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  Kom met je waldhoorn tussen mijn Alpen 

( Tirools seksvertier in de jaren zeventig ) 

In de jaren zeventig was die omlijsting van 

een belerende arts niet meer nodig, alle 

remmen gingen  los in de Duitse en  

Oostenrijke filmproducties. Gemakshalve 

noem ik het Duitse films. Van  1973  tot en 

met 1978 was ik filmcriticus van Het Parool. Ik 

was de tweede man naast CB (Cees) Doolaard 

de vaste criticus. 

 
In de begin jaren zeventig deed zich een 

merkwaardig fenomeen voor. Duitsland 

produceerde pikante films , eigenlijk soft-

porno, onder de noemers “Tirolerfilms”en 

“Hausfrauen Rapporten”. Ze kwamen niet uit 

het niets, er was een voorgeschiedenis. In de 

zestiger jaren mocht het onderwerp seks 

alleen  maar op film  worden gezet als  het 

een wetenschappelijke begeleiding had. Dus 

zag je seksuele voorlichting in de films van 

ene Dr.Kolle. Er werd geen gebruik van 

acteurs en actrices gemaakt, maar de 

standjes in prachtige kleuren werden door 

amateurs uitgevoerd. Die films heb ik nooit 

gezien, ik was nog onder de toegestane 

leeftijd van achttien, maar het is me een keer 

gebeurd dat ik wegvluchtte van een 

vervelende verjaardag in Haarlem en dat ik 

om de hoek zag dat er in de Lido  iets draaide  

over een cruiseboot met vrijmoedige  

liefdespaartjes. Het leek onschuldig, maar al 

gauw kwam er een dokter met een 

waarschuwende wijsvinger die het publiek 

begon te wijzen op het gevaar  van vrije seks. 

En als nel kwamen de close-ups op het grote 

witte doek van  etterende geslachtsdelen. 

Voordat ik begon over te geven had ik de zaal 

verlaten. 

 

Ik had Het Parool thuis gelezen in mijn jeugd, 

ik had hem een paar jaar rondgebracht  en nu 

ging ik er werken. Het Parool  was een 

socialistische krant en gericht op Amsterdam. 

Cees en ik hadden een autonome filmpagina 

waar we mee konden doen wat we wilden en 

die zat op vrijdag in de krant. Men ging er bij 

de hoofdredactie vanuit dat de krant voor 

iedereen was en dat dus ook films moesten 

worden besproken voor de gewone man ( en 

vrouw) die naar de buurtbiosoop gingen voor 

een kleine western, een thriller, een Kung-Fu 

film, een black exploitationfilm of een pikante 

film. 
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Van maandag tot en met woensdag zagen 

we in persvoorstellingen de “grote” en  

artistieke films  die beslist veel aandacht   in 

de kranten kregen. Op donderdag rende ik 

van de ene buurtbioscoop naar de andere 

om het “kleine” werk te zien, waaraan  ik 

niet meer dan  100 woorden wijdde. 

De belangrijke films signeerde ik met mijn 

volledige naam, de kleine met Th.O. Mijn 

schema op donderdag kon er als volgt 

uitzien: Half tien: Cineac Damrak voor een 

klasse actie film. Half twaalf :  De Parisien  of 

de Centraal ( bioscopen die bij elkaar 

hoorden) in de bocht van de Nieuwendijk: 

een pikante film. Half twee: het harde 

knokwerk  in de Royal op de Nieuwendijk  

en dan kwart voor vier:  in de Corso, of Plaza 

of Roxy een wat chiquere film die niet van te 

voren was vertoond. Maar het gebeurde 

ook wel dat ik `s avond nog een film moest 

zien. In ieder geval moest ik voor tien uur op 

de redactie van het Parool mijn stukjes 

schrijven en voorzien van een kop.  

 

Tegen de deadline aan beukte ik op de 

schrijfmachine. Niet alle films heb ik altijd 

uitgezien. Ik wist al na twintig minuten of er 

goed  gevreeën werd in Tirol en of de Kung Fu 

vechters hun best deden. 

De Tiroler films hadden  van de distributeurs 

mooie titels gekregen: Kom  met jouw 

waldhoorn tussen mijn Alpen, Vrolijke 

vluggertjes in Tirol, Twee mafkezen in Tirol en 

Onder de Tiroler rokken. 

Het genre  van de bergverhalen bestond 

eigenlijk al heel lang; ze werden de Heimatfilms 

genoemd  en populaire acteurs en actrices 

beleefden voor, tijdens en na de oorlog  de 

meest simpele romances, waarbij oudere 

spelers de ouders vertolkten en er ook altijd 

komieken meededen voor de vrolijke noot. Ze 

zijn in Nederland nooit erg populair geweest, 

maar dat was anders met de Tiroler fims. Want 

in die kleurrijke producties wisten de acteurs 

en actrices  precies hoe snel ze hun kleren uit 

moesten gooien om op elkaar te springen. 

Alleen  het bumsen ( platgezegd: neuken) waar 

ze het altijd over hadden vond niet echt plaats , 

want helemaal naakt waren ze nooit. 

Maar de geluiden die ze er bij maakten 

suggereerden anders. Ik begon nieuwsgierig te 

worden of er buiten de opnamen om niet veel 

spectaculairdere zaken gebeurden ,of zaten ze 

`s avonds braaf om het haardvuur liedjes te 

zingen? Ik kon het niet geloven ,maar er werd 

nooit een woord in bladen naar buiten 

gebracht.  

De films werden door kundige vakmensen 

gemaakt. Franz Joseph Gottlieb regisseerde er 

een paar en hij was ook verantwoordelijk voor 

Edgar Wallace verfilmingen en films  met Lex 

Barker als Kara Ben Nemsi, de held van Karl 

May. 
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Zelfs Bueno de Mesquita en John Kraaykamp  

hebben aan Tiroler films meegedaan als 

komische inbreng, maar ze bleven keurig 

gekleed. Tenslotte waren ze in Duitsland heel 

bekend van de tv. 

 

De populariteit liep eigenlijk ten einde toen 

de echte pornofilms  vertoond gingen 

worden in seksbioscopen ,maar ook  in de 

Parisien en Centraal. Het genre was 

gebaseerd op suggestie, de hard core porno 

liet er geen misverstand over bestaan wat je 

te zien kreeg. 

Oktober 1978 kwam ik terug uit Hollywood 

via Canada. Ik zat in het vliegtuig  naast de 

voormalige premier Joop den Uil  die met 

andere socialisten naar een congres was 

geweest. Hij vroeg me wie ik was en ik 

vertelde hem dat ik filmer was ,maar ook 

over film in Het Parool schreef. Even was het 

stil en toe zei hij : “Aha , Th.O van de 

pornofilms  ! “ En ik dacht :is het geschrijf 

toch niet allemaal voor niets geweest. 

Th.O. 
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Film quoten 

Michael Caine:  Mijn vriend vroeg de producer naar 

het budget van de film  en hij zei: “Ik kan je vertellen 

wat het cocaïne budget was- $ 750.000” Mijn vriend 

dacht even na en zei toen: “Wel, je kan het allemaal in 

de film terugvinden.” 

 

 

 

Marlon Brando:  Komieken   

staan bekend als tragische 

mensen. 

 

 

Hanna Schygulla: Als Rainer Werner Fassbinder  iemand 

vond die graag wilde lijden, dan zorgde hij er ook voor dat 

het gebeurde- en hij genoot er van. Hij was  als een kat die op 

je afkomt met uitgestrekte klauwen. Je wist nooit of hij je 

ging aaien of krabben. 

 

 

Fernando Rey:  Je kijkt naar een film van Luis 

Buñuel en je denkt aan een gecompliceerde 

mentaliteit, misschien verdraaid,  met heel veel 

complexen over seks en religie. Maar nee, hij was  

zuiver, zo schoon als een baby. Zo slim en zo 

schoon…fris! Alles wat ik doe doet me aan hem 

herinneren want hij verraste me. Hetzelfde met 

Orson Welles. Ze verbazen me nog steeds. Zelfs 

na hun dood  en mijn 150 films. 
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Orson Welles: Ik ben niet bitter over de manier 

hoe Hollywood mij heeft behandeld, maar wel 

over hoe ze D.W. Griffth, Jozef von Sternberg, 

Buster Keaton en veel andere regisseurs in de 

kou hebben laten  staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madeline Kahn: Mel Brooks is sensueel 

met mij. Hij behandelt mij als een oom. 

Een vieze oom. 

 
 

 

Stanley Kubrick: Sergei Eisenstein lijkt alleen 

maar vorm en geen inhoud te zijn. Charlie Chaplin 

is alleen maar inhoud en geen vorm. Niemand kon  

een film eenvoudiger doen lijken  dan Chaplin  en 

niemand kon minder aandacht aan het verhaal 

besteden dan Eisenstein. Maar beiden zijn grote 

filmmakers. 

 

 

Billy Wilder over regisseur Otto 

Preminger die in zijn film Stalag 17 

een kampcommandant speelde en 

bekend stond om zijn  harde aanpak 

van acteurs en actrices: Ik hoor dat 

Otto op vakantie is… in Auschwitz. 
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Frank Capra: Ik zat mis met de dramafilms die ik 

regisseerde. Ik dacht dat er in drama`s  veel huilscenes 

moesten zitten, maar je hebt pas drama  als het publiek huilt. 

 

 

Woody Allen: Ik heb nog nooit 

een film gemaakt die maar in de 

buurt  kwam van een 

meesterwerk. 

 

Peter Fonda: Ik geloof niet dat Europeanen 

betere films kunnen maken; ze kunnen niet 

eens hun wc schoon houden. 

 

 

Peter O `Toole:  Zelfs met de meest 

creatieve mensen in de wereld zijn de 

kansen dat je een succesvolle film maakt 

10 tegen 1. 

 

 

 

Henry Fonda ( over voormalig collega 

Ronald Reagan, later President): Als ik 

Reagan hoor praten moet ik overgeven. 
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Christopher Lee ( beroemd om zijn vele Dracula 

vertolkingen): Er zijn tegenwoordig veel  vampiers  

in de wereld, je  hoeft alleen maar aan de 

filmwereld te denken. 

 

James Stewart: Mijn God, Jean Harlow , wat 

was ze mooi. Ze droeg een laag uitgesneden jurk 

en ik moest haar kussen. Nou …ik was 

gewoon…dat was gewoon mijn meest 

memorabele film kus. 

 

 

 

Michel Piccoli: Ik was de enige partner in een film  

die nooit Brigitte Bardot mocht kussen. In Le Mepris  

zei ik steeds : Wil je de liefde met me bedrijven en 

zij antwoordde: Ik walg van je. Dat is genoeg om de 

carrière   van een acteur kapot te maken. 

 

John Huston: Mag ik opmerken dat ten 

aanzien van acteurs die in de politiek gaan 

ik vind dat Sean Connery Koning van 

Schotland zou moeten worden. 
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Judgement in Nuremberg, met Richard 

Widmark 

 

( 8-12-1930  Wenen--1-2- 2014 Inssbruck,Tirol) 

 

MAXIMILIAN SCHELL   

Maximilian Schell was een talentvol en intens acteur die in 

Wenen  werd geboren, maar met zijn ouders voor de Nazi`s 

uitweek naar Zwitserland. Al heel jong viel hij op en 

speelde voor de tv Hamlet. In 1958 ontdekte Hollywood 

hem voor een rol als Duitse militair naast Marlon Brando in 

The Young Lions. Die rol zou hem erg stigmatiseren in het 

vertolken van veel Nazi`s in Amerikaanse  films ,maar het 

lukte hem niettemin 

in Europa een grotere variëteit  aan rollen te vertolken. 

In 1961 kreeg hij een Oscar voor zijn vertolking van de 

fanatieke verdediger van oorlogsmisdadigers  in 

Judgement in Nuremberg. Ook regisseerde Schell een 

aantal films waaronder een documentaire over 

Marlene Dietrich: Marlene (zijn tegenspeelster in 

Judgement) waarin ze alleen te horen was en niet te 

zien. Schell kreeg een Oscar in de documentaire  

categorie.  

Maximilian Schell speelde o.a. Czaar Peter de Grote voor de tv, een getraumatiseerde 

soldaat in The condemned of Altona en Otto Frank op tv Het dagboek van Anne Frank.   

 

SHIRLEY TEMPLE  (1928-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam 

 

Ze was het grootste kindsterretje van de jaren dertig. 

Moeders wilden dat hun dochters er zo uitzagen. Vanaf 

1934 speelde ze in een reeks vrolijke films als Little 

Miss Marker, Wee Willie Winkie, Dimples en The little 

princess waarin ze uitbundig zong en danste. Maar in 

1940 was het voorbij. Ze probeerde het nog als bakvis, 

maar ze viel niet meer op en na nog wat tv werk stopte 

ze er mee. 

 

 

 Ze was een paar jaar getrouwd met de 

acteur John Agar en daarna vanaf 1950  

met de tv producer Charles Black. Als een 

fervent aanhanger van de Republikeinen  

werd ze eerst benoemd als ambassadeur 

van Ghana en daarna van Tsjecho-

Slowakije. Zelf raadde ze ouders aan om 

niet hun kind prijs te geven aan de 

filmindustrie. 

 

The Littlest Rebel 
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Philip Seymour Hoffman ( 23-7-1967 Fairport, NY---- 2-2-2014 

Greenwich Village, NY) 

Zijn dood door een overdosis aan drugs 

kwam als een schok. Hij werd beschouwd 

als een van de talentvolste 

toneel/filmacteurs van een nieuwe 

generatie. Hij gaf zich helemaal in een rol  

en was altijd memorabel. Onlangs nog 

geprezen door zijn rol als sekteleider in 

The Master, maar ook voor zijn rol van 

priester die misschien  kindermisbruik had 

gepleegd in Doubt en als musicus in  A late 

quartet. En als hij in een onzin film zat (als 

boef) in Mission Impossible 3 dan speelde 

hij Tom Cruise van het doek en was het enige dat je van die film bijbleef. In  datzelfde jaar 

2005  vertolkte hij de schrijver Truman Capote  in Capote waarvoor hij een Oscar kreeg. 

Hoffman was voorbestemd om nog heel lang interessante rollen te spelen, want de 

aanbiedingen stroomden toe. Na zijn dood zullen er ook nog een paar films uitkomen met 

hem. Wat een verlies voor de toneel- en filmwereld ! 

HANS  VEERMAN ( 14-3-1933 Hilversum--- 5-1-2014  Utrecht ) 

 

 

 

 

In zijn jonge jaren alleen hoorspelacteur, 

maar later een veel gevraagd karakter 

acteur in speelfilms en tv films. Solide en 

betrouwbaar, met een indrukwekkende 

stem, in rollen van autoritaire, vaak 

onbetrouwbare, figuren. Films: o.a.  Tiro ; 

Twee vrouwen ; Een vlucht regenwulpen; De 

mannetjesmaker; Een smaak van Water; 

Spetters en als hoogtepunt de man die door 

een lift wordt gewurgd in De Lift. 
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HEINZ RÜHMANN: ACTEUR VOOR ALLE  SEIZOENEN 

 

 

Heinz Rühmann (1902-1994) maakte 

tussen 1926 en zijn dood zo`n 112 

films voor de bioscopen en tv .In de 

meeste van die films speelde hij de 

hoofdrol en hij wordt nog altijd 

beschouwd als een van de populairste  

Duitse filmacteurs. Er was er maar 

een die hem evenaarde en dat was 

Hans Albers. Heinz Rühmann heeft tot 

op heden nog steeds geen waardig 

opvolger gevonden. 

Rühmann  leerde het vak in het 

theater van grote toneelspelers uit die 

tijd: Emil Jannings, Werner Krauss, 

Gustaf Gründgens en Kurt Gerron . En 

zelfs van de merkwaardige Peter Lorre 

die al gauw wereldberoemd werd 

vanwege zijn rol als 

kindermoordenaar in M, een stad 

zoekt zijn moordenaar van Fritz lang.  

 
Maar al die acteurs hadden een ding gelijk: 

theatraal, bombastisch acteren dat in films –

vooral toen het geluid kwam- vaak heel hinderlijk 

overkwam. Heinz Rühmann was van een hele 

andere orde. Hij miste sowieso de imposante 

gestaltes van de theateracteurs, hij was klein en 

hij acteerde “klein”, dwz hij onderacteerde wat 

voor de camera goed genoeg was. Met kleine 

gebaren en grimassen had hij perfect door hoe je 

je voor een camera moest gedragen om het 

beste effect op het witte doek te krijgen. Het 

bioscooppubliek was verrukt van hem en 

bovendien hij speelde geen grote dramatische 

rollen als Faust of  Hendrik de Achtste , hij was de 

kleine Duitse burgerman waar er in Duitsland 

zoveel van waren en zich met hem 

identificeerden. 

 

 

Der Mann der Sherlock Holmes war 
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Hij werd heel beroemd in Europa. Bekende 

films waren: Der Mustergatte, Der Mann der 

Sherlock Holmes war ( met Hans Albers)  ,13 

Stuhle en Der Mann von der man spricht en 

bovendien was Drei von der Tankstelle zijn 

grote doorbraak. Hij stond aan de top  van de 

Duitse film en deed er alles aan om goede 

kwaliteitsfilms te maken en die positie te 

behouden. Zijn kracht was niet alleen het 

onderacteren ,maar ook dat zijn typetjes 

sympathiek  waren met humor. Hij was geen 

komiek, maar een fijnzinnig komisch acteur.  

Maar toen kwamen de donkere jaren van de 

Nazi`s die ook het culturele leven op zijn kop 

zette. Filmmakers en sterren vertrokken naar 

het buitenland omdat ze joods waren of het 

niet met Hitler eens waren. Ze kregen vaak in 

Hollywood emplooi en zo vertrok  een 

elementair bestand van grote kunstenaars. 

Waar stond Heinz Rühmann eigenlijk? 

 

 

Onlangs was er een documentaire over zijn 

leven op de Duitse tv  waarin o.a. zijn zoon 

Peter en producer Arthur Brauner aan het 

woord kwamen  en ze waren kritisch over 

de grote acteur. Hij werd een opportunist 

genoemd die ondanks de rollen van 

schuchtere mannetjes minder schlemielig 

was als het om overleven  ging in de 

Nazitijd. Er waren een aantal aanhangers 

die zich optimaal lieten gebruiken door  

door  Hitler zoals Werner Krauss en 

Heinrich George, die hun succesvolle 

carrières optimaal konden voortzetten  en 

er waren veel meelopers. Toen een Brits 

officier  Heinz Rühmann ter verantwoording 

riep aan het einde van de oorlog  en hem 

vroeg waarom hij niet meer afstand had 

genomen antwoordde Rühmann: “maar ik 

wou zo graag  spelen….” Minder erg dan 

UFA baas regisseur Wolfgang Liebeneiner 

die vele jaren later aan zijn dochter  op  tv 

bekende dat  hij nog voor de duivel zou 

werken als hij maar films kon maken.  

 

Auf der Reeperbahn Nachts um Half Eins 
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Hij bleef haar ondersteunen , maar ging 

een jaar later  op zoek naar een nieuwe 

echtgenote. Alsof hij een hondje verving. 

Margot Hielscher, een destijds bekende 

actrice, vertelt in de documentaire dat ze 

zowat op auditie ging om Rühmann`s 

nieuwe gade te worden, maar ze weigerde. 

Het werd tenslotte de actrice Hertha 

Feiler. Ze bleven lang getrouwd. Maria 

keerde nooit terug. In de oorlog had hij 

heel veel succes met o.a. Quax der 

Bruchpilot, Der Gasmann  en Kleider 

machen Leute . En vooral in die duistere 

oorlogsjaren had men behoefte aan de  

leuke films van de Duitse komiek.  

Na de oorlog  ging Rühmann had aan de 

slag. Hij had zijn publiek niet verloren, ze 

namen hem niets kwalijk, hoe kon het ook, 

de meeste mensen hadden met hun hand 

omhoog gestaan voor hun leider. Dat het 

moeilijke jaren werden was vooral omdat 

hij zelf zijn  films ging betalen en dat liep 

uit op een catastrofe. Hij verloor veel geld. 

Er kwamen veel nieuwe acteurs zoals 

Hansjörg Felmy en Curt Jurgens, maar in 

zijn genre was er geen concurrentie. 

 

 

Heinz Rühmann, Hans Albers en Hans Moser 

waren zo populair dat ze bijna ontastbaar 

waren, maar ze waren met joodse vrouwen 

getrouwd. Daar kwamen ze een tijdlang mee 

weg, tot ze in 1938 bij Hermann Goering op 

het matje werden geroepen en te verstaan 

kregen dat ze hun vrouwen moesten 

dumpen. Of anders zouden die naar een 

kamp worden afgevoerd. En dus  scheidde  

Hans Albers van zijn vrouw, bracht de oorlog 

met een andere vrouw door, maar liet  ziin 

vorige vrouw na de oorlog uit Zwitserland 

terugkeren en hertrouwde met haar, een 

echte gentleman dus. Heinz Rühmann was 

pragmatischer; hij nam afscheid van zijn 

Maria, scheidde van haar en stuurde haar 

met geld naar Zwitserland. 
Hertha Feiler 

 

Hij bleef de enige grote acteur in het 

tragikomische genre. De successen kwamen 

er weer aan: Der Hauptmann von  Köpenick 

was op zijn lijf geschreven.  Het echte verhaal 

van een kleine crimineel die een uniform van 

een Kapitein aantrekt en de kas steelt  van 

het raadhuis. 
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Iedereen is onder de indruk van 

een man die een mooi uniform 

draagt en dus een autoriteit is die 

gehoorzaamd moet worden. En 

de rol van soldaat Schweijck was 

hem helemaal op zijn lijf 

geschreven. Toen hij zo`n jaar of 

zestig werd kwamen de serieuze 

rollen: Der Jugendrichter  en een 

keer de rol van Commissaris 

Maigret. Hij werd in 1963 zelfs 

naar Hollywood uitgenodigd om 

in Ship of fools  tussen vele 

andere sterren op te treden. Het 

verhaal van kleurrijke passagiers 

op een schip dat van Mexico naar 

Europa vaart aan de vooravond 

van WO2. Het pakte voor 

Rühmann niet goed uit. Hij mocht 

dan een gevierd acteur zijn in de 

meeste Europese landen in 

Amerika kende vrijwel niemand 

hem. Hij kon anoniem op straat 

lopen en dat had hij nog nooit 

mee gemaakt. Tussen keien  als 

Vivien Leigh, Simone Signoret, 

Lee Marvin  en Jose Ferrer. Zelfs  

de minder belangrijke Oscar 

Werner uit Oostenrijk had  een 

redelijke Hollywood reputatie. 

Tot overmaat van ramp speelde 

Rühmann een joodse man, terwijl 

een paar joodse acteurs in de cast 

nu juist Nazi Duitsland ontvlucht 

waren. Heinz Rühmann was 

letterlijk daar de kleine acteur 

tussen al die grootheden en 

voelde zich ellendig. Terug naar 

Duitsland dus. Daar werd hij met 

open armen ontvangen en kon 

meteen weer aan de slag in een 

nieuwe film.  

 

 

 

 
Der Haüptmann von Köpenick 

 

 

Der Jugendrichter met Karin Baal 

In 1993 , een jaar voor zijn dood, speelde hij zijn laatste 

kleine rol in Im weiter Ferne, so Nah! van Wim Wenders waar 

ook  Mikhael Gorbachev  een gastoptreden in had. Alle 

aandacht ging uit naar Gorbachev, Rühmann was 

uitgespeeld. Hij liet een uitgebreid oeuvre na. 

 

Ship of Fools met Michael Dunn en Alf Kjellin 
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Hollywood Nieuws 

 

De nieuwe film van George Clooney met 

veel bekende gezichten in de hoofdrollen 

naast hem: Matt Damon, John Goodman, 

Cate Blanchett, Bill Murray) gaat over een 

team dat aan het einde van WO2 Duitsland 

binnentrekt om gestolen kunst te traceren. 

Want als je de kunst van een mensheid 

redt dan heb  je iets dat eeuwig blijft 

bestaan. Ook als een volk is vernietigd.   

 

Dat doet de discussie weer oplaaien of 

kunst belangrijker is dan mensen. Het 

schijnt dat Winston Churchill  ooit 

heeft gezegd toen hem werd gevraagd 

of hij stopte met het financieren van 

de kunst in de oorlog: “Then what are 

we fighting for?”Goede reden voor 

Clooney om een wat vrolijke 

oorlogskomedie te maken met een 

serieuze ondertoon. 

THE MONUMENTS MEN 

 

BEN AFFLECK, DE NIEUWE BATMAN 

 

 

 

Ben Affleck is de  neergang in zijn acteercarrière te 

boven gekomen door  niet meer de leidende rollen 

in grote films te willen spelen ,maar genoegen te 

nemen met  rollen in interessantere films. 

Daredevil  

(2003) 
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Daar tegenover staat dat hij een succesvol filmregisseur is geworden. Eerst met  Gone 

baby gone en daarna  met  Argo ( over Amerikanen die uit Iran moesten worden 

gesmokkeld) die Oscar winnaar werd. Ben werd een gevierd en bekroond regisseur. Maar 

het acteerbloed kruipt waar het niet gaan kan en hij gaat Christian Bale opvolgen als 

Batman in een film waarin ook Henry Cavill als Superman terugkomt. Is dat niet een beetje 

te veel van het goede? En de fans van de strips zijn  niet vergeten hoe slecht Ben in 

Daredevil was. Net als Daniel Craig  bij zijn  aantreden als 007 krijgt nu Ben Affleck  al op 

voorhand  van alle kanten kritiek over zich heen. Alleen buddy Matt Damon heeft gezegd 

dat ze Ben een kans moeten geven. Afwachten dan maar. 

 

OUDE SOLDATEN  STERVEN NOOIT 

Old Soldiers is een film die 

binnenkort gemaakt gaat 

worden en drie oude acteurs 

bij elkaar brengt: Mickey 

Rooney ( 93), Hugh O`Brian 

(90) en Clifton James (93 ). 

Mickey Rooney is een 

legende;  beroemd toen hij 

een kind ster was met de 

Andy Hardy series  

tegenover Judy Garland. 

Daarna nog in vele rollen tot 

op hoge leeftijd. Hugh 

O`Brian was een 

contractspeler bij Universal, 

maar zag dat de hoofdrollen 

naar Rock Hudson en Tony 

Curtis  gingen. 

 

  

Mickey Rooney Hugh O`Brian Clifton James 

Hij kreeg de ruige bijrollen. 

Zelfs toen tough guys als Lee 

van Cleef en Lee Marvin  de 

hoofdrollen kregen was dit 

niet voor Hugh weggelegd. 

Wel  werd  hij op tv bekend 

als Wyatt Earp en hij heeft 

ook nog de eer de laatste 

acteur te zijn geweest die in 

een western ( The shootist) 

door John Wayne werd 

neergeschoten. En dan 

Clifton James. De acteur met 

de dikke buik werd een 

expert in het spelen van 

zuidelijke types en werd 

beroemd door twee James 

Bondfilms, Live and let die en 

The man with the golden gun  

als sheriff Pepper. En dat 

terwijl hij in New York is 

geboren! Hij zat nooit in een 

oorlogsfilm. 

Wat hebben deze 

uiteenlopende acteurs gemeen? 

Ze zijn oorlogsveteranen uit 

WO2 en daar zijn er in 

Hollywood niet veel meer van 

over. 

In Old soldiers gaan ze naar 

Washington -tegen de zin van 

hun families-  om nog een keer 

eer te bewijzen aan hun 

gevallen kameraden. Bedenk, dit 

jaar is het zeventig jaar geleden 

dat D-day plaats vond en 

volgend jaar is het zeventig jaar  

dat de oorlog eindigde. In ieder 

geval is het goed om een 

reservisten lijst van 

veteranen/acteurs aan te 

leggen: Kirk Douglas (97), 

George Kennedy (88), Clint 

Walker (86) en Carl Reiner (92). 

 

 
Ambush  Bay ( 1966) 


