1-11-

1926---29-5-2015,Connecticut) 

 

 

 

 

 

 

 

Speelde al een paar jaar vanaf 

1951 en kreeg in 1955 de rol 

van de vrouw van Jack Lemmon 

in Mr Roberts. Ze zat verder ) 

nogal onopvallend ‘in oa Queen 

Bee, The tin star,The story of 

lynn Stuart , It happened top 

Jane en The last Angry men. Er 

vlgde veel tv werk en pas in 

1980 speelde ze de moordende , 
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wraaknemende moeder Mrs 

Voorheesin de griezelfilm Friday 

the 13th.Ze herhaalde de rol in 

Friday the 13th part two. Haarl 

laatste rol was in 2007 in  Bell 

witch the Movie.Ze vertelde dat 

ze niet echt de rol van Mrs 

Voorhees wilde spelen ,maar ze 

had het geld nodig voor een 

nieuwe auto. 

 

 

 

 

 

 

PIERRE BRICE  

(Pierre Louis Baron de 

Bris,Brest, Fr.,6-2-1929---5-6-

2015, Parijs ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij was van Franse adel. Hij 

ging vrijwillig het Franse leger in 

en vocht in Indo China. Daarna 

nam hij acteer lessen en kwam 

in 1955 in een Eddie 

Constantine  film ,Ca va barder 

,terecht. In 1958 zat hij in de 

nouvelle vague film Les 

Tricheurs. In 1962 ontmoette 

producent Horst Wendlandt  

Brice op het Berlijnse 

filmfestival. Hij was op zoek 

naar een acteur die de rol van 

Winnetou kon spelen in de Karl 

May verfilmingen. De fysieke 

sterke acteur met zijn door de 

zon gebruinde gezicht kwam in 

aanmerking  en debuteerde in 

1962 in Der Schatz im Silbersee  

naast de Amerikaanse acteur  

Lex Barker als Old Shatterhand. 

De  Duitse westerns werden in 

Joegoslavië opgenomen en 

Barker en Brice werden grote 

sterren in Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Brice zat in 11 van die 

westerns, maar nadat ze 

afgelopen waren  kon hij maar 

moeilijk  interessante rollen 

krijgen. In 1998 kwam hij nog 

een keer voor de tv terug als 

Winnetou in  Winnetous 

Ruckkehr. In 1992 had hij een 

 

Friday the 13th 
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Duitse Cross of Merit First Class 

gekregen als populairste 

Fransman in Duitsland. Op hoge 

leeftijd speelde hij nog  

Winnetou in Karl May festivals. 

Overleden aan een 

longontsteking. 

RICHARD JOHNSON 

(Essex ,30-7-1927---5-6-2015, 

Chelsea, Londen) 

 

 

 

 

 

 

 

Acteur,schrijver en producent. 

Was vooral in de jaren zestig 

populair. Begon na zijn opleiding 

bij RADA al heel snel in 

Hollywood te werken. Zijn 

eerste film was in 1959 de 

oorlogsfilm Never so few met 

Frank Sinatra en Gina 

Lollobrigida. Daarna deed hij de 

horror film The haunting en 

werkte afwisselend in Engeland 

en Amerika. Toen hij The 

Amorous adventures of Moll 

Flanders maakte leerde hij Kim 

Novak kennen en had een kort 

huwelijk van een jaar met haar. 

Hollywood werd een deceptie 

voor hem toen hij een rol had 

van een fictieve figuur die niet 

in de bijbel voorkwam in King of 

Kings, maar die werd er geheel 

in de montage uitgehaald. Na 

wat actie films maakte hij als 

een pseudo James Bond, 

Bulldog Drummond, in de 

spionagefilms Deadlier than the 

male ( 1967)en Some girls do 

(1969). Het uitblijven van een 

groot succes eindigde zo`n 

beetje zijn status van 

hoofdrolspeler, hij  moest 

genoegen nemen met bijrollen 

in  films als Julius Caesar  en 

Anthony and Cleopatra. Alleen 

in obscure Italiaanse horrorfilms 

als Beyond the door,The cursed 

medallion en Zombi was hij nog 

de hoofdrolspeler. Zijn handicap 

was waarschijnlijk dat hij te 

knap was, terwijl collega`s Sean 

Connery, Stanley Baker, Robert  

Shaw en Michael Caine 

interessantere uitstralingen 

hadden. Het gerucht gaat dat hij 

een eerste keuze was voor de 

rol van James Bondin de film Dr. 

No in 1962 maar geen langdurig 

contract wilde tekenen. Richard 

Johnson zou toch een lange 

film- en tv carrière hebben en 

hij produceerde een paar films 

waaronder The lonely passion of 

Judith Hearne en Turtle diary. 

 

 

 

 

 

 
Deadlier than the male 
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RON MOODY  

(Ronald Moodnick,Londen , 8-1-

1924---11-6-2015, Londen) 

 

 

 

 

 

 

De ultieme vertolker van Fagin 

in de musical Oliver van Lionel 

Bart  zowel op toneel als in de 

film uit 1968.Hij verdiende  er 

een Oscar nominatie mee. Hij 

was verrukkelijk als de schelm 

Fagin die een bende van 

jongens  aanzet tot stelen in het 

Londen van Charles Dickens. Hij 

kreeg voor Oliver op Broadway 

een Tony onder scheiding. Hij 

betreurde het dat hij weigerde 

om voor de tv Dr. Who  te 

spelen, maar er bleven genoeg 

leuke rollen voor hem over. 

Uriah Heep in de tv film David 

Copperfield, Flight of the doves 

( in veel vermommingen) en 

Twelve Chairs, het debuut van 

Mel Brooks. Hij deed ook veel tv 

maar was toch ontevreden met 

het werk dat hem werd 

aangeboden. Daarom keerde hij 

altijd weer terug naar het toneel 

om zijn grootste succes te 

spelen: Fagin. 

 

CHRISTOPHER LEE 

(Belgravia, Londen 27-5-1922--

-7-6-2015, Chelsea, Londen) 

Acteur die beroemd werd door 

zijn vertolkingen van Graaf 

Dracula en het monster van 

Frankenstein en die meer dan 

250 films en tv films zou 

maken. De laatste  jaren kreeg 

hij veel onderscheidingen en 

maakte hij deel uit van 

prestigieuze films  als de Lord of 

the Rings sage en de Star Wars 

sage. In Film Fun 16 kwam 

Christopher Lee uitvoerig aan de 

orde en we hoopten dat hij zijn 

93e verjaardag zou halen. Hij 

haalde het. In een 

telefoongesprek van een paar 

jaren geleden met Thys sprak 

hij de hoop uit dat hij niet al te 

oud zou worden. Dat is hem 

toch wel gelukt, maar verdere 

aftakeling is hem gespaard 

gebleven. 
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1 NIEUWE VACATION  FILM 

 

 

 

 

 

 

De National Lampoons Vacation 

films met Chevy Chase en 

Beverly D`Angelo als het 

echtpaar  Griswold  waren in de 

jaren tachtig en negentig een 

groot succes. Ze hadden 

avonturen met Kerst, in Europa 

en in Las Vegas. Maar er kwam 

een einde aan en ook aan de 

carrière  van Chevy Chase dei 

bij de tv terecht kwam in 

Community. Een paar jonge 

regisseurs, John Francis Daley 

en Jonathan M.Goldstein,  

 

 

 

hebben de draad weer opgepakt 

en maakten een nieuwe 

Vakantie film die gewoon 

Vacation heet. Chase en 

D`Angelo zijn weer van de 

partij, maar het accent ligt nu 

op de dochter Audrey(Leslie 

Mann) die iets moois heeft of 

krijgt met Stone Crandall ( Thor 

acteur Chris Hemsworth). Zoon 

Rusty Griswold wordt nu 

gespeeld door Ed Helms en 

Christine Applegate is de zus 

van Chevy Chase, Debbie 

Griswold. Wie –helaas- niet 

meer meedoet en gemist zal 

worden is Cousin Eddie , de niet 

sporende neef die altijd 

onverwachts opdook en met 

verve door Randy Quaid werd 

gespeeld. Randy is nog altijd 

met zijn vrouw op de vlucht 

voor de FBI en denkt dat er een 

NIEUWS VAN HET 

HOLLYWOOD FILM FRONT 
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complot  van boeven achter 

hem aanzit om hem te 

vermoorden. 

2 SCHWARZENEGGER  

WILL BE BACK 

 

 

 

 

 

 

Op het hoogtepunt van zijn  

filmcarrière werd Arnold 

Schwarzenegger gouverneur 

van Californië. Toen zijn 

ambtsperiode voorbij was werd 

het Amerikaanse volk gespaard 

voor een gooi naar het 

presidentschap. O,wat had hij 

dat graag gewild, maar een 

Oostenrijker kan nog altijd geen 

president van Amerika worden. 

Dus ging de bejaarde Arnold 

weer aan de slag als filmster, 

maar tot nu toe zonder succes. 

Daarom keert hij terug naar 

oude successen. Binnen kort 

komt  Terminator 5: Genysis uit 

met Arnie als de wat oudere 

Terminator. Afwachten of dat 

nog werkt. Ook wil hij 

terugkeren naar de rol die hem 

in 1982 beroemd maakte, 

Conan. In Legend of Conan  

komen misschien ook Gerry 

Lopez en James Earl Jones uit 

de vorige film terug. 

Schwarzenegger zal –als hij zin  

blote lichaam wil laten zien-toch 

tenminste de sportschool in 

moeten om het vet te 

verwijderen. 

3 ADAM SANDLER TEGEN DE 

INDIANEN 

 

 

 

 

 

 

Adam Sandler werkt momenteel 

aan de comedy western The 

Ridiculous six , waarin western 

films in de maling worden 

genomen. Klaarblijkelijk zijn een 

dozijn Navajo indianen geen 

fans van Adam want ze zijn 

boos  op de filmmakers  die 

foute costuums gebruiken en 

Native americans –xoals ze nu 

worden genoemd- in de maling 

nemen met ene opmerking als 

“Will you peepee come to my 

tipi.” En wat te denken van 

namen als Beaver `s Breath en 

Wear-no-bra.  Een 

productieleider heeft gezegd dat 

wie niet tegen de humor kan de 

set moet verlaten. Een van de 

weglopers is Loren Anhtony de 

leidende zanger van de metal 

band Bloodline. Adam Sandler 

heeft zich buiten de ruzies 

gehouden.  
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4 DE TERUGKEER VAN 

 TWIN PEAKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel regisseur/ bedenker 

David Lynch eerst meldde dat 

hij niet betrokken wilde zijn  bij 

zijn serie Twin Peaks dat een 

vervolg krijgt is nu het goede 

nieuws dat hij misschien wel 

achttien afleveringen gaat 

regisseren. Dat is dan heel goed 

nieuws, want  bij de vorige serie 

uit  1990 en 1991  waren de 

episodes onder zijn regie de 

beste. Een aantal mesnen uit de 

vorige cast komen ook terug 

:Kyle McLaglen ( detective Dale 

Cooper), Russ Tamblyn , Dana 

Asbrook en Sheryl Lee. Maar er 

zij nog wat obstakels te nemen, 

Lynch eist volledige artistieke 

controle en een flink percentage 

van de opbrengst. Mar intussen 

is de opwinding groot onder de 

fans. 

 

 

 

5 SCOTT  EASTWOOD, ZO 

VADER ZO ZOON 

 

 

 

 

 

 

De zoon van Clint Eastwood, 

Scott gelooft in de filosofie van 

zijn vader dat een gezond 

lichaam tot een gezonde geest 

leidt. Op en Maui Film Festival 

kreeg hij de Rising Star Award 

voor zijn optreden in de film The 

Longest Ride. De negen en 

twintig jarige  Scott is het 

product van een stewardess en 

Clint. Sinds 2006 acteert hij met 

als start de film van zijn vader 

Flags of our Father. Hij zat ook 

onder ewegie van zijn vader in 

Gran Torino en Invictus. Maar 

hij heeft inmiddels zijn eigen  

carrière met de romantische film  

The Longest Ride, waarin zijn 

tegenspeelster Britt Robertson 

is. Hij lijkt op zijn vader dus wie 

weet  kan hij zijn vader –net 

85- geworden, maar still going 

strong- opvolgen op diens pad 

van actie rollen.  

 

 

 

 

 

 



35 
 

6 JOANNE FROGGATT 

 

 

 

 

 

 

 

Beter bekend als de hulp in de 

huishouding  Anna Bates in 

Downtown Abbey ( dat zijn 

laatste seizoen beleeft) heeft 

een mooie nieuwe aanbieding 

gekregen. In het mini drama 

The Dark Angel  dat in de 

Victoriaanse tijd speelt zal ze de 

moordenares  Mary Ann Cotton 

spelen. Zij wordt beschouwd als 

de eerste vrouwelijke serial 

killer in Engeland  die 

echtgenoten uit de weg ruimde 

door ze te vergiftigen waardoor 

ze zich sociaal en financieel kon 

verbeteren. Het drama is 

geïnspireerd op een boek van 

David Wilson. De meedogenloze 

moordenares is als personage 

ver verwijderd van de aardige 

Anna Bates.  

 

 

 

 

 

Mary Ann Cotton werd in 1832 

geboren en in 1873 werd ze in 

de Durham gevangenis 

opgehangen. Een kinderliedje 

herinnert ijn Engeland nog aan 

deze lugubere dame:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mary Ann Cotton- 

She`s dead and she`s rotten ! 

She lies in her bed 

With her eyes wide open 

Sing Sing ! 

Oh, what can I sing ?. 

Mary Ann Cotton  is tied up with 

string 

Where where ? 

Up in the air-selling black 

puddings a penny a pair. 
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ERIC STONESTREET 

 

 

 

 

 

De zware acteur die Cam speelt 

in de succesvolle tv serie 

American Family  is primair een 

comedy acteur, maar  hij gaat 

nu een hele zware rol vertolken 

in  The day the laughter 

stopped. Deze film gaat over het 

verloop van Roscoe Fatty 

Arbuckle `s leven dat grote 

hoogte bereikte met zijn succes 

in  zwijgende komedies. Hij 

stond op een lijn  met   Charlie 

Chaplin en Buster Keaton. Maar 

op een  nogal wild feestje in een 

hotel suite in San Francisco 

werd de jonge actrice Virginia 

Rappe onwel. Ze bleek een 

chronische blaasontsteking te 

hebben  en ze overleed ,maar  -

zo gingen de geruchten-Fatty 

Arbuckle zou haar hebben 

verkracht . Fatty werd door de 

Hearst pers aan de schandpaal 

genageld. Er volgde een lnage 

serie processen waarbij hij 

uiteindelijk werd vrijgesproken, 

maar  zijn filmcarrière was 

voorbij. Voor deze rol zal Eric 

zowel leuk  als tragisch moeten 

zijn. Een moeilijke opgave, 

maar ook een mooie kans. Barry 

Levinson ( van o.a. Rainman  en 

Sleepers )  doet de regie. 

 

DAMIAN LEWIS 

DE NIEUWE JAMES BOND? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Engeland gaan hardnekkige 

geruchten dat Damian Lewis 

kandidaat is om Daniel Craig op 

te volgen als James Bond. De 

vraag is alleen wil Daniel Craig 

stoppen met de rol van 007? 

Het is nog steeds voor Craig de 

meest lucratieve rol in zijn 

carrière en hij heeft niet te 

kennen gegeven dat hij al met 

Bond wil stoppen. Toch houden 

book makers in Engeland er 

rekening mee en worden er  

hoge bedragen ingezet of Lewis 

nu wel of niet James Bond gaat 

spelen.  
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